
i m U f f l MMIBLAD ÏÖOR PIATELIE. 
O F F I C I E E L O R G A A N V A N : 

de Nederlandsche Vereeniging van Postzegelverzamelaars t e Amsterdam; de Postzegelvereeniging „Breda" t e Breda; de Vereeniging 
van Postzegelverzamelaars „Hollandia" te Amsterdam; de Utrechtsche Philatelisten-Vereeniging te Utrecht; de Haagsche PhJlatelisten-
Vereeniging t e ' s -Gravenhage; de Vereeniging van Postzegelverzamelaars „de Globe" t e Arnhem; de Philatelistenclub „Rot terdam" t e 
Rot terdam; de Internationale Vereeniging „Philatelica" te ' s -Gravenhage; de Nederlandsche Philatelistiscbe Vereeniging „Op Hoop van 
Zegels" te Haarlem; de Philatelisten Vereeniging „Groningen" te Groningen; de Philatelisten-Vereeniging „Zuid-Limburg" t e Maastr icht ; 
de Postzegelvereeniging „Helder" te Helder; de Postzegelvereeniging „Heerlen" te Heerlen (L.)> de Postzegelverzamelaars-Vereeniging 
„Zwolle" te Zwolle; de „Haagsche Postzegel Kring" te ' s -Gravenhage; de Eers te Surinaamsche Philatelisten-Vereeniging t e Paramar ibo 
en den „Nederlandsche Bond van Vcreenigingen van Postzegelverzamelaars" , 

BRONZEN MEDAILLE LUXEMBURG 1922. BRONZEN MEDAILLE BRüNN (TSJECHO-SLOWAKIJE) 1923. ZILVEREN 
MEDAILLE WEENEN 1923. VERGULD ZILVEREN EN ZILVEREN MEDAILE 'S-GRAVENHAGE 1924. ZILVEREN 
MEDAILLE PARIJS 1925. GOUDEN MEDAILLE F R A N K F U R T AM MAIN 1926. BRONZEN MEDAILLE NEW YORK 1926. 
VERGULD ZILVEREN MEDAILLE STRAATSBURG 1927. DIPLOMA NEU-TITSCHEIN (TSJECHO-SLOWAKIJE) 1927, 
VERGULD ZILVEREN MEDAILLE AMSTERDAM 1927. VE RGULD ZILVEREN MEDAILLE LUXEMBURG 1927, 

Alle bijdragen van postzegelkundigen, wetenschappelijken en 
redact ioneelen aard, benevens nieuwe uitgiften, te zenden aan 
den hoofdredacteur J. D. van Brink, Nieuwestad 132b, Leeuwar
den; al wat Ned, en Kol. betreft, aan A, M. Benders, Burg. 
Reigerstr. 67, Utrecht, en mr. G. W, A. de Veer, P. C. Hooft-
s t raat 131-11 Amsterdam (Z.) (nieuwe uitgiften), en dr. L. F ren-
kel, Eendrachtsweg 7, Rot terdam (portzegels); posts tukken van 
Ned. en Kol. aan W. G. Zwolle, Ger, Terborgstr . 28-11, Amster 
dam, en buitenlandsche posts tukken aan W, P. Costerus Pzn., 
Edam. Afstempelingen aan J . P , Traanberg, Brouwersplein 25r, 
Haarlem. 

ABONNEMENTSPRIJS (bij vooruitbetaling): 
Binnenland, per jaar, franco per post f 5 , — 
Buitenland, „ „ ' „ „ „ 6,—. 
Afzonderlijke nummers „ 0,50. 

G r a t i s voor de leden van bovengemelde Vereenigingen. 

^7JA"ÄRGA1MGL B R ^ E D^ATI6 

HET EERSTE NUMMER VAN DEN 
ZEVENDEN JAARGANG, 

Een kort woord moge dit begeleiden. Dank aan allen, die in 
het jaar, dat achter ons ligt, het Maandblad steunden. Moge 
hun voorbeeld gevolgd worden door steeds meerderen, die hun 
mede-verzamelaars wat te vertellen hebben op het uitgebreide 
terrein der philatelie. Moge het door vereende krachten geluk
ken ons blad meer en meer te vervolmaken opdat het steeds 
dichter nadere het gestelde doel: onpartijdig orgaan van en 
voor verzamelaars, van en voor den reëelen postzegelhandelaar. 

Niet genoeg kan het tot de verzamelaars doordringen welk 
een uitnemend, persoonlijk belang het voor hen is, dat de voor
lichting, die hier in ons blad wordt gegeven, zoo objectief 
mogelijk is, dat alles wat op sensatie berust, schoomvallig wordt 
vermeden, da t waar noodig, gewezen wordt op wonde plekken, 
die helaas Madame Philatelie ontsieren, doch die men niet 
met gesloten oogen mag voorbijgaan. 

Op de ruim drie duizend lezers van ons blad rust de plicht 
de redactie en vaste medewerkers in hun streven te steunen, 
een plicht, die het eigendomsrecht met zich brengt, want het 
Maandblad is uw, is ons aller bezit. Weinig landen kunnen er 
zich op beroemen, dat het belangrijkste postzegelkundig orgaan 
geleid wordt door verzamelaars; Nederland behoort gelukkig 
daar toe , 

Moge 1928 U op philatelistisch gebied het beste bren
gen; moge het Maandblad door uw medewerking tot steeds 
grooteren bloei geraken: wij kunnen er allen slechts wèl bij 
varen! 

Iets over Jury's en Tentoonstellingen. 
Het artikel van den heer K(orteweg) in hef November-nummer 

van „de Philatelist" over dit gnderwerp, is voor mij een aan
leiding daarover eenige losse opmerkingen te maken. 

De ervaring door mij opgedaan als jurylid van eenige nationale 

Eereleden der Redact ie ; J . B. Robert en H. J . Spitzen, 

Vaste medewerkers ; J . A. Kästeln, H, C. Milius, Leon de Raay, 
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de uitgave, het beheer en de administratie betreft, zich t e 
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7A N UTTR 1192a Norr(73)r 
en internationale tentoonstellingen, heeft mi) 'bewezen, dat het 
niet alleen zeer wenschelijk, maar zelfs zeer noodzakelijk is, 
dat er meer eenheid kome in de werkzaamheden en beoordee
lingen van jury's. Ik besprak deze aangelegenheid reeds lang ge
leden niet alleen met den heer Van der Schooren, maar 
ook te Straatsburg en Amsterdam met den voorzitter van den 
Duitschcn Bond, den heer Falck; ook in Duitschland heeft men 
een leemte gevoeld en een commissie saamgesteld, om de zaak 
nader onder de oogen te zien; het resultaat is mij echter niet 
bekend. Het komt mij voor, dat het een zaak is, die het allerbeste 
door de Federation kan worden geregeld; ik was daarom zoo 
vrij op de op 20 November gehouden Bondsbestuursvergadering 
een voorstel in te dienen, hetgeen met algemeene stemmen werd 
aangenomen; besloten werd: dat de Nederlandsche Bond aan de 
Federation zal voorstellen een commissie te benoemen, die dit 
vraagstuk zal onderzoeken en zoo mogelijk reglementeeren. Ik 
vermeen dus, dat wij op den weg zijn, die per saldo kan leiden 
tot een uniforme regeling. Een besluit van de Federat ion zal 
gevolgd behooren te worden door de aangesloten bonden. Wil 
een land een nationale of internationale tentoonstelling houden, 
dan zal het gebonden zijn door aangenomen regels der Federation 
(nadat ieder land daarover eerst zijn oordeel heeft gegeven), 
indien het betrokken land ten minste den steun van zijn bond 
wenscht, 

In hoofdzaak ga ik mee — en dat zal iedere verzamelaar wel 
doen — met de punten door den heer K, in zijn lezenswaardig 
artikel aangegeven, al ben ik het in sommige détai ls niet met 
hem eens, 

I, Een jury moet volkomen op de hoogte zijn van het geëx
poseerde. 

De eischen, die tegenwoordig aan een jury gesteld worden, 
zijn niet gering. Door de enorme uitbreiding van het aantal post
zegels is het niet meer te vergen van één mensch, dat hij van alles 
op de hoogte is. Een tentoonstellingsbestuur echter, dat de ge
legenheid geeft tot het exposeeren van verschillende afdeelingen 
der philatelie, heeft de moreels verplichting zooveel mogelijk zorg 
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te dragen, dat er ten minste één deskundige beoordeelaar van 
de uitgeschreven rubrieken, lid der jury is. De-tegeijwoordigc 
phenomeenen zijn ongetwijfeld uitstekend op de hoogte der klas- , 
sieke zegels en die van vóór 1914, maar verschillende erkennen 
ronduit hun onbekendheid op het gebied der zegels, die ge
durende en na den oorlog uitkwamen. Ook de verzamelaars van 
poststukken, afstempelingen, luchtpostzegels, enz., hebben recht 
op een deskundige beoordeeling. Als poststukken-verzamelaar 
heb ik mij meerdere malen zeer geërgerd, dat de jury's de geëx
poseerde collecties dezer verzamelaars voor het gemak maar met 
een gelijke medaille (hoogstens zilver, vooral niet meer!) be
kroonden, en nog word kwaad, als ik mij herinner, hoe op de 
laatste tentoonstelling in Brussel de schitterende collectie Frank
rijk van den heer Maurice Picard uit Parijs + een uitgezochte 
verzameling zeldzaamheden van diverse landen, naar huis ge
stuurd werd met één zilveren medaille, een prijs, die o.a. de heer 
Broekman en ik ook verwierven voor onze veel mindere collec
ties; goud en verguld zilver behoorden toen zeker te worden 
verleend. Een jurylid te New-York in 1913, maakte het nog 
mooier, door openlijk de stelling te verkondigen, dat,, zoolang 
één postzegel-collectie nog niet bekroond was, hij er niet over 
dacht een medaille toe te kennen aan een poststukken-expositie; 
zoo'n ezel is niet eens geschikt om de toegangsbewijzen te knip
pen! Ik haast mij hieraan toe te voegen, dat er ongetwijfeld ten
toonstellingen geweest zijn, waarop de poststukken wel juist 
beoordeeld zijn, maar dan geschiedde dit door goede zegelken
ners, die tevens van de andere rubriek uitstekend op de hoogte 
waren (o.a. Lindenberg, Kalckhoff). Ik wil ook in herinnering 
brengen, dat in de jury te Parijs in 1913, Picard het eerste lid 
was, dat vrijwel uitsluitend was aangewezen voor de poststukken, 
van zegels wist hij lang zooveel niet. Hier in Holland was het de 
Vereeniging ,,Rotterdam", die met den algemeen gevolgden regel 
brak, en die mij uitnoodigde als jurylid op te treden, daarmede 
erkennende, dat ook de poststukken recht hadden beoordeeld te 
worden door iemand, die er althans iets van wist. Dat dit op
treden niet algemeen werd gewaardeerd, moge nog blijken uit 
het mij bekende feit, dat verschillende exposanten gemopperd 
hebben over mijn mcdestemmen in de jury, ook over zegels, waar
van ik slechts als een middelmatige verzamelaar op de hoogte 
ben. Hoe lang is echter het omgekeerde het geval geweest?! 

Op de laatste tentoonstelling te Straatsburg was de heer Le 
Pileur de aangewezen beoordeelaar voor de rubriek luchtpost
zegels: weer een vooruitgang! 

En nu komt de heer K. — terecht! — een lans breken voor de 
atstempeling-verzamelaars. Ik deel deze meening volkomen, ook 
zij hebben recht op een juiste beoordeeling, (Ik kom niet terug 
op de ui tspraak van de jury te Amsterdam; ik spreek in 't alge
meen) ; het aantal verzamelingen is gestadig aan het toenemen, 
hetgeen ook op de laatste tentoonstelling bleek. 

Het voorstel van den heer K- om hulp-juryleden te benoemen, 
lijkt mij overbodig (en nogal kostbaar) , indien aan de opgemelde 
voorwaarde wordt voldaan. Misschien mag ik wel verklappen, 
dat wij op de tentoonstelling te Amsterdam het advies gevraagd 
hebben van een buitenstaander bij het beoordeelen van een collec
tie, waarover de jury niet eensgezind dacht; dit lijkt mij practi-
scher en bijna steeds uitvoerbaar .Er is nog een bezwaar tegen 
die hulp-juryleden. De leden van een jury behooren zeer dikwijls 
lot de verzamelaars, welke nogal eens wat fraais kunnen laten 
zien, hetgeen zij dan uitsluitend buiten mededinging kunnen 
toonen. Door het maken van hulpjury's kan het aantal inschrij
vers beduidend worden verminderd. Anderzijds mag dus een jury 
niet te klein zijn. 

Eenigszins hiermede verband houdend, dringt zich de vraag 
naar voren, die zich bij het samenstellen van een jury wel eens 
voordoet: „Behoort een handelaar in de jury thuis, ja of neen?" 
Ik beantwoord dit volmondig met ja! Is men in staat beslag le 
leggen op een onpartijdig, philatelistisch goed ontwikkeld hande
laar — en die zijn gelukkig in bijna alle landen te vinden, ook in 
Holland — dan kan de jury zeer veel profiteeren van zijn kennis. 
Mannen als de beeren Champion uit Parijs, Galvez uit Madrid, 
Melville uit Leaden, zijn g e r a d e n voor iedere jury; door hun 
dagelijks in aanraking komen met bijna alle rubrieken der phila-
telie, hebben zij dikwijls een vlug en juist inzicht. 

II. Een jury dient een instructie te hebben, die voor alle 
tentoonstellingen van kracht blijft. 

Deze meening deel ik volkomen; ik deed hierboven reeds uit

komen, dat ik dit zeer gaarne door de Federation zag geregeld. 
De heer K. wil echter ook iets reglementeeran, waarmede ik mij 
niet kan vereenigen. Hij zegt, dat iedere collectie beoordeeld moet 
worden in de af deeling, waarin de inzender de inzending doet; 
ik ben van een ander gevoelen. Ziet een jury, dat een inzender te 
goeder trouw in een verkeerde klasse heeft ingeschreven, dan 
meet zij het recht hebben, ter wille van den inzender zelf, deze 
naar de juiste klasse over te brengen; ik acht 99% der inzenders 
vernuftig genoeg uit de programma's de juiste aldeeling te vis-
schen; het overbrengen zal dus uitzondering zijn. Mag ik dit met 
een klein voorbeeld toelichten? Op de laatste tentoonstelling te 
Parijs vond ik in den catalogus verscheidene inzendingen in de 
rubriek ,,entiers", vooral uit Engeland, hetgeen mij verwonderde, 
daar het poststukken-verzamelen daar slechts zelden wordt be
oefend. Ik zocht en zocht, maar zonder succes; ten slotte werden 
ze met behulp van don heer Godden opgespoord — en het waren 
postzegels op brief, die dikwijls de ingezonden collecties zegels 
van Engeland aanmerkelijk in waarde verhoogden. De Engelsche 
benaming voor posts tukken , ,entires" geldt zoowel voor deze als 
voor zegels oo brief; zij had daardoor de inzenders op een dwaal
spoor gebracht. Het zou naar mijn meening onjuist geweest zijn, 
deze stukken te laten mededingen in een klasse, waarin zij niet 
behoorden — en dit was het oordeel van de geheele Parijsche 
jury. Het is mogelijk, dat naar het oordeel van sommige ver
zamelaars een inzending verkeerd zou worden overgeplaatst en 
beoordeeld; ik acht dit geval een groote uitzondering. 

III . De beoordeeling dient te geschieden in verband met het 
ingezondene. 

Ook met punt III ga ik volkomen accoord. Ik deel volkomen 
de meening dat bijv. een mooie collectie zeldzame stempels abso
luut voor bekroning in aanmerking kan komen al staan ze afge
drukt op leelijke zegels, ja zelfs op dienstbrieven zonder zegels. 

Aan de beoordeeling in verband met het ingezondene zit echter 
meer vast. Op mijn voorstel werd voor de Häagsche tentoonstel
ling door het bestuur der Nederlandsche Vereeniging van Post
zegelverzamelaars besloten, dat het de jury verboden was z.g. te 
combineeren. Het gebeurt heel veel, dat bijv. een inzender, die in 
één afdeeling een bronzen medaille verdient en in een andere 
een zilveren, tot belooning één verguld zilveren medaille ontvangt; 
dit is naar mijn meening, absoluut verkeerd. In de eerste plaats 
behoort elke inzending in de betrokken afd. bekroond te worden, 
al ware het slechts den eigenaar de werkelijke waarde zijner 
verzameling te doen kennen; de mogelijkheid wordlf daardoor 
bovendien geopend, dat deze werkelijke waarde-benaling prik
kelend op den inzender werkt, waardoor hij zich verdere moeite 
zal geven, deze verzameling te vergrooten en te verbeteren. Hierbij 
komt nog, dat aan weinig scrupuleuze verzamelaars — en die zijn 
er — bij combinatie de mogelijkheid wordt geopend te vermelden, 
dat zij voor beide collecties met verguld zilver zijn bekroond 
geworden, In de Kampioen-klasse wordt nog al eens als voor
waarde gesteld, dat daarin slechts kunnen mededingen, die col
lecties, welke reeds een gouden medaille verwierven. Heeft iemand 
door combinatie een dergelijke medaille verkregen, welk land zou 
hij dan in die klasse mogen uitstallen? 

In verband hiermede behoort ook verboden, dat in de catalogi 
wordt vermeld, welke prijzen de geëxposeerde verzameling op 
voorgaande tentoonstellingen behaalde; dit moge interessant zijn 
voor het publiek en aangenaam voor den exposant; het is echter 
een ongeoorloofde invloed — uitoefening op de jury, die onpar
tijdig en niet-geïnfluenceerd haar oordeel moet vaststellen. Boven
dien wordt een dergelijke opgave door het tentoonstellingsbestuur 
gewoonlijk niet gecontroleerd, zoodat alweer weinig scupuleuze 
verzam-elaars hiervan misbruik kunnen maken — en maakten. 

IV. De leerzaamheid eener tentoonstelling dient bevorderd te 
worden. 

In 't algemeen ga ik ook met deze stelling accoord, maar 
het lijkt mij buitengewoon lastig te regelen. Het komt mij voor 
dat een ander midel gezocht moet worden, als hetgeen de beeren 
K. en Van der Wiel aangeven. Maar wat?! Momenteel weet ik 
het ook niet. In de eerste plaats de vraag: ,,Is alles wat de jury 
niet be-etiket, goed?" Vermoedelijk zal geantwoord worden, dat 
dit niet noodzakelijk is, maar waar een etiket komt, is beslist 
een fout aanwezig. Ook hier zal de jury dikwijls voor twijfel
gevallen komen te staan, die zich bijv. op de Haagsche tentoon
stelling voordeden. Ik vermoed, dat menig jurylid zal weigeren 
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zijn meening op zoo pertinente wijze kenbaar te maken, al meent 
hij juist te oordeelen. 

ik ben zoo vrij hierbij nog enkele andere punten te bespreken, 
die met het optreden van jury's en het organiseeren van tentoon
stellingen in verband staan. 

Een vraag bijv. die zich voordeed is: ,,Kan een verzameling 
van een nieuw verzamelgebied bijv. Saargebied, of Joegoslavië 
wel met een gouden medaille bekroond worden, indien een der
gelijke medaille door het bestuur wordt disponibel gesteld?" 
Naar mijn opinie, zeer zeker. Verschillende juryleden verzetten 
zich hiertegen, en zouden slechts daarvoor de klassieke ver
zamelingen in aanmerking willen doen komen. Ik kan deze mee
ning niet deelen en heb zelfs stemming uitgelokt. Als een collectie 
Saargebied is, goed bestudeerd, goed gearrangeerd met zegels in 
prima staat, dan heeft die dezelfde waardeering te genieten als 
die van andere landen. 

Even onjuist vind ik het, dat sommige tentoonstellingsbesturen 
voor de eene klasse wel de 4 opeenvolgende medailles disponibel 
stellen en voor andere weer niet! Waarom niet? Te duur!? Er is 
tegenwoordig gelukkig een streven bij de jury's niet te royaal te 
zijn met gouden medailles; en die alleen uit te reiken, wanneer 
iets zeer bijzonders wordt geëxposeerd. Vooral de poststukken 
en de stempels komen hierbij nog al eens in de verdrukking (phi
latelistische stiefkinderen!), maar toch ook dikwijls, momenteel 
niet zeer geziene landen, die echter over eenige jaren toch zeer 
gezocht kunnen zijn; ook hierin is mode! Ik ben dan ook wel eens 
zoo vrij geweest op een uitnoodiging om te exposeeren te ant
woorden, dat ik gaarne bereid was dit te doen, mits men voor 
de poststukken ook 4 medailles disponibel stelde — en met succes. 

Sommige menschen verstaan de kunst, de jury het leven 
soms zeer lastig te maken, en wel door aan de door hen dispo
nibel gestelde prijzen bijzondere voorwaarden te verbinden. Ga
lante Philatelisten bieden nog wel eens prijzen aan voor de mooi
ste inzending door een dame; dit gaat nog goed, ofschoon toch 
dikwijls geheel ongelijksoortige verzamelingen moeten worden 
vergeleken. Er zijn echter soms bepalingen aan een blikkie ver
bonden, die werkelijk practisch onuitvoerbaar zijn. Ik meen, 
dat het op de tentoonstelling te Parijs was, dat een medaille werd 
uitgeloofd voor het allermooiste exemplaar van een bepaalde 
zegel, ik geloof de Epaulet te van België; dit is absoluut ondoen
lijk. De jury heeft zich toen ook incompetent verklaard en mijn 
inziens terecht; zij moet het recht hebben dergelijke opdrachten 
te weigeren. 

Zoo hebben ook enkele jury's geweigerd prijzen toe te ken
nen, welke door handelaars van bepaalde philatelistische be-
noodigdheden werden uitgeloofd voor hen, die van die benoo-
digdheden bij hun expositie hadden gebruik gemaakt. Dit is 
o.m. geschied door de jury's in Den Haag en Christiania voor 
de Phila-medailles; ook m.i. terecht. Morgen komt een hande
laar van andere artikelen bijv. gompapiertjes, albumbladen, 
enz. Wenscht een dergelijke handelaar prijzen uit te reiken, 
dan is het het beste, dat hij de collecties, die daaraan voldoen, 
maar zelf bejury'd. Nog beter is het, dat hij het maar nalaat, 
daar ook hiermede wel eens onjuiste opgaven kunnen geschieden. 

Komt een jury-reglement tot stand, dan zou ook een schema 
van een tentoonstellings-program overwogen kunnen worden. 
Mij bereikten dikwijls klachten, dat verschillende landen op 
de eene tentoonstell ing met die, op een andere weer met ge
heel andere landen in één klasse worden saamgevoegd. Dit 
schema zou natuurli jk niet bindend moeten zijn, maar als zijnde 
het meest wenschelijke, aangeboden kunnen worden. 

Er mag van de vrouw van Ceasar geen kwaad gezegd kun
nen worden, maa r da t mag ook niet van een commissaris-
eeneraal van een tentoonstelling. Men heeft mij medegedeeld, 
dat een dergelijke functionaris eens een zending uit het buiten
land kalm bi; den expediteur heeft laten staan, — omdat hij 
de concurrentie dier zending vreesde in zijn eigen afdeeling. 
Ik geef het geval weer, zooals het mij werd medegedeeld maar 
heb reden om aan te nemen, dat het juist is. Waar de 
mogelijkheid voor een dergelijke ,,misdaad" bestaat, zou 
het overweging verdienen den commissaris-generaal uit te 
sluiten van mededinging, zooals dit gewoonlijk ook voor de 
juryleden zelf het geval is Gewoonlijk? Ja, niet altijd; zooals 
bekend, was het den juryleden op de tentoonstelling te New-
York in 1926 niet verboden; zij mochten in hun afdeeling dan 
niet als zoodanig optreden. Men redeneerde, dat zij die voor het 

jurylidmaatschap in aanmerking kwamen, zelf iets buitenge
woon fraais zouden kunnen exposeeren; het verliezen dezer 
belangrijke collecties zou zeer betreurenswaard geweest zijn. 

Verscheidene der New-Yorker juryleden zijn dan ook met 
vele eerepalmen, eereprijzen en gouden medailles bekroond. 
Het komt mij echter voor, dat dit s tandpunt onjuist is. Een 
jurylid moet zoo onbevangen mogelijk staan tegenover de te 
beoordeelen collecties en een jurylid blijft toch ook maar een 
mensch, aan wien niets menschelijks vreemd zal zijn, ook de 
teleurstelling — en de wraak niet; alweer Ceasar 's vrouw! Het 
is goed dat de bepaling van buiten-mededinging voor hen blijft 
bestaan. 

Er valt over dit onderwerp nog wel meer te schrijven. Het 
is voor zoover mij bekend de eerste maal, dat deze kwestie, 
door iemand, die enkele malen als jurylid optrad, in een 
philatelistisch blad werd besproken. Ik vermeende dat ik een 
goed werk deed met mijn jury-ervaringen eens mee te deelen; 
buiten mijn lievelingsrubriek, bepaalde ik mij in hoofdzaak 
tot luisteren, waardoor men een massa kan leeren; ik beschouw 
mij daar als een klein eendje te midden van trotsche zwanen, 
dat alleen raeekwekt als die een principe verkondigden, waar
mede ik mij niet kon vereenigen. Het is echter noodig, dat deze 
belangrijke zaak van alle kanten worde belicht, waardoor de 
vertegenwoordigers in den Nederlandschen Bond op de a.s. 
vergadering van de Federation weten, welke meeningen er leven. 

Ten slotte nog de opmerking dat ik het bovenstaande niet 
aan de Philatelist aanbood, niet is, uit gebrek aan hoogachting 
voor de beeren Korteweg en Heijmans, maar eenvoudig om 
het onder de oogen te brengen van een grooter aantal ver
zamelaars, die dan hunne meening kunnen kenbaar maken. 

W. P. COSTERUS P.zn. 
Edam. 

De Postzegels van de Republiek Toeva 
In twee zendingen, de eerste op 16, de tweede op 20 Septem

ber 1927, werden door mij ,,drie" uitgiften zegels ontvangen van 
eene, zelfs aan de overgroote meerderheid der hoogstontwikkel-
den, onbekende Midden-Aziatische Volksrepubliek, genaamd 
„Touva", door anderen geschreven, n.l. naar de uitspraak hun
ner taal het meebracht: „Ttiwa, Tuva, Toeva, enz." De belang-
wekking in deze zegels betoond, toen ik deze liet zien, doet mij 
de navolgende bijzonderheden over Staat en zegels, voor be
langstellenden, hieronder brengen. Hierbij zij vermeld, dat de 
artikelen van J , Feycin en Ismail-Bey, opgenomen in „Radio 
Fil intern" van Juni resp. Jul i j.l., mij veel dienst bewezen. 

Het gebied is niets anders dan een van die talrijke deelen, 
welke voorheen tot Mongolië behoorden. De bevolking is onbe
schaafd en nomadisch, zij zou, met inbegrip der pasgeborenen, 
zoowat 60 duizend bedragen, terwijl het gebied, volgens ge
noemden F., 200.000 K.M. groot is; voor bouwondernemers een 
kansje! De inwoners, belijders van een boeddhistisch-islamisme, 
beweren te zijn afstammelingen van den toenmaligen grooten 
opperbevelhebber der Turksch-Mongoolsche stammen van 
Midden-Azië, Tschingis-Chan, die geheel Oost-Europa verover
de. De oorspronkelijke stammen zijn onbetwistbaar Mongolen. 
De uitgestrekte Aziatische landstreek Mongolië (geschat groot 
3.355.000 K.M.2, met ongeveer 3 millioen inwoners) maakte 'n deel 
van het Chineesche Rijk uit, waarin de leer van Bhoedda die der 
bevolking was. De Mongolen hebben een eigenaardigen lichaams
bouw, ook den werkelijken Toevinezen eigen; ethnologisten be
schouwen dien als de grondvormen eener groote onderafdeeling 
van het menschengeslacht. Mongolië is hoofdzakelijk een step
pen- en bergland, waarvan het Toeva-gebied een der hoog
vlakten is. Dit gebied is grootendeels door lastig toegankelijke 
bergpassen beschermd, welke bescherming, dit behoeft geen be
toog, elke ontwikkeling van de kern des volks heeft belet. 
Lezen en schrijven was en is daar onnoodig. De nomadische 
bevolking leeft van den ruilhandel, hoofdzakelijk van de haar 
behoorende kudde« vee. Die handel werd en wordt met China 
en Aziatisch Rusland gedreven, hetwelk waarschijnlijk reeds 
spoedig na den oorlog, pogingen deed, deze nomaden tot het 
uitroepen der onafhankelijkheid te bewegen, hetgeen geen moeite 
heeft gekost, zoo men eenigszins op de hoogte van deze stam
mensoorten en hare machthebbers is. Het kan zeer wel mogelijk 



4 N E D E R L A N D S e n MAANDBLAD VOOR PHILATELIE, 

^9ë V ^ V ^ ^ ^ n P i ^ ^ M V 

ten goede leiden, d.w.z., dat een totnutoe ontbroken hebbende 
ontwikkeling zich nu gaat baanbreken. 

Op de 8 kopek der prentenserie is, zeker ter onderrichting, 
de landkaart van Toeva te zien. Daarop komt een klein deeltje 
voor van de Jeniseï of Yenisseirivier, epn der grootste van N.
Azië, die hare bronnen in Mongolië heeft, de overige stroomen 
zijn takken der hoofdrivier; met een omschrijving van deze 
wateren zal ik dit opstel evenmin uitbreiden, als met de namen, 
ligging, enz. der talrijke bergen en met een uiteenzetting van de 
zgn. staatkundige!!) , economische, rechterlijke en dergelijke 
verdere s taats en gemeentelijke instellingen. Slechts zij hier 
opgemerkt, dat bij de inrichting van deze onafhankelijke 
Volksrepubliek in 1921, het hoogste wettelijk gezag der republiek 
een soort volksvertegenwoordiging was, het ..groote Churuldan" 
(Koeroeldan) genaamd, bestaande uit vertegenwoordigers der 
7 choschuenen (chlosjoenen); deze zijn waarschijnlijk gelijk aan 
de voormalige Mongoolsche „dasaks" of ..aïsnaks", dat ,,voorstem
mers" beduidt en in een volksrepubliek „liet geduld wordt. 
Deze vertegenwoordigers kiezen uit hun midden een Minister
raad, die over het gebied regeert, tusschen de samenkomsten 
van dien Koeroedan, Wie regeert er overigens? Hoogstwaarschijn
lijk is er een regeering onnoodig! 

In 1926 heeft men gemeend, dat een Staat zonder postzegels, 
in een vooruitgaande wereld niet thuis behoort en werd dan 
ook besloten, een zelfstandig pcstbestuur in het leven te roepen 
— de wezens leef dan reeds. De hoofd en tevens grerss tad is 
tegelijkertijd het postkantoor, want andere steden zijn er niet 
en de werkelijke Toevinen schrijven niet. Waartoe ook? Hoe velen 
zijn er die daar, in die hoofdstad, lezen en schrijven kunnen? In 
elk geval, wat zou een pcstbestuur zonder postzegel beteeke
nen? Het logische gevolg daarvan was dan ook de invoering 
van postzegels in 1926; waarschijnlijk stond op de begrooting 
een afzonderlijke post inkomsten van verkoop aan enz. 

In genoemd Russisch tijdschrift, verklaart de heer J. F., dat 
de eerste uitgifte, waarvan hiernevens 
het cliché is afgedrukt, niet alleen voor 
het binnenlandsche, maar ook voor het 
buitcnlandsche briefverkeer dient, het
geen, volgens mij, niet behoeft verklaard 
te worden: elke onafhankelijke staat met 
een zelfstandigen postdienst, heeft daar
toe het recht. Tevens brengt hij een brief, 
in zijn artikel afgedrukt, gefrankeerd met 
een zestal verschillende kopekwaarden van 
1926, afgestempeld „KIZEL TOUWA, in 
het bovengedeelte van een dubbelrond, 

met „Y A X" in het onderdeel (stcmpeluitvoering erg primitief!), 
in het mlddenrond, tusschen 2 balken, de datum ,,3.2.27"; door 
onleesbaarheid is van de aankomst met zekerheid alleen de datum 
,,4.3.27" aan te geven; het adres in latijnsche letters is even on
onlcijferbaar als dat in de karakters der Toevinentaal. Een 
maand heeft die brief uit de hoofd(!) en grensstad noodig voor 
een hoogstens in 6 dagen af te leggen afstand; men kan het 
snelverkeer der Toevinen, tennaastenbij berekenen, op een weekje 
komt het niet aan. Dit stuk dient in geen enkel opzicht tot sta
ving van genoemde verklarirg en beteekent evenmin iets voor het 
frankeerrecht der zegels. Gaarne neem ik aan, dat evengenoemde 
heer meerdere voor het Oosten bestemde brieven bezit, maar iets 
bewijzen doen zij niet, of het zou moeten zijn, dat de adressen 
in de Engelsche en in de inheemsche taal moeten geschreven 
worden. Dat de omslagen van duur zijdepapier zijn, bewijst, m.i., 
dat de Chineezen deze omslagen mede in ruil leveren. 

De nieuwe zegels zijn daarom niet van belang ontbloot en een 
verzameling ervan is zelfs voor beginnelingen bij te houden, voor 
zoover het de lagere waarden betreft. De teekening is zeer fraai 
en vermoidelijk ontleend aan een symboliek uit het legendarische 
tijdperk dezer stammen. In het midden een rad met tanden, 
voorstelling van den eeuwigen kringloop der Natuur. Alle letters 
en cijfers zijn inheemsche karakters , zeer duidelijk en regelmatig 
geteekend. 

De kopek en roebel waarden verschillen in formaat en tanding; 
de eerste meten 21 : 25, de andere 23 ; 25 mm. en zijn getand 
13K> resp. lO'A. Ze zijn zeer goed gedrukt op papier met een 
moeilijk juist te omschrijven watermerk; Yvert noemt het water
merk: ,,étoiles multiples", maar het zijn geen sterren; de voor 
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mij liggende blokstukken geven wel een viertal stralen aan, maar 
deze vormen geen ster, terwijl de loodrechte lijnen, welke die 
stralen als 't ware uitwerpen, door zich kruisende lijnen ver
broken worden; op de roebelwaarden komen er tennaasten bij vol
komen drie voor; ook is het watermerk heel wat kleiner dan de 
zegels. De waarden zijn: 1 kop. roodkarmijn, 2 k. blauw, 5 k. 
geeloranje, 8 k. geelgroen, 10 k. violet. 30 k. lichtbruin, 50 k. 
zwart, 1 roebel groen, 3 r. bruiracht ig violet en 5 r. donkerblauw. 

De tweede uitgifte kan als hulpuitgifte beschouwd worden. 
,,Champion's Bulletin Mensuel" vermeldt deze uiff'^te in het nr. 
van 25 September, met toevoeging, dat 
door gebrek aan lagere waarden, besloten 
werd de hoogere waarden door opdruk 
daarin te doen voorzien. Hieruit zou de 
gevolgtrekking zeer logisch zijn; , ,overstel
pende drukte in het binnenlandsch ver
keer". De juiste toedracht is, dat door 
den vertegenwoordiger der republiek te 
Moskou duizenden stellen werden ontvan
gen, ten verkoop door den gevolmachtigde 
der Russische Sovjetregeering. Daar ieder
een begrijpt, dat de lagere waarden altijd 
veel meer gevraagd worden dan de hoogere, in dit geval in het 
bijzonder in Rusland, was de verzending van de lagere waarden 
de oorzaak, hoogstwaarschijnlijk een ,,goed berekende" oorzaak: 
door overdruk van, naar het heet 5000 stellen dier hoogere waar
den, werd de voorraad uitgeput, de nieuwe, bijna gereed zijnde 
serie, was op komst, de drang tot aanschaffing van de eerste 
werd daardoor sterker. 

De opdruk, waarvan U de afbeelding hierboven ziet, is zoo 
verbazend slecht, dat het mij voorkomt, dat daartoe buiten
gewoon slordig gemaakte stempels hebben gediend en dat een 
in geen enkel opzicht eenige oefening ondergaan hebbend man
netje of wijfje, met de opstempeling belast werd. Op al de voor 
mij liggende overdrukte zegels verschillen die opdrukken niet 
alleen onderling, maar dezelfde opdrukken ook met elkander, 
Eén specialist, 'n beetje heel ver weg, kan rustig alle 5000 stellen 
tot zich trekken, om zijne oppergeleerdheid schitterend te doen 
uitkomen. Op de voorgenoemde waarden werd geplaatst: 
„ T O W A " „ K . . . . K " en daaronder „POSTAGE", binnen een 
omlijsting van ongelijkmatige en onevenredige punten, kleinere 
en grootere, vierkante, rondvormige enz.; waarde tusschen beide 
, ,K's". Er zijn er slechts vier: K 8 K op 50 k. zwart, K 14 K op 
1 r .groen, K 18 K op 3 r. bruinviolet en K 28 K op 5 rb. 
donkerblauw. 

Een woord van ernstige waarschuwing acht ik noodzakelijk. 
„Catalogusprijzen zijn volstrekt geen marktprijzen", heb ik meer
malen, gedurende meer dan 35 jaren herhaald, maar de mensch 
spot met het ,,Die zich s p i e g e l t . . . . enz.", zijn Ikheid staat veel 
te hoog! De Yvert heeft de eerste serie voltallig op 650 fr. francs 
gesteld, de kleine, de kopekserie op 75 fr. francs, en de vier op
drukken Berekent men den wisselkoers van den roe
bel op ƒ 1.30 en telt men daarbij op, voor de eerste serie 40%, 
voor de opdrukken, 140?^, dan heeft men de oogenblikkelijke 
„werkelijk voldoende" netto-verkoopwaarde. Men bedenke echter, 
dat op de kleine stellen, altijd een hoogeren kostenlast drukt! 

De nieuwe serie zal ongeveer Augustus 1927 uitgegeven 
zijn. De teekeningen werden door Olga Fevdorovna Amossova 
geleverd; de uitvoering en druk (steendruk) vond te Moskou 
plaats . De teekeningen zijn niet vrij van overdrijving en over
volheid, geven echter beelden uit het inheemsche leven 
weder, zijn dus geen „fantasieën". Deze dame heeft alles ont
leend aan hetgeen zij waarnam, bij gelegenheid van prof. 
Bounak's expeditie in dat gebied, in 1926, waaraan zij deel
nam en waarvan ook sommige omlijstingen, die echt oostersch 
zijn, ten bewijze strekken. De menschen- en dierentypen wor
den afgewisseld of aangevuld door de weinig verscheidenheid 
opleverende landschappen, de handwerkkunst enz.; zij vormen 
te zamen een cultuur-historisch document van dezen onbeken
den" volksstaat en zijn reeds daarom belangwekkend. Jammer 
vind ik de volstrekt onnoodige en sterke formaatverschillen, 
welke niet alleen bij rangschikking voor verzamelaars moeilijk
heden opleveren, maar ook op de art is t ieke waarde veel terug
werken. 

Overgaande tot de omschrijving, worden voorgesteld op: 
1 kop. en 5 kop. twee inlanders, vrouw en man, in nationale 
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kleeding, met de karakteristieke kenmerken van het Turco
Mongoolsche ras, het uitstekende gedeelte van 't gelaat onder 
den buitenhoek van ieder oog en de kleine, schuinsch staande 
oogen, met op den achtergrond bij de 1 k. een Toevinsche 
vrouw, een koe bij hare hut melkende en daarachter bosch, 
bij de 5 k. een jager met zijn handboog tusschen 2 boomen en 
daarachter bergen; waren deze beide waarden in het formaat 
der 40, 50 en 70 k. gevfeest, dan zouden ze kunstrijker kun
nen zijn en aan duidelijkheid veel hebben gewonnen, nu moet 
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jongelieden deelnemen, niet alleen om als een meester in die 
kunst geschat te worden, maar ook om als echtgenoot door 
de vele dames te worden begeerd; 14 kop., een zandvlakte met 
magere boompjes, waardoor, zeer langzaam, reizende koop
lieden (men ziet er slechts één) en drie met koopwaren be
laste, aan elkander gebonden kameelen en den kop van een 
vierden, op weg naar China of Mongolië, dit laatste is moge
lijk, maar minder waarschijnlijk, de man schijnt de karavaan 
te leiden, bergen op den achtergrond; 28 kop gezicht op de 
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erop gewezen worden, wil men erop letten; 2 kop. hertenkop 
met volle gewei op een grond van weiden en dalen; 3 kop. 
de wilde geit boven op een rots, met achtergrond weiden en 
bergkaten; 8 kop. de belangrijke kaar t der nieuwe republiek, 
de hoofdrivier, de reeds genoemde Yenisey; dit beteekent 
„groote rivier" en heet in Toeva ,,Ulah" (Oeloe Kema"), en 
hare takken BeyKema en HaKema, Uluh beteekent „groote", 
Bey ,,kleine", Kema ,,Yenisey"; 4 kop. en 78 kop. hoofdmotief: 
wcningen, bij de 4 k. de tent (het zgn. „huis") der jagers, bij 
de 18 k. die der herders, inzonderheid der schaapherders; de 
eerste vindt men in den omtrek der bosschen in de bergvalleien, 
zij zijn overdekt met boomschors en, ter verwarming, met mos 
en huiden, de tweede op de weiden zijn bedekt met een soort wol 
of vilt, de schapen grazen in de nabijheid ervan; JO kop., inland

bergen, met enkele boomen op den voorgrond; 40 kop., bergen, 
met op den voorgrond, mannetjes te paard, die een breeden snel
vlietenden bergstroom doorwaden; 50 kop., meisje, met beide 
handen aan een kleed of karpet werkende, typisch oostersche 
teekening en op den voorgrond een groote kom, waarschijnliik 
met water, op 'n drievoet, vermoedelijk om daarin hare vmgerties 
nu en dan te verfrisschen, opdat ze lenig kan blijven doorwer
ken, zonder het kleed te besmetten; 70 kop., een inlander op 
kudden kijkende, om zijne eenige schat tegen gevaar te bescher
men, op den achtergrond de schitterende zon en witte wolken; 
/ roebel, de laatste, prachtig rerdier, met gedeelten v?n een 
paar andere, loopen recht door het gras, hunne inlandsche be
rijders hebben de teugels niet meer in handen, zij zien r a a r de 
beneden hen liggende vallei, boomen enz, op den achtergrond. 
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sehe jagers in feesttooi, oefenen zich in het schieten met door 
hen gemaakte bogen: een zeer belangwekkend tooneel, dat iets van 
het middeneeuwsch Europeesch tournooi wegheeft, het is een zeer 
gezochte ontspanningsgenieting der bevolking, waaraan vooral 

Overgaande tot de catalogiseering, wordt hier opgemerkt, 
dat deze nog al omslachtig is, door de verscheidene wijzen van 
kleuring der o n d e r d e d e n enz. Eerst de kleur der hoofdteekening' 
dus niet de lijst zooals, naar ik meen geheel onjuist, de Yvert en 
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verschillende anderen zulks doen. De tanding verschilt evenzoo, 
De 1, 2, 3, 4 en 5 k., alle kleine hoogrechthoeken, zijn getand 
12M, de 8, 10 en 14, langwerpige rechthoeken, 1234 : 12, de 18 
en 28 k., driehoeken, de 40, 50, 70 k., bijna vierkante recht
hoeken en de ruitvormige 1 r. alle deze 10%. Het watermerk is 
dat van het Russische papier, gebruikt voor de uitgiften van af 
1926 tot 1927, te beginnen met de 10-jarige feestzegels, dat het 
best met „tapijtmonster" weer te geven is. 

1 Augustus 1927. — I k .roodachtig-bruin, zwart op geel; 2 k. 
roodachtig-bruin, violet en lichtgroen, 3 k. blauw en zwart op geel; 
4 k, donkerrood-bruin en ultramarijn; 5 k. donkerblauw, oranje en 
zwart; 8 k. bruinkarmijn en groenachtig blauw; 10 k, bruin-rood, 
zwart en groen; 14 k, vol oranje en blauw; 18 k. bruinviolet en 
ultramarijn; 28 k, donkersepiabruin en lichtgroen; 40 k. groen-
blauw en karmijnrood; 50 k. roodbruin, zwart en grijsgroen; 
70 k. bruinachtig geeloHjf en cinnaber; 1 r. donkerviolet en 
geelbruin. 

J. B. R. 

Uitwassen in de Philatelie. 
(Voordracht gehouden door den heer A. J . Jacobs te Breda 

op het laatste Philatelisten-Congres te Amsterdam). 
Dames en beeren, 

't Is zeker wel geen nieuwigheid, wanneer ik begin met erop 
te wijzen, dat het speciaal-verzamelen in de laatste jaren al 
meer en meer in zwang gekomen is. 

De groote stroom van nieuwe zegels, die gedurende en na de 
oorlogsjaren gevloeid heeft, heeft hieraan wel den grooten stoot 
gegeven. Voor den speciaal-verzamelaar is hiermede een nieuw 
en ruimer arbeidsveld geschapen, doch een veld, dat óók zijn 
grenzen heeft. 

Tot goed begrip van het volgende kan het zijn nut hebben 
hier even het schoone woord „philatelie" te ontleden. Het is 
ontstaan uit de samenvoeging van de twee Grieksche woorden 
,,philos" en „ateles". 

Philos bateekent zoowel vriend als bevriend, terwijl ateles wil 
zeggen: Belastingvrij, waarvoor niet meer behoeft betaald te 
worden, waarvoor reeds betaald is. Een postzegel nu, is een 
stukje papier, dat een brief vrij maakt. En nu laat het zich met 
een beetje goeden wil wèl verstaan, dat een vriend van zulke 
papiertjes, en die dan deze verzamelt, doet aan Philatelie. 

Een speciaal-verzamelaar mag aan het woord philatelie een 
ruimere beteekenuis hechten, hij moet echter Philatelist blijven, 
en kan niet verder gaan dan het verzamelen van postzegels. Hij 
mag daarbij zoeken naar allerlei clichéfouten, al of niet genoemd 
in den Leiddraad, hij kan zijn zegels opzetten naar typen, naar 
tandingen, naar watermerken en naar kleurnuancen, voor hem 
mogen de blokletters en plaatcijfers op de Engelsche zegels, de 
contróleteekens op de Japansche, en de opdrukken op de 
Mexicaansche (1856—64), eene apar te aantrekkelijkheid hebben, 
hij blijft in al deze gevallen bij den postzegel, en de verschillende 
afwijkingen die hij zoekt, zijn aan het zegel te vinden. Maar 
langzamerhand (alsof er nog geen postzegels genoeg te ver
zamelen zijn) is men er toe gekomen, om buiten het zegel naar 
nieuwigheden te gaan zoeken, nieuwigheden, die los staan van 
den postzegel zelf, en meestal voorkomen op de randen van het 
vel. De voornaamste zijn wel de z,g, controle- en drukkerstee-
kens. t Zal aan de waarde van eene verzameling wel niets 
afdoen of de rand van het vel van elk willekeurig zegel vroeger 
de letter A, dan wel de letter F droeg, of het zegel van het 31ste 
of van het 65ste vel afkomstig is, en of deze zegels zijn gedrukt 
geworden door Jansen, Pietersen of Klaasen, Niemand kent ze, 
en een verzamelaar van deze exorbitante zaken mocht volledig
heidshalve van eiken drukker wel een biografie bezitten, waarin 
dan duidelijk is opgesomd of hij minder- of meerderjarig ge
huwd of ongehuwd, en of hij of zijn vrouw de baas in huis is, 
w a a r is het einde? 

De firma Enschedé te Haarlem kan in oplaagletters en druk-
kersteekens eene onbeperkte variatie aanbrengen. 

Zoo trof ik onlangs een 10 cents zegel aan met de oplaagletter 
A op de vóór- èn op de gomzijde; een 12'A cents zegel met 
kopstaande oplaagletter B, en ligt het plaatcijfer 2 van het 
10 cents-zegel der tegenwoordige emissie al niet buiten ieders 
bereik? In het Maandblad no. 2 van 1926 is een cliché met 24 

drukkersteekens afgedrukt, waarvan er op 't oogenblik geen enkel 
meer bestaat. Men behoeft zich niet af te vragen, hde groot het 
aantal over enkele jaren zal zijn, en wat zullen de verzamelaars 
die nä ons komen hiervan wel zeggen? Als men bedenkt, dat 
de oplaagletters en drukkersteekens over alle kantoren van ons 
land gedistribueerd worden en men in het Zuiden niet weet, 
wat er in het Noorden uitkomt en omgekeerd, dat het verder 
wel bij geen verzamelaar zal opkomen, zulke zaken van eenigen 
buitenlandschen staat te verzamelen, dan wordt het wel duidelijk, 
dat dit soort van verzamelen esn onbegonnen en tevens 
hopelooze arbeid is en met recht een uitv.as der philatedie mag 
genoemd worden. -

Wanneer een verzamelaar een enkelen keer een postzegel op 
een briefstuk in zijn album een plaatsje geeft, alleen om de 
eigenaardige afstempeling in haar geheel te bewaren, dan wel om 
het avontuurlijke of het ongemeene zeldzame van het geval — 
ik denk hier aan de brieven meegevoerd op onze eerste Indië-
vlucht — dan zal dat zijn verzameling niet schaden, maar doet 
hij dat zoo menigvuldig, dat de briefstukken den hoofdschotel 
gaan vormen, zoodat zij als 't ware de postzegels verdringen, 
dan wordt dit voor de verzameling zelf al vrij bedenkelijk, af
gezien nog van het feit, dat uit een oogpunt van schoonheid de 
collectie niet precies prettig zal aandoen, mede ten gevolge van 
de verschillen in kleur, afmeting en papiersoort der briefstukken 
en den ongelijken stand en plaats der zegels, Zoo gauw bij het 
verzamelen de postzegel voor het poststempel moet wijken, leent 
dit soort van verzamelen zich beter voor het gebied, dat men 
stempelverzamelen noemt. Een postzegel, onbruikbaar gemaakt 
door een ,,Blue Band-" of welk ander reclamestempel ook, is 
piet méér waard, dan hetzelfde zegel met den gewonen dagtes-
keningsstempel. Wordt er toch meer voor gevraagd, dan betaalt 
men het hoogere bedrag niet meer voor het zegel, maar voor het 
stempel. En waar is hier het einde, als men dezelfde zegels 
verzamelen moet, die gestempeld zijn met; Alkmaar-Vrijdagsche 
Kaasmarkt , Noordwijk uw woonplaats, Noordwijk-aan-Zee uw 
zomerverblijf. Naaldwijk-heerlijke groenten, Heemstede-bloem
bollen, Utrecht-jaarbeurs, Voorburg-wordt Lid Roode Kruis, 
Gouda-kaas- en varkensmarkt, enz. enz. En nu bestaat er wel 
eenige verband tusschen postzegels en poststempels, maar het 
verzamelen van deze laatste kan niet met het woord philatelie 
betiteld worden en is daarom eveneens een uitwas. 

Verleden jaar heeft vermoedelijk een poststukkenverzamelaar 
zich veel moeite gegeven om in een aantal artikelen, verdeeld 
over 6 Maandbladen, eene opsomming te geven van wat er zoo 
al bestaan heeft en nog bestaat van postwissels, postpakketkaar-
ten en stortingsformulieren bij den girodienst. Deze artikelen 
getuigen van eene diepgaande studie; er worden plus minus 300 
stukken behandeld. Maar nu dragen al deze formulieren geen 
waardestempel d.w.z, geen ingedrukten postzegel, en daarom mo
gen ze ook door de particuliere nijverheid worden vervaardigd, 
als ze maar gelijkvormig zijn aan die, welke het rijk uitgeeft. Nu 
zal de eene drukker voor een op- of onderschrift 2 regels noodig 
hebben, waar een andere 2'A regel voor gebruikt; een tweede 
drukker zal een waardebalk met 8 lijnen, een andere met 10 
lijnen arceeren; een derde vergeet een punt achter een zin, of 
verandert een punt-komma in een punt, enz. enz. Bovendien 
hebben niet alle drukkers een zelfde type van letter. Ofschoon 
het mij voorkomt, dat dit verzamelgebied reeds onbegrensd is, 
gaat de schrijver van bovengenoemde artikelen nog een stap 
verder en behandelt zelfs de franco-adviezen, en dit toch zijn 
formujieren, die niet voor het publiek verkrijgbaar, maar alleen 
voor den binnendienst der posterijen bestemd zijn. Misschien 
mogen al deze formulieren ondergebracht worden in een museum 
van het postwezen, maar ze staan stellig buiten de philatelie. 
Een derde uitwas dus. 

Met dit drietal voorbeelden heb ik willen aantoonen, dat een 
verzamelaar zijn verzamellust niet onbeperkt mag botvieren, wijl 
het gevaar niet denkbeeldig is, dat deze lust tot verzamelen 
ontaarden zal in verzamelwoede. Men kan in de philatelie niet 
alles met de haren erbij sleepen, wat slechts heel in de verte 
met postzegels of poststukken te maken heeft. Van dezulken 
zou men bij ons in Brabant platweg zeggen; ,,Ze verzamelen de 
lintjes en kwikjes en strikjes van d'r ouwe tante en d'r mal
lemoer, " 

In 1924 is te Brussel als 't ware een nieuw tijdperk ingeluid 
in de Geschiedenis van Internationale Postzegeltentoonstellin-
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gen door de uitgifte van een apart vel van 5francszegels, dat 
evenwel slechts 4 s tuks bevatte, en dat men niet kon machtig 
worden dan op vertoon van een toegangsbewijs tof de tentoon
stelling. Het doel dezer onnoodige uitgifte was om den finan
ciëelen toestand, die onvermijdelijk op elke internationale ten
toonstelling drukt, te verbeteren, w^t dan ook wond;rwel is 
gelukt. Dit schitterende idéé sloeg in, want Den Haag in 1924, 
Parijs in 1925, NewYork in 1926 en Straatsburg in 1927 volg
den het illustre voorbeeld. Overal werd het een vast nummer 
op het programma. Het bracht tal van bezoekers in de zalen 
e n . . . . zaad in 't bakje, 't Z T I den organisatoren dezer t3ntoon
stellingen ongetwijfeld minder slapelooze nachten bezorgd heb
ben, maar van uit een philatelistisch oogpunt bezien, kan dit 
systeem m.i. niet door den beugel. Niet omdat de geheele affaire 
riekt naar duitenolaterij , want d i t is ten slotte onze zaak niet, 
m.aar omdat ons hier worden geboden — 'k spreek nu over het 
laatste geval te Straatsburg — twee onnoodige postzegels van 
het bekende Zaaierstype: één blauw van 5 francs, welke waar
de reeds bestond in roode kleur, en één rood van 10 francs, 
waarvan de Fransche postadministratie het niet noodig oord3elt 
deze waarde te laten voortbestaan. Gezien de afmetingen van 
het gebruikte Sheet, kan men moeilijk aanremen, dat iemand 
dit als geheel als frankeermiddel zal gebruiken. Of is het daar
voor niet bedoeld of bestemd? Waartoe is dan de achterzijde 
gegomd? Is apart gebruik der zegels de bedoeling? Maar ver
deelen staat gelijk met vernietigenl Al heeft nu de tentoonstel
lingscommissie te Straatsburg 50.000 stuks verkocht, w^t voor 
de kas een bijslagje op de gewone ontvangsten vertegenwoordigt 
van 150.000 francs, en al heeft Madame la République er 750.000 
frs. mee in haar zak gestoken, toch is en blijft het heele artikel 
een nonsensding en voor een waar philatelist hoogstens een 
aardig souvenir aan die Straatsburger tentoonstelling. De ernstige 
verzamelaar zal het geen plaatsje waardig keuren in zijn 
collectie. Ondanks het feit, dat er hier in ons land een paar 
duizend gelukkigen zijn, die prat gaan op het bezit van deze 
extraordinairetentoonstellingens quasi philatelistische wanpro
ducten, mag ik niet anders doen dan het di^g, dat een onding 
is, te diskwalificeeren en het haastiglijk onder te brengen in de 
rubriek: uitwassen in de philatelie. 

En zoo kunnen alle postzegels, die op ongewone wijze het 
levenslicht zisn, zooals de Belgische Epauleltenzegels, en de 
zegels voor de Noordpoolvlucht van Amundsen (om slechts een 
paar voorbeelden te noemen) niet op één lijn gesteld worden 
met de werkelijke postzegels, die wij plegen te verzamelen 
Collega's, verzamelaars, Philatelisten, laten wij zelf er in de 
eerste plaats tegen waken, dat wij worden aangetast door deze 
funeste verzamelkoorts en laten we verder lederen leek sterk 
ontraden, zich met dergelijke prutserijen en wouldbe rariteiten 
te occupeeren. Laten wij de philatelie hooghouden, en daarvoor 
zorgen, dat, wat men verzamelt, den toets van verzamelen kan 
doorstaan. Kaf en koren moeten gescheiden blijven en mee
doogenloos moeten we uitroeien alle vuil, alle onkruid, alle 
uitwassen. Onze leus moet steeds zijn: ,,Hoog de Philatelie". 

Uït^ifteïi 
AFGHANISTAN. 

In nieuwe teekening met het Inschrift „Postage Afghan", 
verschenen de volgende frankeerzegcls; 

15 pool, karmijn. 
30 — , groen. 
60 — , lichtblauw. 

Alleen laats tgenoemde is getand. 
De nieuwe munt luidt thans ,,pool"; 5 pools zijn gelijk aan 1 

anna, 80 pools aan 1 rupee. 

AlTUTAKI. 
In nieuwe teekening — inboorlingtype — verscheen de fran

keerzegel: 
2/2 pence, blauw en zwart. 

Het papier draagt het watermerk N Z met ster. 

ALGIERS (Deo. '26). 
Opdruk 5 c. op de koerseerde 4 centimes, bruin, 

ARGENTINIË, (Dec, '27). 
Hier is wederom een nieuw water

merk in gebruik genomen, waarvan de 
^ ̂  afbeelding hierbij gaat. Tot op heden 

zijn in het koerseerend type, op dit 
papier gedrukt, onderstaande waarden 
verschenen; 

V2 centavo, lila. 
1 — , grijs bruinbruin, 
2 — , bruin, 
5 — , rood, 

AUSTRALIË, (Gemeenehest). 
In het koerseerend type, met het meervoudig watermerk 

kroon en letter A zijn te melden de frankeerzegcls: 
AVi pence, violet. 
1 shilling 4 pence, blauwgroen. 

Onze getrouwe correspondent, de heer Colago Belmonte te 
Sydney, zendt ons tevens de l'A pence, rood, in de koersee
rende teekening, die evenwel geretoucheerd is, wat o.m. duidelijk 
blijkt uit de horizontale arceering om de waardecijfers, die veel 
scherper is dan op de oudere drukken. 

Vriendelijk dank voor bericht! 

AZOREN. 
Van de onafhankelijkhcidszegels, vermeld onder Portugal, 

werden onderstaande waarden voorzien van den opdruk 
,,A(;ores" in rood: 

2 centavos, bruin. 25 centavos, blauwgrijs. 
3 — , blauw. 32 — , groen, 
4 — , oranje. 40 — , groen. 
5 — , bruin. 96 — , rood. 
6 — , roodbruin. 1 E 60 c , blauwgroen, 

15 — , bruinzwart, 4 E'iO c , grijsbruin, 

BELGIË, 
In het Houyoutype verscheen de frankeerzegel; 

60 centimes, olijfgrijs. 
De volgende weldadigheMs

zegels zijn te melden, alle vol
gens afbeelding: 
25 + 10 centimes, donkerviclet , 
35 + IG — , groen, 
60110 — , violet. 
1 fr, 75 4 25 — , blauw, 
5fr. + 1 fr. — , lila. 

Deze zegels waren aan de 
postkantoren verkrijgbaar van 
15 December tot 15 Januar i j.1. 

Hun geldigheid voor de frankeering eindigt op 30 April e.k. 
De extra toelage komt ten goede aan een fonds tot hulpverlee
ning aan oorlogsverminkten en tuberculoselijders. Van de 
hoogste waarde werden 300.0^0 exemplaren gedrukt, waarvan 
de speculatie zich reeds grootendcels meester maakte . Van de 
andere waarden wordt, naar gelang de behoefte, bijgedrukt. 

Wij raden onzen lezers aan voor de 5 francwaarde geen fan
tasieprijs neer te tellen: de speculatie, die in België in de laatste 
jaren plaats vond met enkele waarden, is steeds daarmede ge
cirdigd, dat na bevrediging van de eerste aanvragen, de prijs 
niet c;: aanzienlijk daalde. Ditzelfde verschijnsel is, n.o.m. even
eens thans te verwachten, 1 
BRITSCHINDIE, 

De frankeerzegel, 12 anna, wijnrood, met het meervoudig 
watermerk ster, verkreeg den opdruk „Service". 
CAMEROEN. (Dec, '27), 

Frankeerzegel koerseerend type: 
3 francs, lila en bruin, 

CHAM BA. 
Met den tweeregeligen opdruk Chamba/State, verschenen on

derstaande frankeerzegcls van BritschIndië in het koerseerend 
type: 

l/'j anna, rose, 
2 a 6 pies, oranjerood. 

W H » ! >«■»■■■»»«»■»■■ »■■»■»» 
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DAHOMEY. (Dec. '27). 
Opdruk op frankeerzegel koerseerend type 

3 f. op 5 francs, olijfgroen en rood. 
DANZIG. 

Portzegels in nevenstaande t eeke

ning: 
15 pfennig, blauw en zwart. 
3 Gulden, blauw en rood. 
Het papier draagt het watermerk ho

ningraat. 

DUITSCHLAND. (Deo. '26). 
Dienstzegels in het nieuwe type; 

3 pfennig, grijsbruin. 
5 — , groen. 

ETHIOPIË. 
De 2 Guerche der serie van 1919 ontving den driehoekopdruk 

met letter T en werd daardoor veranderd in een portzegel. 
FINLAND. < 

— — n d 

Ter gelegenheid van het tienjarig 
bestaan der onafhankelijkheid, gaf men 
een tweetal speciale zegels uit, beide 
volgens afbeelding en in de volgende 
waarden en kleuren: 

1/4 mark, violet. 
2 — , blauw. 

De oplaag bedraagt één millioen 
exemplaren voor elke waarde; de ze
gels blijven in koers tot 5 Maart a.s. 
Zij dragen het watermerk posthoren. 

FRANKRIJK. (Dec. '27). 
In het gewijzigd nieuwe type verscheen de „recouvrement"

zegel: 
2 francs, blauw. 

FRANSCHCONGO. (Dec. '27). 
Frankeerzegels in het koerseerend type: 

65 centimes, roodbruin en blauw. 
3 f. op 5 francs, roodbruin en lila. 

FRANSCHEGUINEE. (Dec. '27). 
Opdruk op frankeerzegel koerseerend type: 

3 f. op 5 francs, lila rose en grijs. 

FRANSCH GUYANA. 

Opdrukken op frankeerzegels koersc^rt'>nd type: 
1 f. 05 op 2 francs, bruin. 
3 f. op 5 francs, lila. 

FRANSCHOCEANIE. (Dec. '27). 
Frankeerzegel koerseerend type: 

65 centimes, bruin en rose lila. 
FRANSCHSOMALI. (Dec. '27). 

Opdruk op frankeerzegel koerseerend type: 
3 fr. op 5 francs, rood en lila. 

FRANSCH SOUDAN. 
Opdruk op frankeerzegel koerseerend type: 

3 f. op 5 francs, rood en bruingeel. 
GABON. 

Frankeerzegel en opdruk op zegel in koerseerend type: 
3 fr. op 5 francs, lila rose en bruin. 
3 fr. op 5 francs, lila rose en bruin. 

GIBRALTAR. 
De koerseerende 1 Pond, violet en zwart op rood, die aan 

de postkantoi'en uitverkocht was, is thans verschenen in oranje 
en zwart. 
GILBERT EN ELLICE. 

Frankeerzegel in het koningstype, n'e iw watermerk in sier
schrift: 

1 penny, violet. 
GUADELOUPE. 

Frankeerzegels in het koercccrc. d type: 
65 centimes, blauw. 
3 f. op 5 francs, roodbruin. 

IVOORKUST. (Dec. '27). 
Opdruk op koerseerend type; 

3 f. op 5 francs, karmijn en groen. 
LETLAND. 

Met een nieuw watermerk, hakenkruis, verschenen ip de koer
seerende teekening de frankeerzegels; 

6 santimu, groen op geel. 
10 — , rood. 

■: ■ ' / : > . ! ' ■ . « : ■ - ■ 

LICHTENSTEIN. 

Frankeerzegels in nevenstaande tee
kening; 
2)'i rappen, olijfgroen en paars. 
TVi — , groen en lichtbruin. 
15 — , bruin en blauwgroen. 

Het papier heeft het watermerk kruis. 

LUXEMBURG. (Dec. '27). 
Opdrukken op frankeerzegels der vorige uitgifte: 

35 op 40 centimes, oranje (Yvert h'128). 
60 — 75 — , blauw ( — —156) . 

MADAGASCAR. 
Opdruk frankeerzegel koerseerend type: 

3 f. op 5 francs, groen en violet. 
MAROKKO. (Britsche kantoren). 

De 4 pence, grijsgroen van GrootBritannië werd overdrukt 
met: 

Morocco. 
Agencies. 

40 
Centimes. 

MAROKKO. (Fransche kantoren). 
In het monumententype, druk Hélio, verscheen de frankeer

zegel: 
20 centimes, violet. 
De 80 centimes der luchtpostserie verscheen in bruin. 

Den laatsten tijd brengt elke nieuwe druk van deze zegels 
grootere of kleinere veranderingen in de kleuren mede. De 
Fransche verzamelaarswereld heeft zich daarover reeds be

klaagd bij de drukkerij Vaugirard, die de klagers antwoordde, 
dat zij in dezen handelde op last van de postadministratie. 
MARTINIQUE. 

Frankeerzegels in het koerseerend type: 
65 centimes, lila en bruin. 
3 f. op 5 francs, karmijn en groen. 

MAURITANIË. 
Opdruk frankeerzegel koerseerend type: 

3 f. op 5 francs, bruin en rose lila. 
MEXICO. ^ 

Opdruk ,,Oficial" van beneden naa r boven op de 4 centavos 
groen (Yvert No. 443). 
NIEUW CALEDONIE. (Dec. '27). 

Opdruk op frankeerzegel koerseerend type: 
3 f. op 5 francs, rose lila. 

NIGERGEBIED. , 
Frankeerzegel koerseerend type; 

3 francs, violet en zwart. 
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Raad van Beheer. 
Ter kennis van de leden der verschillende Vereenigingen wordt 

gebracht, dat de Raad van Beheer van het N e d e r l a n d s c h 
M a a n d b l a d v o o r P h i l a t e l i e voor het jaar 1928 is 
samengesteld uit de beeren; 

dr. P. H. VAN GITTERT, te UTRECHT. 
W. P. COSTERUS Pzn., te EDAM. 
J. C. CRAMERUS, te BREDA. 
dr. A. VAN DAM, te HAARLEM. 
J. J. DEGGELLER, te 'S-GRAVENHAGE. 
P. S. VAN 'T HAAFF, te 'S-GRAVENHAGE. 
J. A, KASTEIN, te AMSTERDAM. 
H. C. MILIUS, te UTRECHT. 
L. C. A. SMEULDERS, te BREDA. 
P. VREDENDUIN, te AMSTERDAM. 

Rehabilitatie. 
Den Haag, 8 Januar i 1928. 

M., 
Door deze verzoek ik U in het Maandblad te willen vermel

den, dat de heer P. LUKWEL, 236 Schcnkstraat , Den Haag, 
het mij verschuldigde op de meest coulante wijze heeft voldaan. 

Ik heb er mij van overtuigd, dat hij, in handen van beruchte 
oplichters gevallen, wel genoodzaakt was mij wat langer te 
laten wachten dan zijn bedoeling geweest was. 

Hoogachtend, 
F. E, J. DE JONG. 

Nederlandsche Vereen, van Postzegelverzamelaars. 
Secretar is : A. v. DAM, Wilhelminastr. 49, Haarlem, Tel. 10793. 

Bekendmakingen. 
De leden worden overeenkomstig het reglement beleefd uitge-

noodigd, hunne contributie 1928 (ƒ 6.50) vóór 1 Februari te vol
doen. Na dien datum zal op hunne kosten over het bedrag be
schikt worden. De leden in Ned.-Indié worden verzocht hunne 
contributie te zenden aan onzen vertegenwoordiger J . J . Roeloffs 
Valk, Dagoweg 111, Bandoeng, 

Selon les Statuts les membres sent priés de bien vouloir 
acquiter leur contribution pour 1928 (ƒ6,50) avant Ie Ier Février. 
Au de la de cette date on en disposera ä leur frais. 

Membres are kindly remerbered according to the rules that 
their subscription for 1928 (ƒ 6,50) has to be paid before the 
1st of February. Beyond that date larger expenses for corres-
pondance are to their charge. 

Die Mitglieder werden den Bestimmungen des Reglements 
entsprechend, hoflichst ersucht ihren Jahresbeitrag für 1928 
(ƒ 6.50) vor dem len Februar an den Kassenwart zu entrichten. 
Nach diesem Datum wird darüber auf ihre Kosten verfugt. 

De Penningmeester, 
Giro no. 33805. TH. H. KLINKHAMER, Zevenhuizen (Z.-H.) 

Aan de penningmeesters der afdeelingen. 
Aangezien het voorkomt, dat retributie door een afdeeling 

werd ontvangen voor wanbetalers, is besloten alléén retributie 
uit te keeren voor leden, die vóór 1 Jul i van het loopende jaar 
de contributie hebben voldaan. 

Afdeeling „Verkoop", 
Directeur; L. van Essen, Melkpad 37, Hilversum. 
Administrateur; D. C. Paraira, Sarphatistraat 143, Amsterdam. 

Gironr. 68471. (Bij aangeteekende correspondentie boven adres 
te stellen: B i j k a n t o o r T u l p p l e i n ) . 

Sectiehoofden. 
Amersfoort: A. J . Valewink. 
Amsterdam: Tj . Gs. de Vries. 
Arnhem: J. R de Joncheere, Velp (G.) 
Dordrecht: J. L. van Dalen, 

Gelderland: J . C. Heidenreich, Bürgern. Weer ts t raa t 53, Arnhem. 
Gooi- en Eemland: Jb . Cloeck, Hilversum. 
's-Gravenhage: P. H, Q. Bouman, Giron°. 73239. 
Haarlem: E. A. van Bilderbeek, Giron°, 26812. 
Leiden: J . C. E. Schmeltz. 
Noord-Brabant en Limburg: J. S. de Jongh, Schildersplein 2, 

Maastricht, Giron°. 23588. 
Noord-Holland: Dr. J . C. de Ruyter de Wildt, Hoorn. 
Noord-Nederland: S, Tromp Visser, Leeuwarden. 
Nijmegen: (tijdelijk J. H. Albrecht). 
Twente: J. van Houten, Hengelo (O.) Giron°. 87757, , 
Utrecht: A. M. Benders. 
Zeeland en Zuid-Holland: C. J. L. Sitsen, Vlissingen. 

Sectiezegels van Nederland en Koloniën. 
Sectiehoofd; A. Kriebel, TieL Giron°. 49342. 

Sectie Nederlandsch-Indië, 
Leider: J . J . Roeloffs Valk, Dagoweg 111, Bandoeng. 

Leden, die boekjes in deze afdeeling wenschen in te zenden, 
worden verzocht deze uitsluitend te doen toekomen aan den 
administrateur den heer D. C. Pareira, Sarphatistraat 143. 
Amsterdam (Bijkant. Tulpplein). 

De Directeur dezer afdeeling, de heer L. van Essen, Melkpad 
37, Hilversum, verzoekt den leden attent te zijn op art. 2 van het 
Reglement der afd. Verkoop. 

a. Valsche, geschonden en vuile zegels zijn niet toelaatbaar. 
c. De zegels moeten zooveel mogelijk in alfabetische en chro

nologische volgorde gehecht zijn in de daarvoor bestemde boekjes. 
De verkoop wordt daardoor ten zeerste bevorderd. 

Nieuwe leden. 
322. W. L. Davids, apotheker, Gondhokoesoeman 7, Djocja (N.I.) 
341. L. J. Ford, Valeriusnlein 4, Amsterdam, (corresp. adres; K. 

L. M., Leidsche Plein). 
329. J . M. A. Engelhard, Middellaan 1, Apeldoorn. 
281. J . Beunk, Piet Joubertstraat 3, Apeldoorn. 
396. Mej. C. M. A. Leenderts, Molleruslaan 27, Apeldoorn. 
413. M. P. S. Popta, Lammerweg 9, Apeldoorn. 
386. D. Kuiper, Korenstraat 3, Apeldoorn. 
492. W. Werf f, Deventerstraat 17, Apeldoorn. 
351. G. J . Groenendaal, Paschlaan 27, Apeldoorn. 
307. Leo Bissterbosch, Stationstraat 93, Apeldoorn. 
274. F. G. Arbous, Bilitonstraat 35, Apeldoorn. 
379. S. de Jong, Stat ionstraat 66, Apeldoorn. 
482. W. A. A. Vogel, Kon. Hortenselaan 31, Apeldoorn. 
460. J . R. Suyling, Nieuwstraat 40, Apeldoorn. 
420. J . W. Schut, Hoofdweg 115, Loenen (Vel.) i 
556. B. B. Paans, Werkendam (lid Breda). 
319. G. B. T. ten Brink, arts. Stationstraat 22, Hilversum. (V.) 

Aanmeldingen. 
J. C. van Bortel, Javas t raa t 12, Weltevreden. (N.-I.) 
L. Haedicke, c o. Java-China-Japanlijn, Semarang. (N.-I.) 
M. A. Reuter, ondern. Penataran bij Biliar. (N.-I.) 
F. W. R. Setzekorn, Balistraat 26, Medan. (N.-I.) 
E. F, W. Viefhaus, p a. fa. Biedermann & Co., Soerabaia. (N.-I.) 
Mr, J . A. H. Coops, Paschlaan 10, Apeldoorn. 
A Dupont, Ruysdaals t raat 11, Bassum. 
A. M. N. van den Broeke, St. Jansstraat 29, Laren. 
H. J. P. van der Kolk, Helmerslaan 22, Hilversum. V. A. (lid 

„Globe"). 
M. J . van Nieuwkuyk, Van Loostraat 19, Den Haag (oud-lid). 
J. Schottee de Vries, Waldecklaan 7, Bassum. 
J . L. Graven, luit.-inf., Demmeniweg 1, Medan (N.-I.) 
W. F. de Nieuwe, opperwachtmeester, Salatiga (N.-I.) 
Ir. J . M. Leevert, Kramat laan 7, Weltevreden (N.-I.) 
W. L . . J . Sparenburg, van Bylandtstraat 143, Den Haag. (na 25 

Jan. ambt Semarang—Cheribon-Stoomtrammij,, Tegal (N.-I.) 
mej. Elisa de Meij, 15 Graaf van Vlaanderen Plaats , Gent (Bel

gië). V.A. 
Bernhard Piotrowski, Wörth-str , 23, Bochum i/Westf.. (Deutschl). 
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Ingetrokken bedanken. 
364. J . C. Bree. 
347. W. Mahler. 
530. A. C. Meyling. 

Hersteld als lid, 
898. J . J. Roestenburg, p a . Delimij., Medan (N.-I.) 

Afgevoerd wegens wanbetaling. 
11. M. E. L. Israël. 
48. J . W, van Doornik. 

Bedankt met 31-12-'27. 
548. S j . Postma. 376. M. F. Drognat Doeve. 
458. P. V. M. F. Amiot. 741. W. Siewertz van Reesema. 
509. P. Cornets de Groot. 

Bedankt met 31-12-'28. 
180. J . Ph. Cysouw. 362. W. J . Pluym. 
406. J . H. Hansen. 534. J . Raaymakers . 
439. Mevr. Wed. Kool. 56. J . van der Rest. 
642. A. Michielsen. 858. J . de Beer. 

Adresveranderingsn. 
266. C. A. Dammers, van Baerlestraat 164-1, Amsterdam. 
364. J . C. Bree, adj.-Insp. F inanc , Medan (N.-I.) 
829. A. C. A. Heshusius, Obrechtstraat 265a, Den Haag. 

50. W. Houtzamer, 34-35 Southamptonstreet, Strand, London 
W. C. 2. 

408. R. J . Schneider, Sibolga (N.-I.) 
397. F. A. M. Harterink, Ie luit. inf., Medan (N.-I.) 
461. J . F . O. Bertling, Köningsvilla, Bad Eister (Duitschl.) 

91. Dr. Bakker, Tjimahi (N.-I.) 
675. Ir. A. de Wit, nä 8 Febr. Nicolaisfraat, Den Haag. 
197. Jhr . H, P. C. de Stuers, Medan (N.-I.) 
33. J. F . van Kroon, Marconistr. 88, Den Haag. 

Afdeelingen. 
Apeldoorn. In de op 15 November gehouden ledenvergadering 

der Philatelistenvereeniging ,,Apeldoorn", is besloten de vereeni-
ging te ontbinden en over te gaan tot oprichten van een afdeeling 
der Nederl. Ver. v. P. 

Bestuur: C. C. Kayser, Stationsstr. 64, Voorzitter. 
G. H, Ebens, Marktplein 26, Secretaris. 
J . W. Schut, Loenen. 

De afdeeling telt reeds 25 leden. Wij w^enschen de jonge af
deeling een gestadigen bloei. 

Haarlem: De vergaderingen worden voortaan gehouden op 
den tweeden Maandag in de maand. 

Bestuur: P. A. Leupen, Voorzitter. 
C. H. Blansert, Secretaris. 
E. A. van Bilderbeek, Penningmeester . 
E. J. Martens. 
H. N. Tet terode. 

West-Friesland. Vergadering op 25 Januar i 1928, 's av. 7 u., 
in het Doelen-Hotel te Hoorn. 
De heer L. van Essen, Hilversum, zal een voordracht, toege

licht met foto's en originali, houden over de zegels van Sicilië. 

KORT VERSLAG der Bestuursvergadering op 27 
November 1927 te Hilversum, 

Afwezig mr. Bonn en W. P. Costerus met kennisgeving. 
Ingekomen bericht van mr. E. Bonn, dat hij voor een herbe

noeming als bestuurslid niet meer in aanmerking wenscht te 
komen. De voorzitter herdenkt zijn verdiensten voor onze Ver-
eeniging. Besloten wordt hem aan de Algemeene Vergadering 
voor het Eerelidmaatschap voor te dragen. Het Bestuur stelt 
het zeer op prijs, dat mr. Bonn zich bereid heeft verklaard het in 
voorkomende gevallen bereidwillig met zijn adviezen te willen 
bijstaan. 

Medegedeeld wordt, dat de heer P. A, Leupen als hoofd der 
Sectie Nederland en Koloniën heeft bedankt . Hem wordt de 

dank van het Bestuur gebracht voor het werk door hem vanaf 
de instelling dezer afdeeling zoo uitnemend verricht. 

De heer J . Hoek, thans hier te lande, is bereid gevonden als 
onze vertegenwoordiger in Indië op te treden na het repatrieeren 
van den heer J . J. Roeloffs Valk. De verwachting is gegrond, 
dat hij het werk van den heer Roeloffs Valk op even goede wijze 
zal voortzetten. 

Een herzien Reglement der Afd. „Verkoop' zal door den heer 
Van Essen, onder medewerking van den Secretaris, worden 
ontworpen. 

De secretaris: A. VAN DAM, 

Postzegelvereeniging „Breda", te Breda. 
Ie Secretaris! J. C. G. VAN DEN BERG, Burg. Passtoorsstr . 5. 

Ginneken bij Breda, Tel. 38 of 884. 

KORT VERSLAG der vergadering gehouden op 
Maandag 2 Januari 1928, des avonds te 8 uur, 
in de bovenzaal van de „Beurs te Breda", te 
Breda. 

Aanwezig 42 leden en 3 introducé's. De voorzitter, de heer 
Cramerus, heet allen welkom, in het bijzonder de beeren Van 
Diepenbrugge en Kastelijn, die voor het eerst onze vergadering 
bezoeken. Hij wenscht den leden, zoowel als de Vereeniging, 
een voorspoedig 1928 en hoopt, dat de Vereeniging bespaard zal 
blijven voor verliezen, zooals dat in 1Q27 plaats had door het 
oevrlijden van 5 leden. Hij memoreert in het bijzonder nog eens 
het verlies, dat de Vereeniging leed door het overlijden van onzen 
voorzitter, den heer A. F. Singels. 

De notulen van de vergadering van 6 December 1.1., worden 
zonder op- of aanmerkingen goedgekeurd en vastgesteld, terwijl 
de ballotage tot uitslag heeft dat de 10 candidaat-leden met 
algemeene stemmen als lid worden aangenomen. De voorzitter 
feliciteert de beeren Van Diepenbrugge, Kastelijn en Melis met 
hun toelating als lid en hoopt, dat zij actieve leden zullen worden. 

De 1ste secretaris leest zijn jaarverslag voor, waarna bestuurs-
verkiezing plaats heeft. Aftredende leden zijn de beeren Janzen, 
als administrateur der rondzendingen, Hekking als sectiehoofd 
IV en Broeders als sectiehoofd VI. Op voorstel van den heer 
ds. Loeff, worden zij bij acclamatie herbenoemd. 

Ingekomen is een schrijven van ons lid, den heer Reclaire, te 
Hilversum, inhoudende 29 in koers zijnde Duitsche zegels, hem 
toegezonden door een kunstschilder, tevens scheikundige. Het 
zouden gebruikte zegels moeten zijn, die schoongemaakt zijn, In 
aanmerking nemende den postfrisschen toestand, waarin de zegels 
zich bevinden, wordt echter door de vergadering betwijfeld, of 
de zegels wel ooit gebruikt zijn. Besloten wordt den heer Reclaire 
om nadere inlichtingen te vragen. 

Goedgekeurd wordt aan het comité voor den nieuwen Bre-
daschen beiaard een somma van ƒ 10.— te schenken. 

Van den heer Aldenhoven te Rotterdam en Jhr . Van Hoogen-
houck Tulleken te Canada, zijn gelukwenschen ontvangen bij de 
jaarswisseling; van den heer Bakker te Rotterdam zijn ingeko
men eenige valsche zegels voor het falsificaten-album, terwijl do 
heer Donnai, postzegelhandelaar te 's-Gravenkage, ons verraste 
met een fraaien prijs voor de verloting. 

De vergadering gaat daarna in comité-generaal. Na heropening 
der vergadering wordt besloten den heer Th. Haentjens Dekker 
te 's-Gravenhage van de ledenlijst af te voeren. 

De Ie penningmeester maakt bekend, dat aan procenten wegens 
verkochte zegels over het 4e kwartaal 1927 zal ontvangen worden 
ƒ 131,30. 

De voorzitter wijst erop, dat het hem bevreemdt, dat op onze 
weldadigheidszegels geen jaar ta l voorkomt. 

Daarna heeft de groote verloting zonder nieten plaats. De 
voorzitter dankt de beeren commissieleden voor de door hen 
verrichte werkzaamheden. Onder 478 leden (waaronder ook be
grepen de 10 nieuwe leden, aangenomen in deze vergadering en 
3 candidaat-leden, die zijn voorgedragen), worden evenzoovele 
zegels, voor den aankoop waarvan ƒ 644,62 is uitgegeven, verloot. 
(Aan 3 candidaat-leden zal hun prijs nä hun aanneming worden 
toegezonden). De verloting bevat o.a. de volgende hoofdprijzen: 
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Nederland, f 10,— jubileum 1913, ƒ 10,— oranje 1905, 15 
cent geel 1852, 15 cent geel 1867, 50 cent goud 1867, ƒ2,50 
koning, ƒ2,50 prinses (beide kleuren), ƒ 5 , — prinses ƒ 5 , — jubi
leum 1923 (tweemaal), ƒ2,50 jubileum 1923 ongebruikt, beide 
ƒ2,50 op ƒ10 ,— (tweemaal), ƒ 1 , — de Ruijterport (tweemaal), 
50 cent op ƒ 1 , — port, 

Ned.-Indië. 10 cent getand 1869, f 2,50 prinses (tweemaal), 
ƒ2,50 prinses met opdruk D, ƒ2,50 Buiten Bezit, ƒ2,50 Java, 
ƒ 1 , — en ƒ2,50 oplosbare kleur, gebruikt en ongebruikt, ƒ2,50 
jubileum 1923. 

Curaifao. f 1,50 koning, ƒ2,50 koning, ƒ 1,50 op ƒ2,50 Neder
land, ƒ1,50 koningin, ƒ2,50 koningin. 

Suriname, f 2,50 koning, 10 cent op 15 cent koning, grijs, 50 
cent op ƒ 1,— koning, 32M cent lila oranje (tweemaal), 12'A cent 
op 22M cent oranje, 12'/' cent op portzegel 40 cent éénkleurig, 
portzegel 10 cent op 30 lila, 2 series Brandkastzegels met opdruk. 

De bezigheden nemen geruimen tijd in beslag, doch eindelijk 
ziet ook het laats te zegel zijn nieuwen eigenaar toegewezen, waar
na de vergadering door den voorzitter werd gesloten. 

Breda, 2 J anua r i 1928. De Ie secretaris, 
J . C. G. VAN DEN BERG. 

VERSLAG van den toestand der Postzegelverceniging 
„Breda", over het vereenigingsjaar 1927, 

Ter voldoening aan de eerste ziqsnede van art, 12 van het 
huishoudelijk reglement, heb ik de éer U hierbij aan te bieden 
het verslag van den toestand der Postzegelvereeniging ,,Breda", 
gedurende het afgeloopen vereenigingsjaar, en wel het 34e van 
de oprichting af. 

Kon ik in mijn vorig verslag wijzen op een flinken vooruit
gang in het ledental , dit jaar vermeerderde dit met slechts 5 en 
bedraagt thans 467; 54 leden werden in 1927 aangenomen, 37 
bedankten voor het l idmaatschap, 7 werden geroyeerd of afge
voerd, terwijl er ons 5 ontvielen door den dood. Onze Ver-
eeniging leed op 20 Juni een gevoelig verlies door het overlijden 
van onzen voorzitter, den heer A, F, Singels, 

In het bestuur hadden verschillende veranderingen plaats. Tot 
voorzitter werd gekozen de heer J, C, Cramerus ,tot Ie penning
meester de heer A, J . Jacobs, tot sectiehoofd I mevrouw L, A. 
E, Hanegraaff van der Golf f—Meerkerk en tot sectiehoofd II de 
heer C, L, M, Brantjes, 

De maandelijksche vergaderingen hadden geregeld plaats. De 
opkomst was bevredigend, n.l. 30 a 40 en neemt den laatsten 
tijd toe. Er werden voorts 9 bestuursvergaderingen gehouden, 

In de Februari-vergadering werd door dr, Gommers eene 
lezing gehouden; het bestuur zou gaarne zien, dat meerdere 
leden op deze wijze hun kennis aan anderen deelachtig maakten. 
Onze oud-secretaris L. Smeulders vierde in Februari onder tal
rijke blijken van belangstelling zijn 15-jarig jubileum als admi
nistrateur van het Maandblad voor Philatelie. 

Het rondzendverkeer bracht weer goede inkomsten, n,I, Ie 
kwartaal f 143,05, 2e kwartaal ƒ 175,38, 3e kwartaal ƒ 169,33, 4e 
kwartaal ƒ131,30, samen ƒ619.06 (vorig jaar ü 631.61), De 
nieuwe sectie Nederland en Koloniën voldeed goed, hoewel de 
inzending van boekjes grooter kon zijn. Overigens werd het 
rondzendverkeer kortelings geheel gereorganiseerd en twijfel 
ik niet of dit zal deze afdeeling ten goede komen. 

Van de bibliotheek, welke vele fraaie standaardwerken bevat, 
werd weer een schaarsch gebruik gemaakt. Door enkele schen
kingen werd de boekerij uitgebreid, terwijl ook de falsificaten-
verzameling in het afgeloopen jaar weer met eenige exemplaren 
werd vermeerderd. 

Over den toestand der geldmiddelen zal de Ie penningmeester 
U in de eerstvolgende vergadering verslag uitbrengen. 

Als candidaten voor het Bondsbestuur werden door onze Ver-
eeniging opgegeven de beeren Van der Schooren, Kastein en 
Gommers. Het mocht ons helaas niet gelukken den laatsten een 
zetel te bezorgen. 

Als leden van den Raad van Beheer van het Maandblad 
werden herbenoemd de beeren Cramerus en Smeulders, terwijl 
als plaatsvervangend lid werd gekozen de heer Gommers. 

Als vertegenwoordigers van den Bond werden benoemd de 
beeren Van den Berg, Cramerus, Jacobs, Loeff, Sikkens en 

Smeulders, even als het vorig jaar. Als afgevaardigden ter 
Bondsvergadering traden op de beeren Jacobs en Sikkens. 

De Bondswisselbeker, die in het bezit was van den heer Colen 
te Breda, werd dit jaar gewonnen door den heer Jacobs, even
eens te Breda. Is het nog noodig den leden op de wekken om 
reeds thans onderwerpen in studie te nemen om straks, op den 
Philatelistendag te Breda, den beker te verdedigen en zoo moge
lijk ten derden male in Breda te houden? 

De verlotingscommissie bestond uit de beeren Van den Berg, 
Cramerus en Jacobs. 

In verband met de feesten bij gelegenheid van het 35-jarig 
bestaan onzer Vereeniging in dit jaar, werden de verschillende 
commissies benoemd en zijn reeds aan het werk. 

En hiermede, mijnheeren, ben ik aan het einde van het verslag 
gekomen Moge ons het jaar 1928 niets dan goeds brengen, de 
Vereeniging in bloei toenemen en door eendrachtig samen
werken bijdragen tot den vooruitgang van de philatelie. 

Breda, 2 Januar i 1928. De Ie secretaris. 

Bekendmaking, 
Aan de leden wordt verzocht hunne contributie voor 1928 aan 

den len penningmeester, den heer A. J, Jacobs, Wethouder Rom-
boutsstraat 12, Breda, over te maken vóór 1 Februari a,s,, door 
overschrijving of storting op zijn postrekening no, 88101, Mocht 
hieraan niet worden voldaan, dan zal over de contributie, ver
hoogd met ƒ 0,25 voor incassokosten, per postkwitantie worden 
beschikt. 

Aankondiging, 
LEDENVERGADERING op Maandag 6 Februari 1928, des 

avonds te 8 uur, in de bovenzaal van de „Beurs van Breda". 
(Ingang St. Janstraat). 

Nieuwe leden. 
75. Joh. C. H, Melis, Engelbert van Nassauplein 172, Breda. (II) 

419. J, Ordelman jr., Groenmarkt 1, Zutphen. (IV), 
E, 
285, E. J, H, Keuss, Kerkstraat 18, Bergen-op-Zoom. (III) 
E, Z. 
185, J, C, Frederiks van der Velden, Hoofdstraat 254, Kaats-
E. Z, heuvel. (III) 

46, I. M. K, van Loo, Dorpstraat, Oudkarspel. (VII) 
E, Z. R. 
269. C. Broekhuizen, Vrouw Jannestraat 13 a, Rotterdam. (IV) 
E. 
502. mevr. wed. R. J . Kreijenbroek van Zeben, Groenmarkt 10 a. 
E Zutphen. (IV). 

13. F . A, J, Kastelijn, Spoorstraat 46a, Breda. (I) 
E 

72. J, J, van Diepenbrugge, Wilhelminapark 34, Breda. II) , 
E, 
340, Ig, Schauer, Briefmarkenhändler, Tuil bei Wien. 
E. 

Candidaat-Ieden, 
A. M. N. van den Broeke, St. Jans t raa t 29, Laren (N,-H.). (Voor

gedragen door E, Donath, te Amsterdam.) 
B J, Westenburger, directeur N,V, Bad- en Strandhotel, Dom

burg. (Eigen aangifte), 
mevr, S, Le Heux, Heiligenbergerweg 19, Amersfoort. (Voor

gedragen door mevr, J, van den Bogaert, te Bergen-op-Zoom). 

Overleden. 
221, A, C, F, van Loon, te Bergen-op-Zoom. (IV) 

Afgevoerd. 
495. Th. Haentjens Dekker, te 's-Gravenhage. (V) 

Adreswijzigingen, 
249. B. H. van de Werke, te Rotterdam, thans Palest inastraat 

76a, aldaar. (V) 
202. W. F. Hartman, te Amsterdam, thans p/a. Ned. Indische 

Escompto Maatschappij, te Batavia. 
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118. H. J . E, Moll, te Medan, thans van der Piasstraat 16, 
aldaar . 

290. E. W, Fick, te Amsterdam, thans Kleibergschestraat 68, 
Tiel. (Van VII naar V) 

402. H. J, van Suijlekom, te 's-Gravenha^e, thans Schietbaan
laan 34, Rotterdam. (V) 

450. J. Dupin, te Rotterdam, thans Raphaëls t raat 6, Amster
dam Zuid. (Van V naar VII) 

458. W. Walrecht, te Groningen, thans H. W. Mesdagstraat 3, 
a ldaar . (IV) 

Ver. van Postzegelverz, „Hollandia", te Amsterdam, 
Secr.: J . A. KASTEIN, Koninginnevifeg 200, Amsterdam, Z. 

VERSLAG der vergadering, gehouden op Donderdag 
29 December 1927, te 8 uur, in hotel Krasna-
polsky,_te Amsterdam, 

Aanwezig 42 leden. Bij ontstentenis van den voorzitter werd 
de vergadering geopend door den vice-voorzitter dr. Reedeker. 
Na speciale verwelkoming van de beeren Looman en Hees, die 
voor het eerst ter vergadering aanwezig zijn, kwam ter sprake 
het in eeß nieuw kleed gestoken Maandblad, hetwelk een niet 
onaardig voordeel op zal leveren voor de respectieve aangesloten 
Vereenigingen, Nadat de vice-voorzitter zeer uitdrukkelijk op
wekte tot het koopen van Kinder-zegels, ook al omdat zoovele 
zusters zich geheel belangeloos aan dit bijzonder goede doel wij
den, werd een zeer gewaardeerde opgave van den heer Traanberg 
ontvangen van het aantal gestempelde stukken der door het 
vliegtuig „Postduif" vervoerde post; vooral daar dit tot nu toe 
niet bekend was, zullen enkele dezer stempels wel zeer be
geerlijk zijn voor de stempelverzamelaars. Het aantal werd als 
volgt opgegeven: te Muntok gestempeld 106 stuks, te Palembang 
194 stuks en te Batavia 4342 stuks. Voor deze mededeeling onzen 
weigemeenden dank. 

Zeer verheugt het ons te vernemen, dat de heer dr. Frenkel 
ook een verdere beschrijving van de door ,,Hollandia" gehouden 
tentoonstelling in het Maandblad zal geven. 

Vervolgens werd een door de kas-commissie ingezonden 
schrijven voorgelezen, waarin deze de boeken correct en geheel 
in orde bevonden heeft. Door omstandigheden kwam dit eerst nu 
in, daar de commissieleden voordien verhinderd waren. Ver
volgens ballotage van drie leden, n.1. de beeren J. Querido, 
D. Gokkes en dr. E. W, Wijers, allen te Amsterdam, die met 40 
stemmen voor en 2 van onwaarde als lid werden aangenomen. 

Ten slotte werd onder veel belangstelling een voorstel van 
den heer dr, Reedeker aangenomen, n.1. om door de leden 
een kleinen wedstrijd te houden voor het mooist gebruikte stuk 
no. 3 Nederland, waaraan twee prijzen zijn verbonden; dit 
ter beoordeeling van het bestuur. De zegels moeten op een 
kaart je of stukje papier bevestigd ingeleverd worden. 

Na een kleine veiling werd te ongeveer 10 uur 30 de vergade
ring gesloten, 

H. SCHMID, 2e secretaris. 

Aangenomen als lid, 
E, W. Wijers, Prinsengracht 829, Amsterdam, C. 

(Voorgesteld door M. G. H. Andriessen). 
J . Querido, Marcusstraat 17-11, Amsterdam, O, 

(Voorgesteld door Jac, Pais) . 
D. Gokkes, Vrolikstraat 106, Amsterdam, O. 

(Voorgesteld door Jac . Pais) . 

Adresveranderingen. 
227. J . B. Oeij, Valeriusstraat 42,6oü., Amsterdam, TL. 
116. H, J, H. van Strieland, Koningslaan 40, Bassum. 

43. C. Breet Jr., Vondellaan 21, Baarn. 
210. J . H. Jung, Frans van Mierisstraat 146oy., Amsterdam, Z. 
184. H. Worms, Jonker Fransstraat 98, Rotterdam. 

Bedankt als lid. 
J. de Groot, Middellandplein, Rotterdam (overleden). 
D. C. Gogswaardt, Gabr. Metsustraat, Amsterdam. 
B. Heuvelink, Van Woustraat, Amsterdam. 

Candidaat-lid, 
E E. Meulman, W. van Outhoornstraat 82, Den Haag. 

(Eigen aangifte). 
Nummer ver andering. 

J M. Looman, (No. 316 wordt No. 308). 

Vergaderingen, 
BESTUURSVERGADERING op Zaterdag 21 Januari 1928, 

's avonds te 8 uur, in Café „Suisse", Kalverstraat, Amsterdam. 
LEDENVERGADERING op Zaterdag 28 Januari 1928, 

's avonds te 8 uur, in Hotel Krasnapolsky, Warmoesstraat, 
Amsterdam. 

Mededeeling. 
Het bestuur schrijft voor de Januari-vergadering een wed

strijd uit voor het mooiste zegel van Nederland No. 3 (gebruikt.) 
Er worden twee prijzen voor uitgeloofd. 

De 1ste secretaris, 
J. A. KASTEIN. 

Utrechtsche Philatelisten-Vereeniging, te Utrecht, 
Secretaris: K. H. J . v. HULSSEN, Brigi t tenstraat 17, Utrecht. 

KORT VERSLAG van de algemeene vergadering op 
Dinsdag 10 December 1927, in het hotel 

„Des Pays Bas", te Utrecht. 
Aanwezig 25 leden en 1 introducé. Om ongeveer 8 uur werd 

deze vergadering door den voorzitter geopend, die meer in het 
bijzonder den aanwezigen introducé welkom heette. 

Nadat de notulen der vorige vergadering onveranderd goed
gekeurd waren, werden de ingekomen stukken voor kennisgeving 
aangenomen. Hierna werden de voorgedragen candidaat-leden 
J, van Dongen, L. M. E. van Male en W. P. de Vries Hzn., met 
algemeene stemmen tot leden der Vereeniging aangenomen. 

Na mededeelingen door den voorzitter omtrent het speciaal-
verzamelaarsloket te Utrecht, werd besloten de commissie voor-
loopig buiten werking te stellen. 

Tot leden van den Raad van Beheer van het Maandblad werden 
bij acclamatie benoemd de beeren dr. P. H. van Gittert en H. C. 
Milius en tot plaatsvervangend lid de heer K. H. J . van Hulssen. 

Na de verloting kregen de leden de gelegenheid de collecties 
gedeeltelijk Hongarije voor den landenwedstrijd te beoordeelen. 
De collectie van den heer Raatgever verwierf den eersten prijs, 
terwijl aan den heer Kaub de tweede prijs werd toegekend. 

Na veiling en zichtzending werd de vergadering om ongeveer 10 
uur opgeheven. 

De secretaris der U. Ph. V., 
K. H. J. VAN HULSSEN. 

Nieuwe leden. 
(e) J. van Dongen, Via Fluggi 175, Merano (Italië). 
(e) L. M. E. van Male, administrateur. Halte Kepandjen O.L., 

Soember Nongko ( Java) , 
(e) W. P. de Vries Hzn., Van Limburg St i rumstraat 14, Utrecht. 

Candidaat-leden, 
Ch. J. van Dorssen, Koningslaan 29, Utrecht. 
Edw. E. Meulman, W. van Outhoornstraat 82, Den Haag. 

Adresverandering, 
M. J. van Nieuwekuijk, wordt Van Loostraat 19, Den Haag. 

Bedankt als lid met 1 Januari 1928. 
I. IJssel de Schepper, Baronielaan 227, Breda. 
R. Looij, Groene Hilledijk 1496, Rotterdam. 

Vergaderingen, 
BESTUURSVERGADERING op Dinsdag 24 Januari 1928. 
ALGEMEENE VERGADERING op Dinsdag 31 Januari 1928, 
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Haagscbe Philatelisten-Verecniging, te 's-Gravenhage, 
Secretaris: A. STARINK Jr., Olijfstraat 40, ' s -Gravenhage. 

VERKORTE NOTULEN van de vergadering van 
Donderdag 22 December 1927, des avonds te 
8 uur, in café „Boschlust", Bezuidenhout, Den 
Haag, 

't Minder goede, beter gezegd slechte weer, was stellig oor
zaak, dat niet meer leden deze vergadering bijwoonden. Ook 
ditmaal hadden de afwezigen weer eens ongelijk. 

De wanden der groote zaal van „Boschlust" waren geheel 
behangen en de langs die wanden geplaatste tafels geheel 
„belegd" met al hetgeen de heer Benfer van zijne studiereizen 
op philatelistisch gebied had meegebracht. Vooral van Luxem
burg, het land zijner philatelistische exploraties, was zeer veel 
aanwezig en buitengewoon leerzaam was de aanschouwelijke 
voorstelling hoe dit land, in overleg met zijn Bureau van 
Vreemdelingenverkeer, zijne postzegels aan dit vreemdelingen
verkeer dienstbaar maakt door reproducties van zijne fraaiste 
landschappen. Dat dan ook zijne vraag „Waarom Nederland toch 
zoo iets niet deed" bij allen weerklank vond is begrijpelijk, te
meer waar de officieele bescheiden tevens waren tentoongesteld 
dat reeds lang geleden hierop, middels gekleurde teekeningen 
en ontwerpen, de aandacht van ons Postbestuur was gevestigd, 
en zulks reeds lang voordat de heer Benfer zijne studiereizen 
begon. 

Er waren er echter onder ons, die (hoe is het mogelijk) meen
den dat de onlangs voorgestelde ,,Groote mannen zegels" wel 
eens een kansje konden geven aan een bekend groot Neder-
landsch Philatelist! 

De tentoonstelling van Luxemburg en de vermakelijke maar 
tevens in-treurige janboel, die daar heeft geheerscht, werd goed 
belicht en deed ons een zucht van verlichting slaken er niet 
te zijn geweest! 

Zeer interessant waren zijne mededeelingen uit België, vooral 
de foto's van het klooster, waar de groote wanden alle bedekt 
waren met schilderijen van ongeschonden oudste Nederlandsche 
en Belgische zegels. Een dier stukken was door hem gerestau
reerd met vrijelijke gebruikmaking v a n . . . . geeltjes van 15 cent 
Willem III, waarvan er nog ,,genoeg voorraad" op de zolders 
was, als een bewijs dat ook toen de menschen reeds ,,zegeltjes 
voor de zending" verzamelden. 

Leerrijk, haast ontmoedigend voor eigen verzameling, was 
zijne causerie over de vervalschingen, waarvan legio voorbeel
den aanwezig waren. Adressen, waar ze werden gefabriekt, wer
den gegeven en zoo deden ook de ronde d e . . . . cliché's van 
ons huidige zegels van lagere waarden en de daarmee vervaar
digde zegels op papier met watermerk!!! Dat kan, omdat de 
randen der uitgegeven vellen door het Postbestuur zóó breed zijn, 
dat er plaats genoeg voor ,,nadrukken" is! 

Vooral voor de stempelverzamelaars was er enorm veel te 
leeren en te zien, en onze voorzitter vertolkte dan ook onzer 
aller vraag, toen hij den heer Benfer vroeg, of deze de door 
hem opgedane kennis niet ten dienste kon stellen van ons 
Postbestuur. Toen bleek ook hier weer hoe, in ons mooie land 
van dijken en slooten, velen daar niet over heen kunnen zien 
en komen vanwege h u n . . . . grootte! 

Den heer Benfer, wiens werken en streven, sinds hij oprichter 
en leider was der Haagsche Postzegelbeurs, toch zeker toe
juiching èn steun verdiende (vooral omdat die steun niets 
kostte), is, zooals hij ons uiteenzette, in Nederland het werken 
onmogelijk gemaakt, omdat het Postbestuur informaties inwon 
bij iemand die, wij gaven het den heer Benfer graag toe, al een 
/eer slecht philatelist is, in het allerminst bevoegd over eene 
dergelijke prestatie te oordeelen. 

Met flink applaus onderstreept zeide dan ook onze voorzitter, 
dat onze Vereeniging zich juist daarom zeer gelukkig had ge
acht zijn streven te kunnen steunen en hij hoopte, dat de heer 
Benfer zich zoude kunnen troosten (met eene toespeling op diens 
,,lange lokken") met het echt Hollandsche maar ware spreek
woord, dat een profeet nimmer geëerd is in eigen land. 

't Was laat toen deze geanimeerde avond werd gesloten. 
De Secretaris: 

A. STARINK J r . 

Candidaat-leden, 
W. H. van Pesch, Muzenstraat 25, Den Haag. 
W. J. van Duysberg, Roodborstlaan 6, Den Haag. 
C Kammeraad, Stephensonstraat 55, Den Haag. 
F. H. Brinkman, Singel 145, Amsterdam. 

Bedankt als lid. 
A, J. Gibson, Soerabaya. 

Adresverandering, 
H. L. J , M. Schellart, Mariannelaan 55, Voorburg (Z.-H.) 

Vergadering, 
Bijeenkomst op Donderdag 26 Januari 1928, te 8,15 uur in 

Café „Boschlust", Bezuidenhout, Den Haag. 
Opening. Notulen. Ingekomen stukken. Ballotage nieuwe leden. 

Bespreking van den verkoophandel. Mededeelingen. Rondvraag. 
Eventueele veiling. Verloting. Sluiting. 

Vereen, van Postzegel ver z. „de Globe", te Arnhem, 
Secretaris: H. J. VAN ULSEN, Ernst Casimirlaan 40, Arnhem. 

VERSLAG van de vergadering van 20 December 1927, 
gehouden in „National", te Arnhem, 

Deze vergadering, bezocht door 3 dames en 21 beeren, werd 
door den voorzitter geopend met een woord van welkom tot de 
aanwezigen, speciaal tot hen, die in geruimen tijd de bijeenkom
sten der ,,Globe" niet bezocht hadden. 

Verschillende klachten zijn ingekomen over de vertraging in 
de rondzendingen; de voorzitter is voornemens in een volgende 
bestuursvergadering afdoende maatregelen voor te stellen, die er 
toe zullen leiden, dat de circulatie van ruilboekjes in den ver
volge geregeld plaats vindt. 

Hoofdschotel van de besprekingen was de openstelling van 
het philatelistenloket hier ter stede. Den eersten middag, waar
op de verschillende postwaarden verkrijgbaar waren, was de 
toeloop van liefhebbers zoo groot, dat velen niet geholpen konden 
worden. Ten einde het loket zoo goed mogelijk aan zijn doel te 
doen beantwoorden, heeft de directeur van het postkantoor alhier 
een lijst doen samenstellen van de zegels, welke verkrijgbaar zijn. 
Deze lijst zal, gedrukt, gezonden worden aan de leden der ,,Globe" 
in Arnhem en omgeving, die daarop hunne wenschen kunnen 
kenbaar maken. 

Met algemeene stemmen wordt besloten een afzonderlijke sectie 
te openen voor het ruilverkeer in zegels van Nederland en 
Koloniën. 

Op de vraag van een der leden, hoe het staat met de oprichting 
ecner jeugdvereeniging, antwoordt de voorzitter, dat dit punt op 
het a.s. voorjaarscongres van den Bond een onderwerp van be
spreking zal uitmaken, waarom hij het wenschelijk vindt tot dien 
tijd een afwachtende houding aan te nemen. 

Het candidaat-l id wordt met algemeene stemmen tot het lid
maatschap toegelaten. 

De tentoongestelde collecties Bulgarije wekten ieders bewon
dering; in de volgende vergadering zal een 4-tal verzamelingen 
Nederland en Koloniën tentoongesteld worden. Een der leden zou 
wenschen volgende collecties onder glas te doen bezichtigen, wat 
door de penningmeesteresse met het oog op de groote kosten 
ontraden wordt. 

De veiling en het ,,rad van avontuur " houden de leden nog 
langen tijd gezellig bijeen. 

De Secretaris, 
H. J . VAN ULSEN. 

Nieuw lid, 
119. H. F. Julius, Ontv. der Reg. en Successie, Van Ruijsdael-

straat 40, Arnhem. 
Bedankt als lid. 

44. H. J . Eisink, Van Cittertstraat 32 a, Rotterdam. 
135. F . G. Schölte, Jacob Cremerstraat 11, Arnhem. 

Candidaat-lid, 
A, de Beer, Sooorwegstraat 80 b, Arnhem. (Voorgesteld door G 

van de Sandt.) 
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Vergaderingen, 
Ledenvergadering op Dinsdag 31 Januar i 1928, des avonds te 

8 uur in Restaurant „National", te Arnhem, 
Ingekomen stukken. Jaarvers lag secretaris en penningmee^te-

resse, Bestuursverkiezing, Expositie van eenige collecties Ne
derland en Koloniën, Rad van avondtuur. Veiling, Grat is-
verloting, 

Societeits-avond op Dinsdag 14 Februar i 1928, in „National". 

Bekendmaking. 
Zij, die wenschen deel te nemen aan een afzonderlijk rondzen-

dingsverkeer ,,Nederland en Koloniën", worden verzocht hun 
naam op te geven aan den secretaris, 

Den leden, die gebruik wenschen te maken van het philatelisten-
loket te Arnhem, op den 2en Woensdag der maand, wordt ver
zocht het bedrag van aankoop + port, per postwissel, waarop 
vermeld „phil. loket", met het hun toegezonden formulier inge
vuld tijdig te willen zenden aan mevr, J . G, Schuurman—Mees
ters, Apeldoornscheweg 57, Arnhem. 

Philatelistenclub „Rotterdam", te Rotterdam. 
Secret,! P, JORISSEN P.Czn., Pr. Jul ianalaan 73, Rot terdam. 
Voor aangeteekende stukken: Wijkkantoor Avenue Concordia, 

JAARVERSLAG 
uitgebracht in de algemeene vergadering van 13 December 1927. 

VERSLAG der Jaarvergadering, gehouden op Dins
dag 13 December 1927, des avonds te 7'/2 uur, 
in Restaurant „Suisse". 

Aanwezig 25 leden. De voorzitter, de heer Van Harderwijk, 
opent de vergadering, waarna de notulen der vorige vergade
ring worden gelezen en onveranderd goedgekeurd. 

Ingekomen is een schrijven d.d. 17 November j.1., van de 
Nederlandsche Phil. Vereeniging , ,0p Hoop van Zegels", te 
Haarlem, ter aanbeveling van den heer Traanberg als vertegen
woordiger der 9 kleine vereenigingen in den Raad van Beheer 
van het Maandblad, waarop als antwoord dient het door onze 
Vereeniging ingenomen standpunt, vastgesteld in onze ver
gadering van 8 November 1,1. 

Daarna worden uitgebracht: 
1. Door den secretaris het jaarverslag, waarvoor hij met 

algemeene instemming door den voorzitter wordt dankgezegd. 
2. Door den heer Stok, als boekbewaarder, het verslag omtrent 

den toestand der bibliotheek, met mededeeling, dat deze door 
hem thans geheel in orde is gebracht en met de toezegging, dat 
een lijst der boekwerken zal worden aangelegd. Onder applaus 
wordt hij hiervoor bedankt. In verband hiermede is een schrijven 
ingekomen van den heer Den Outer, houdende eene gift van 
verschillende boekwerken en tijdschriften, benevens het geheel 
door hem in orde gebrachte falsificaten-album, waarvoor hem 
zeer hartelijk wordt dank gebracht. 

3. Het door den voorzitter uitgebrachte verslag der keu
ringscommissie is zeer kort, aangezien niets ter keuring was 
ingekomen. 

4. Door den heer dr. Frenkel, als directeur van den verkoop
handel, omtrent de rondzendingen. Als batig saldo kan, wegens 
het zeer gunstig verloop, een bedrag van ƒ83,12 aan den pen
ningmeester worden afgedragen. Aan het slot van zijn verslag 
drukt hij de leden nogmaals op het hart, tot het geregeld door
zenden der verkoopboekjes, het toezenden der briefkaarten en 
het overmaken der gelden. De heer Frenkel mocht onder groo-
ten bijval den lof van den voorzitter in ontvangst nemen. 

5. Als penningmeester brengt de heer Bakker verslag uit 
omtrent de kasmiddelen, die niet anders dan gunstig te noemen 
zijn, ea een batig saldo opleverde van ƒ86.75, behalve de uit
getrokken ƒ 50,— voor het verloten en het jubileumfonds. 

Daarna wordt de rekening en verantwoording door de beeren 
Backer Dirks en Van Hoogstraten nagezien en accoord bevon
den en wordt de heer Bakker onder grooten dank gedechargeerd. 

De begrooting voor het volgend jaar wordt goedgekeurd, 
waaronder ƒ 50,— voor verloting. 

Op voorstel van den heer Van Vierssen worden bestuur en 
keuringscommissie bij acclamatie herkozen, waarna allen hunne 
benoeming aannemen. 

Daarna wordt de uitslag der verloting bekend gemaakt, en 
bijna alle leden staan het hun toekomende aan de kas af. Ver
volgens heeft een zeer geanimeerde zegelverloting plaats, be
staande uit prijzen, door enkele leden daarvoor afgestaan, waar
voor de voorzitter hen hartelijk bedankt. 

Een voorstel van den heer Croes, de vergaderingen op een 
anderen dag te steller, kan geen bijval vinden. 

Op voorstel van het bestuur wordt eon commissie benoemd 
tot onderzoek wat er eventueel zal lu.^non gedaan worden bij 
de herdenking van het 25-jarig bestaan der Club in 1930, en 
worden daarvoor aangewezen de beeren dr. Frenkel, Bakker, 
Klaphaak, Den Outer, Van Schijndel en Jorissen, die deze 
benoeming aanvaarden. 

Tot stijving van het Jubileumfonds wordt, behalve enkele 
kleinere kavelingen een velletje der Tentoonstelling van St raa ts 
burg op zijn Amerikaansch verkocht voor ƒ 74,20. 

Ten slotte deelt de heer Backer Dirks uit een door hem 
ontvangen schrijven mede, hoe ergerlijk het in Paramaribo is 
toegegaan met den verkoop der overdrukte brandkastzegels, 
waarbij formeele vechtpartijen plaats hadden. 

Nadat de voorzitter den leden een voorspoedig Nieuwjaar heeft 
toegewenscht, sluit hij deze zeer geanimeerde vergadering. 

De Secretaris, 
P. JORISSEN P.Czn. 

Aan de leden der Philatelistenclub , ,Rotterdam'. 
Het is mij aangenaam, ter voldoening aan artikel 28 van 

het huishoudelijk reglement, u het verslag uit te brengen over 
ons 22e vereenigingsjaar. Wanneer we onze blikken achterwaarts 
wenden, kunnen we thans op die 22 jaren met genoegen terug 
zien en hulde brengen aan de mannen, die mede onze Club 
hebben opgericht en die wij thans nog zoo gaarne in ons mid
den zouden wenschen, doch die ons helaas bijna allen door den 
dood zijn ontvallen. 

Tot nieuwe leden werden aangenomen een zestal beeren. 
Voor het lidmaatschap bedankten een vijftal beeren, terwijl 

we het overlijden hadden te betreuren van twee leden en één 
lid van de ledenlijst werd afgevoerd. De Club telt thans 65 leden, 
en we l ,48 te Rotterdam woonachtig, 15 buiten Rotterdam en 
2 buitenlandsche leden (tegen 67 in het vorig jaar) . Hoewel 
een teruggang van 2 leden, in verband met het karakter van 
onze Club, niet noemenswaard is, zou een kleine stijging van 
het ledental echter altijd aanbeveling verdienen. 

De Club hield 8 gewone bijeenkomsten, welke gemiddeld 
door 23 leden werden bezocht, benevens eene buitengewone 
bijeenkomst, waarop 20 leden aanwezig waren. De bijeenkomsten 
kenmerkten zich door den aangenamen toon, die er heerschte, 
onder de eminente leiding van onzen hooggeachten voorzitter. 

Op verschillende bijeenkomsten waren verzamelingen ter be
zichtiging aanwezig en wel van de beeren P. J. van Harderwijk 
(Hongarije, Oostenrijk, Engeland en proeven van Nederland en 
Koloniën), P. den Outer (Oud-Duitsche Staten en voormalige 
Duitsche koloniën) en van ondergeteekende (Bulgarije en Abes-
sinië). 

Op alle bijeenkomsten hadden verlotingen plaats en werden 
zegelverkoopingen gehouden, terwijl de rondzendingen weder 
geregeld circuleeren. 

Onze verslagen werden steeds opgenomen in het Nederlandsch 
Maandblad voor Philatelie. 

Onze Club was op den Philatelistendag te Amsterdam op 26 
en 27 Augustus vertegenwoordigd door de beeren Van Harder
wijk, dr. Frenkel en Nieuwenhuijs, benevens door uwen secretaris. 
Op de mede aldaar van 24—28 Augustus gehouden Nationale 
Postzegeltentoonstelling, werden uwe leden Den Outer en Jor i s 
sen voor hunne inzendingen bekroond. 

In verband met de groote kosten van het Maandblad werd de 
contributie voor de buitenleden van ƒ2,50 op ƒ3,50 gebracht. 

Voorts zeg ik dank aan allen, die hebben bijgedragen tot 
steun der Club, hetzij door giften voor het waarborgfonds, of 
voor de bibliotheek, hetzij voor het falsificaten-album, als 
anderszins. 

Alvorens dit verslag te eindigen, zoude ik zoo gaarne meer-
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dere leden willen opwekken, van tijd tot tijd eens iets uit hunne 
verzameling te laten zien, want hoe weinig het in hun eigen 
oog is, kunnen anderen daar toch steeds iets uit leeren; het ver
zamelen is toch ons aller troetelkind. 

Dat de Philatelistenclub „Rotterdam" steeds moge groeien 
en bloeien, is de wensch van uwen secretaris 

P. JORISSEN P.C.zn, 
Adresverandering, 

H. J. A. Dolders, thans Bergweg 334 6, Rotterdam. 

Internationale Ver, „Philatelica", te 's-Gravenhage, 
Secretaris! J . N. H. VAN REST, Fultonstraat 69, 's-Hage. 

VERSLAG der algemeene vergadering op Woensdag 
28 December 1927, in café „Hollandais", Groen-
markt, 's-Gravenliage. 

Aanv/ezig 51 leden, waarvan 4 dames; ook als gasten 1 heer 
en 2 dames De voorzitter opent de vergadering met eenige 
woorden van welkom, speciaal ook tot onze gasten, waarvan 
één zich inmiddels als candidaat-lid opgaf. 

Ter circulatie zijn aanwezig een envelop met de nieuwe wel-
dadigheidszegels van België. Medegedeeld wordt, dat een 
boekenkast is aangekocht voor onze bibliotheek. De voorzitter 
leest 't verslag voor der vergadering van de afd. „Dordrecht", 
gehouden in begin December. De hoofdschotel dier flink bezochte 
vergadering bestond uit causerie over postzegels, gehouden door 
den heer J . L, van Dalen, uit Dordrecht. Wij stippen daaruit 
hier aan, dat in een gedeelte zijner rede de heer Van Dalen 
tot de slotsom kwam, dat ,,timbrologie" een beter woord voor 
ons is dan 't veel gebruikte ,,philatelic". 

Voor de verloting zijn zegels geschonken door de beeren 
Scharenburg, Taenzer, Lentz en Heijmans. 

De notulen worden, onder dankzegging aan den secretaris, on
veranderd goedgekeurd. 

De ledenverkiezing levert op 46 stemmen vóór, 4 blanco en 
1 tegen. De voorzitter doet naar aanleiding van die stem ,,tegen" 
't ernstige verzoek aan de leden om aan het bestuur mede te 
deelen, wanneer men bezwaren heeft tegen éénig candidaat-l id 
Dit is het belang van ieder afzonderlijk en het belang onzer 
Vereeniging. Daartoe wordt de naam en woonplaats van elk 
candidaat-lid in het Maandblad vooruit openbaar gemaakt. Dit 
verzoek geldt ook ernstig voor degenen, die niet ter vergade
ring kunnen komen. 

De voorzitter deelt mede, dat er veel valsche zegels ƒ 5,— 
koningin (hangend haar) in omloop worden gebracht van uit 
Brussel, waar men ze ,,Hollandsche herdrukken" noemt. Ze zijn 
zeer geslaagd nagemaakt. De valsche exemplaren geven boven
dien zeer mooie regelmatige tanding, welke bij de echte zeer 
onregelmatig en zelden mooi is; de valsche geven ook een 
opvallend mooie kleur en wat gladder papier dan de echte. 

De verloting en de tentoonstelling gaan daarna gelijktijdig. 
De heer J . Molenaar verkrijgt den eersten prijs. 

Voor de tentoonstelling heeft de heer H. F. van Hoek zijn 
collectie Rusland medegebracht.. Deze bestaat uit 77 album-
bladen ,keurig opgezet met zegels. Hoewel wij nu uitstekende 
gelegenheid hebben voor een tentoonstelling, was de grootte 
ervan niet toereikend, zoodat een gedeelte pas den tweeden 
keer vertoond kon worden. De voorzitter bracht den dank der 
aanwezigen over aan den heer Van Hoek, voor de uitstalling 
ziiner uitgebreide en keurige verzameling. 

Hierna onze bekende geanimeerde veiling. 
Bij de rondvraag doet de heer Kirchner mededeeling van het 

aantal laatste vliegbrieven uit Indië naar ons land. n.l. 4342 uit 
Batavia, 194 uit Palembang, 106 uit Muntok. De voorzitter 
waarschuwt allen zooveel mogelijk toe te zien, dat er over eenige 
jaren niet b.v. 10 X zooveel als nu van uit Muntok in den handel 
zijn. Ook die worden nagemaakt. 

Daarna belooft de heer H. Huijser in onze Januari-vergadering 
zijn collectie Engeland voor te leggen. 

De voorzitter sluit hierop de vergadering, met dank voor de 
goede opkomst en eenige toepasselijke woorden bij onze laatste 
vergadering in 1927. 

De Secretaris: 
J. N, H. VAN REST. 

Nieuwe leden. 
78. C. P. van Gemerden, C 186, te Hansweerf. (Z.) 
97. Ir. F. F. G. Kaulbach, Zijdeweg 38, Wassenaar. 

104. J. D. van Westendorp, Arts te Moordrecht. 
174. J . Prins, Van Bylandtstraat 85, Den Haag. 

Bedankt. 
R. Kampinga, Den Haa^ (was no. 115). 

354. R. de Lange, Enschede. 
337. G. S. Scheltema, Den Haag. 

Afgevoerd. 
359. Walter Staudacher. 

Candidaat-leden, 
mevr. Boelen—Schletten, Laan van Meerdervoort 205, Den Haag. 

(Voorgesteld door C. J. Reijerse.) 
K. Walstra, Heijermansstraat 46, te Huizum bij Leeuwarden. 
J. Bonga, Smidstraat, Staveren. 

(Beiden voorgesteld door D. de Boer, Leeuwarden). 
J. Willems, Prinsegracht 99A, Den Haag. Voorgesteld door 

F. A. Budde). 
D. van Oosten Slingeland, Prinses Jul ianalaan 62, Rotterdam. 

(Voorgesteld door mr. J . G. Huijser en D. M. Pare.) 
T. Numan, Badhuisplein 392, Tiel. (Voorgesteld door de Afdee-

ling Tiel.) 
O. J . van der Meer, Thomsonlaan 28, Den Haag. (Voorgesteld 

door F. K. Friederich en van Rest.) 
F. L, H. Dessauvagie, Hotel Centraal, Gang Pool 5, Weltevreden, 

Java. (Voorgesteld door A. Brandt.) 
A Ankersmit, Uhlandstrasse 51, Mühlheim (Ruhr). (Voorgesteld 

door Van de Willigen.) 
E, L. Walther Schröter, Zwanenlaan 2, Den Haag. (Oud-lid. Eigen 

aangifte.) 

Adresveranderingen, 
M. Kuiper, Rhododendronstr. 12, Den Haag, is verkeerd opge

geven als no. 477; moet zijn no. 299 (vroeger Zuiderparklaan, 
Den Haag.) 

M. Kuiper, (no. 477), is nog steeds Noordeinde, Den Haag. 
363. W. J. Goorse, Palmboomstr. 31, Den Haag. 
452. J . van Dijk Jr., Spoorwegstraat 290, A.rnhem. 

35. A. 't Hart, Klimopstraat 109, Den Haag. 
241. J. Razoux Kühr van Amersfoort naar Buurtweg 28a, Was

senaar. 
30. W. J. Penard van Den Haag naar Reilstrasse 76, Halle 

(Duitschland.) 
382. A. P. van Opijnen, Columbusstraat 261, Den Haag. 
467. F. W. Palm van Gera Reuss naar Beyendorf bei Magdeburg 

(Duitschland). 

Vergaderingen. 
Bestuursvergadering te l/i uur; algemeene vergadering te 

SVi uur, op Woensdag 25 Januari 1928, in CaJé „Hollan
dais", Groenmarkt, te 's-Gravenhage. 

1. Mededeeling. 5. Verloting. 
2. Notulen 6. Veiling. 
3. Ledenverkiezing. 7, Rondvraag en sluiting. 
4. Tentoonstelling. 
LEDENVERGADERING afdecling „ D O R D R E C H T " (Ie 

secretaris A, Rouwenhorst, Celebesstraat 29) den Isten 
Woensdag van de maand. 

VERGADERING aldeeling „ T I E L " (secretaris J. Sonne-
veldt). Jaarvergadering op 19 Januari 1928, in hotel „Corbelijn". 

VERGADERING aideeling G O E S en O M S T R E K E N 
(secr. J, M. Meijler, Eversdijkstraat 3, Goes), den 3den Woens
dag der maand, 's avonds te 8 uur, in „Caié National", Groote 
Markt 30, Goes. 
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Ned. Phil. Ver, „Op Hoop van Zegels", te Haarlem. 
Secretaris! L. GERMERAAD, Kleverlaan 124, Haarlem. 

KORT VERSLAG der leden-vergadering, gehouden 
op Vrijdag 30 December 1927, in het Gebouw 
van den Haarlemschen Kegelbond, Tempelier-
straat, Haarlem. 

Aanwezig zijn 28 leden, waaronder eenige nieuwelingen, die 
in het bijzonder door den voorzitter welkom worden geheeten. De 
notulen van de vorige vergadering worden zonder opmerkingen 
goedgekeurd. 

Van de ingekomen stukken zijn die, betrekking hebbend op 
de vertegenwoordiging in den Raad van Beheer van het Maand
blad de belangrijkste. Van 5 vereenigingen is bericht ingeko
men, dat zij zich met onze actie vereenigen, t.w. de Haagsche 
Postzegelkring, Zwolle, Groningen, den Helder en de Globe, 
terwijl volgens het vereenigingsverslag ook Heerlen met de 
benoeming van den heer Traanberg accoord gaat. Van Rotter
dam is nog geen definitief, van Zuid-Limburg in het geheel 
geen antwoord ontvangen, zoodat wij wel kunnen aannemen, 
dat de heer Traanberg voor 1928 wordt afgevaardigd; wij zullen 
den Raad van Beheer van het resultaat van het gepleegde overleg 
in kennis stellen. 

De voorzitter deelt vervolgens mede, dat op onze jongste 
bestuursvergadering in principe besloten is, ingaande 1 Maart 
a.s., niet- leden onder zekere voorwaarden in de gelegenheid 
te stellen, boekjes met zegels in onze Vereeniging ter circulatie 
in te zenden. Het bestuur heeft de voorwaarden reeds vastge
steld, doch zal deze eerst nog ter beoordeeling aan een jurist 
voorleggen. Op onze Januari-vergadering zal dan het definitief 
resul taat bekend gemaakt worden. 

Vervolgens stelt de voorzitter er de leden van in kennis, dat 
op de eerstvolgende leden-vergadering door den heer Traanberg 
een causerie zal worden gehouden over frankeerstempels. De 
voorzi t ter wekt de leden op in grooten getale de besprekingen 
over dit belangrijke onderwerp te komen bijwonen en verzoekt 
ieder, die hierover materiaal ter beschikking heeft, dit mede te 
brengen, of nog liever het te voren ter beschikking van den 
heer Traanberg te stellen. 

Punt 4 van de agenda, de verloting onder alle leden, heeft 
tot resultaat, dat de volgende nummers een prijs krijgen; 126, 148, 
164, 83, 91, 167, 137, 62, 185, 116, 132, 28, 50 en 105, De secretaris 
zal de prijzen toezenden. 

De 29 ingezonden kavels voor de veiling vinden bijna alle 
koopers, hoewel het ingezondene niet tot het beste behoort. 

De verloting onder de aanwezigen brengt velen in het bezit 
van een fraaien prijs. Vermeld zij hierbij nog, dat voor de alge-
meene verloting door een der leden een serie „pro juventute" 
van Zwitserland ter beschikking werd gesteld. 

Bij de rondvraag vraagt de heer Risselada, of het in de be
doeling van het bestuur ligt nog geregeld wedstrijden te blijven 
houden in verzamelingen van bepaalde landen, in welk geval 
hij gaarne zou zien, dat hiervoor geruimen tijd te voren een 
programma werd opgesteld en bekend gemaakt, opdat de in
zenders gelegenheid hebben hun verzameling dan nog eens ter 
dege na te zien en waar noodig aan te vullen. De voorzitter 
beantwoordt de eerste vraag bevestigend en zegt toe den wensch 
van den heer Risselada op de eerstvolgende bestuursvergade
ring ter sprake te zullen brengen. De heer Rose ziet in het 
verzoek van den heer Risselada een onbillijkheid tegenover de 
financieel minder draagkrachtigen, doch hierin is reeds voor
zien door de wedstrijden in twee klassen te houden. De heer 
J , Germeraad zou gaarne zien, dat het programma door de 
leden-vergadering werd opgesteld, doch de vergadering is van 
oordeel, dat dit een bestuurskwestic is. Bijzondere wenschen te 
dezer zake kunnen echter aan den secretaris worden bekend 
gemaakt. De secretaris merkt nog op, dat men om iets moois te 
vertoonen niet behoeft te wachten tot in het betreffende land 
een wedstrijd wordt gehouden. Mooie verzamelingen worden 
steeds gaarne op de vergadering gezien. 

Het sectiehoofd, de heer Van Waard, beklaagt zich, dat de 
invulling van de bij de rondzendingen gevoegde lijsten veel te 
wenschen overlaat. 

Niets meer aan de orde zijnde, sluit de voorzitter de ver
gadering. 

Na de sluiting vertoont de heer Traanberg nog een heel mooie 
Lollectie Nederland en Koloniën, die terecht groote belangstelling 
van de nog aanwezige leden geniel. 

Aangenomen als lid. 
187. F, H, Proper, Parklaan 40, Haarlem. 
188. A, de Roo, Parklaan 56rood, Haarlem. 
189. C, Swart, Ridderstraat 14, Haarlem. 
190. C, J . Westera, Abeelstraat 2, H'.a-hm. 
191. N. L. J. Muller, Wijngaardcn'a-^-i 31, Voorschoten. 

Bedankt a!s l?d, 
160, mej, C. Wooning, Santpoort. 

Voorgesteld als lid, 
A. Brabander, Valeriusstraat 9, Amsterdam (door L. Germcrard), 
F. J . Herman, p.a, J . E. C. Bisdom, Segbroeklaan 18, Den Hcag 

(door J. M, Voorhoeve). 
J . Lottgering, Spaarne 108, Haarlem [door A. Jacobson). 
G, A. Schuurman, Kruidbergerweg 17, Santpoort (door P, M, 

Postuma). 
Adresveranderingen. 

1. mr. F. M, Westerouen van Meeteren, naar Benoorden-
houtscheweg 120, 's-Gravenhage. 

52, J, F. Buissink naar Pijnboomstraat 139, Haarlem N, 
56. B. J, Buma, naar Regentesselaan 9, Amersfoort. 

Verzoeken. 
Verzoeke bij de invulling der lijsten bij de zendingen zegels 

de grootst mogelijke nauwkeurigheid te betrachten. 
Verzoeke de bij het jaarboekje ingezonden gedrukten ingevuld 

en geteekend te retourneeren. 

Vergadering. 
LEDENVERGADERING op Vrijdag 27 Januari 1928, 

's avonds te 8 uur, in het Gebouvtr van den Haarlemschen 
Kegelbond, Tempelierstraat, ,Haarlem, 

De Ie Secretaris: 
L, GERMERAAD, 

Philatelisten-Vereeniging „Groningen", te Groningen. 
Waarn.-Secr,: K. A. CLEIJ, Pet rus Hendrikszst r . 30, Groningen, 

KORT VERSLAG van de vergadering van Maandag 
13 December 1927, in café-restaurant „Suisse", 
Heerestraat, Groningen. 

De voorzitter opent de vergadering en heet de 27 leden 
welkom. Na lezing der notulen heeft er ballotage plaats over 2 
candidaat-leden, die beiden worden aangenomen. 

Daarna heeft de jaarverloting plaats , die aan alle leden een 
zegel brengt. 

Van den heer Donath is bericht ingekomen, dat hij bedankt 
als lid en verzoekt afrekening te doen van zijn in circulatie 
zijnde boekjes aan den heer Van den Broeke te Laren/. Dit wordt 
goedgekeurd. 

De voorzitter, de heer De Vogel, komt met het voorstel, in de 
vergaderzaal een uitstalkast te laten bouwen, zoodat liefhebbers 
daar hun verzameling of een deel ervan kunnen exposeeren. 
Ieder verzamelt nu maar voor zich zelf; men hoort wel eens, dat 
deze of gene iets bijzonders heeft, maa r voor weinigen is het 
te zien. De voorzitter meent nu, dat door het aanbrengen van 
genoemde kast de leden zullen worden aangewakkerd eens iets 
van hun schatten te exposeeren. 

Op een vraag van den heer Wichers, of de daarvoor beschik
bare oppervlakte niet te klein zal zijn, antwoordt de voorzitter, 
dat deze toch altijd een 20 M.2 zal kunnen bedragen. 

De heer L. H, Wachters is bang voor de daaraan verbonden 
kosten. De voorzitter zegt, dat dit mee zal vallen; zelf zal hij 
voor de kasten zorgen, zoodat alleen de glasplaten nog over
blijven. 
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Den leden wordt in overweging gegeven over dit punt nog eens 
na te denken, om dan in de volgende vergadering hun oordeel 
er over te zeggen. Naar aanleiding van bovenstaande bepleit de 
heer Burgers, het houden van een voordracht door die leden, 
welke een mooie verzameling hebben van een bepaald land. 

De Philatelisten-vereeniging , ,0p Hoop van Zegels", te Haarlem, 
had gevraagd adheasie te betuigen aan haar voorstel, den heer 
Traanberg af te vaardigen voor de kleine vereenigingen naar den 
Raad van Beheer, Aldus besloten. 

De firma Van Herwerden stelde gratis verschillende philate
listische benoodigdheden voor de leden beschikbaar; de5;e werden 
order de aanwezigen verloot. 

Bij de rondvraag maakte de heer Gruno de opmerking, dat 
het gehalte der rondzendingen zoo slecht was. Hij vroeg of 't 
r iet mogelijk was den inzenders te verzoeken betere exemplaren 
in circulatie te geven. De voorzitter antwoordde hierop, dat hij 
de opinie van den heer Gruno niet deelde, wat het gehalte 
der zegels aangaat, maar dat wel gevraagd kon worden betere 
exemplaren in te zenden. 

De heer Beukema, wijst erop, dat de opdruk-brandkastzegels 
van Curasao in zoo groot aantal aan onze Vereeniging zijn 
verstrekt. Daar dit in hoofdzaak te danken is aan de activiteit 
van den voorzitter, vindt hij hier een woord van dank wel op 
z n plaats. Deze woorden worden door de vergadering met applaus 
onderstreept. 

Ten slotte werden nog een 16-tal zegels in veiling gebracht. 
Daarna sluiting. 

Bedankt. 
10, E, Donath, - 91, E, de Weerd, 
60, A, van Bon, 93, A, Hilverink. 

Adresverandering, 
83, C, van de Griendt, Nassauplein 3a, Groningen. 

Nieuwe leden, 
108, W, H, de Jonge, 0 , -1 , Ambt, m, verlof, adres nog onbekend, 
109. M, A, Petersen, Fredericiogade 14, Stuen, Kopenhagen. 

Candidaat-Ieden, 
A, M, N, van den Broeke, St, Jansstr , 29, Laren. 
J, J, Gilissen, Visscherstraat 44, Groningen. 
J, B, Nanninga, Verl, Heereweg 144, Groningen. 

Vergaderingen, 
VERGADERING op Maandag 13 Februari 1928, des avonds 

te 834 uur, in caié-restaurant „Suisse", Heerestraat , Groningen. 
RUILAVONDEN: Maandag 23 Januari en 27 Februari 1928, 

's avonds te 8>j uur, in Hotel „Victoria", Gr. Markt, 

Philatel.-Vereeniging „Zuid-Limburg", te Maastricht. 
Secr,! J . W, JONKERS, St, Lambertuslaan 36, Maastricht , 

KORT VERSLAG der vergadering van Maandag 12 
December 1927, in de bovenzaal van de Sociëteit 
„Momus", Vrijthof, Maastricht. 

Voor een 21-tal leden opent de voorzitter te 8,15 de vergade
ring. Na goedkeuring der notulen heeft ballotage van nieuwe 
leden plaats. Mevrouw Dresens, alsmede de beeren Rikmen-
spoel en Penders, worden met algemeene stemmen als lid aan
genomen. Als candidaat-l id wordt de heer Doorenbosch voor
gedragen. 

Ingekomen is een schrijven van de Postzegclvereeniging , ,üp 
Hoop van Zegels" te Haarlem, met het verzoek, om hun can-
didaat voor den Raad van Beheer van het Maandblad, den heer 
Traanberg, te willen steunen, waartoe besloten wordt. 

Als leden der kas-commissie worden de beeren Vroom en 
Viegen aangewezen. 

Met een verloting en eenige kienparlijtjes wordt de avond 
verder aangenaam doorgebracht. 

Nieuwe leden, 
1, mevr, Dresens, Stat ionstraat 20, Maastricht. ' ' 
5, H, F, J, Rikmenspoel, St, Hubértuslaan 27, Maastricht. ' 

14, P. J . H, Penders, Zakstraat 5, Maastricht. 

Candidaat-lid. 
A, K, Doorenbosch, te Maastricht, 

Volgende bijeenkomsten. 
Maandag 23 Januari 1928, Maandag 6 Februari 1928 (ver

gadering), telkens te 8 uur, in de Sociëteit „Momus", Vrijthof, 
te Maastricht. 

Postzegelvereeniging „Helder", te Helder, 
Secretaris: J, G, J . POLLING, Draaisteeg 7, te Helder, 

KORT VERSLAG der vergadering, gehouden op 
Vrijdag 16 December 1927, in de zaal van den 
heer Van Weelde, 

Aanwezig 21 leden. Om ruim 8 uur opent de voorzitter, de 
heer Van der Sluijs, met een kort woord van welkom, de ver
gadering, Den secretaris wordt verzocht de notulen voor te lezen, 
welke zonder op- of aanmerkingen worden goedgekeurd, 

, Een schrijven van den Raad van Beheer van het Maandblad 
wordt behandeld,. 

Het is tevens een antwoord op ons verzoek ten opzichte van 
een lid voor genoemden raad. Na een enkele opmerking van 
den heer Brouwer, wordt besloten de candidatuur van den heer 
Traanberg te steunen. 

De overige ingekomen stukken worden voor kennisgeving aan
genomen. 

Namens het bestuur spreekt de voorzitter zijn leedwezen uit 
over het zoo weinig deelnemen aan de maandelijksche wed
strijden. De heer Wolters vraagt wie of het bepaalde zegel daar
voor vaststelt en of dit door het bestuur of door een enkel 
persoon wordt gedaan; ook meent hij, dat meer eenvoudige zegel
tjes zouden moeten genomen worden. Hierover ontstaat een 
tamelijke discussie, waaraan verschillende leden deelnemen. 

De heer Brouwer stelt de vraag of hij de meening der leden 
eens zou mogen vernemen over de brandkastzegels en de be
ruchte postpakket-verrekenzegels en of mea deze laatste als port-
zegels beschouwt of niet,. Het stellen van deze vraag ontlokt 
een uitgebreide en geanimeerde discussie. Het pro en contra 
wordt uiteengezet. De meeningen loopen nog al uiteen. Met 
dat al was het stellen van deze vraag zeer leerzaam. 

Bij het eind van het officieele gedeelte spreekt de voorzitter 
den heer Brouwer toe en richt tot hem hartelijke woorden van 
afscheid, daar deze voor ruim twee jaar ons gaat verlaten voor 
een verblijf in de tropen. 

Tijdens de pauze, welke nu gehouden wordt, wordt gestemd 
over het wedstrijdzegel. De uitslag brengt een meerderheid 
van één stem voor den heer Polling, zoodat deze den prijs 
heeft gewonnen. 

De maandverloting brengt twee gelukkigen. Een paar kavels 
brengen een kleine bate voor de kas. 

Te ongeveer 11 uur sluiting. 
De Secretaris: J. POLLING. 

Bedankt. 
J. de Lange, Singel 42, Helder. 
W. Poldervaart, Draaisteeg 4, Helder. 

Candidaat-leden, 
M. van Praag, Pretoriusstraat 88, Amsterdam. 
J . Sloot, Middenstraat 10, Helder. 

Postzegelvereeniging „Heerlen", te Heerlen (L,) 
Secr.: P. SCHOENMAKERS, Molenberglaan 13, te Heerlen. 

VERSLAG van de vergadering van Maandag 19 
December 1927, in Hotel Roberts, te Heerlen. 

In Memoriam 
A, L, T, M, VOGELS, 
f 12 December 1927. 

De secretaris opent de vergadering met een woord van wel
kom en zegt, dat wij onder treurige omstandigheden vergaderen. 
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Door het overlijden van onzen hooggeachten voorzitter, den 
heer A. L. T. M. Vogels, is onze Vereeniging in rouw gedompeld. 
Na een kortstondig, doch hevig lijden, heeft de dood op 12 
December een al te vroegtijdig einde aan zijn leven gemaakt. 
Wij voelen innig mede met zijn zwaargetroffen echtgenoote en 
kinderen. Op de vergaderingen wist hij steeds leiding te geven 
en te houden. Wij danken hem voor zijn ijvervol werken voor 
onze Vereeniging. Zijne nagedachtenis zal bij ons in dankbare 
herinnering voortleven. Dat hij ruste in vrede. 

De notulen der vorige vergadering worden zonder aanmer
kingen goedgekeurd. 

Voor de regeling van de jaarlijksche verloting wordt eene 
commissie samengesteld, bestaande uit mevrouw Droge en de 
heeren Closset en Schoenmakers. De verloting heeft plaats 
op de volgende vergadering. De leden, die hieraan wenschen 
deel te nemen, moeten op deze jaarvergadering aanwezig zijn 
of tijdig bericht met opgave van verhindering zenden. 

Na de rondvraag wordt de vergadering gesloten. 

Candidaat-lid. 
H. van de Voort, Ingenieur, Schoolstraat, Heerlen. 

Bedankt als lid. 
J. Dohmen, Kerkrade. 
J. H. J . Snijders, Ubachsberg. 
B. B. Paans, Werkendam. 

Overleden. 
A. L. T. M, Vogels, Nieuwenhagen. 

Adresverandering. 
G. Schoutrop, Lindegats 12, Heerlen. 

Jaarvergadering. 
Op Maandag 30 Januari 1928, te 8'A uur, in Hotel Roberts, 

Stat ionsstraat , Heerlen. 

Postzegelverzamelaarsvereen, „Zwolle", te Zwolle. 
Secretar is ; J . C. VEMER, Diezerstraat 50, te Zwolle. 

VERKORT VERSLAG der vergadering van 20 
December 1927, ter gewoner plaatse en ure. 

Aanwezig zijn 9 leden. Te ruim 8 uur opent de voorzitter, de 
heer Engelhart, de vergadering met een kort maar hartelijk 
afscheidswoordje als voorzitter, waarna hij zijn plaats inruimt 
voor den nieuwen voorzitter, den heer Moolenbeek, Deze wordt 
na eenig aarzelen, doch daartoe door de aanwezigen dringend 
aangezocht, bereid gevonden, de functie op zich te nemen. 

De notulen der vorige vergadering, voorgelezen, worden goed
gekeurd. Daarna komt ter sprake de vertegenwoordiging in den 
Raad van Beheer van het Maandblad. Een schrijven daarom
trent is binnengekomen van de vereeniging „Op Hoop van Ze
gels" te Haarlem, refereerend aan hun schrijven van 17 Novem
ber, welk laatste schrijven niet eerder dan ter vergadering in 
handen van het bestuur is gekomen. De vorige secretaris had 
dit schrijven tot dan vastgehouden. 

Met bet rekking tot dit schrijven en de verschillende verslagen 
der vereenigingsvergaderingen in het Maandblad van 16 Decem
ber, wordt na eenige bespreking besloten de candidatuur van 
den heer J . P. Traanberg te Haarlem te steunen. Alleen de heer 
S. Keizer oppert eenig bezwaar hiertegen, daar de heer T. 
medewerker van het Maandblad is en aldus bij verschil van 
meening neutraal vertegenwoordiger van de 9 kleinere vereeni-
gingen zou kunnen voorwenden en eigenlijk niet zijn. Wordt 
gewezen op het verschil tusschen medewerker en bestuurslid en 
tevens op houding van de overige betrokken Vereenigingen, 
waaruit moeilijk eenig wantrouwen, zelfs in zulk een kliïine 
zaak, kan worden geopperd. 

Omtrent den duur dier vertegenwoordiging en eventueel ont
slag en herverkiezings-wijze, zal het oordeel der verschillende 
vereenigingen worden ingewacht door tusschenkomct van de 
Vereeniging te Haarlem. 

Het bedrag, dat voor de jaarlijksche verloting zal worden 
beschikbaar gesteld, zal eerst in de volgende algemeene jaar
vergadering worden vastgesteld. De verloting zou desnoods in 
de Februari-vergadering kunnen plaats hebben. 

De heer Vemer laat een aantal Europa-nieuwigheden circulee-

ren. De heer Keizer houdt een veiling, welke echter, vanwege 
den aard der zegels, weinig animo trekt. 

De penningmeester verzoekt de jaarlijksche of half jaarlijk
sche contributie in het begin van de volgende maand (dus 
Januari) op zijn postgiro—rekening te willen bijschrijven of 
storten. (Penningmeester: M. D. van Ommen, Apeldoornsche-
weg 96-1, Epe, giro 132330.) Te ruim half elf gaat de vergade
ring, welke een gezellig verloop had, uiteen. 

De Secretaris: 
J. C. VEMER. 

Haagsche Postzegel Kring, te 's-Gravenhage. 
Secretaris: P. C. DOZY, Parks t raa t 31, Utrecht. 

KORT VERSLAG der vergadering van Maandag 19 
December 1927, des avonds te 8 uur, in het café 
„Boschlust", te 's-Gravenhage, 

Voorzitter de heer R. H. Driessen. Aanwezig 10 leden. Ope
ning der vergadering te 8,20, met een woord van welkom aan den 
heer Koeckes, voor het eerst aanwezig, waarna de notulen der 
vorige vergadering onveranderd worden goedgekeurd. Na be
handeling van eenige ingekomen stukken, waaronder een schrij
ven van den heer J . D, van Brink, thans te Leeuwarden, van 
welk schrijven met groote ingenomenheid werd kennis genomen 
en verschillende zaken, die ter tafel kwamen, naar een bestuurs
vergadering werden verwezen, werd aangenomen een voorstel 
van mr. Stuurman, om boekjes met zegels beschikbaar te stellen 
voor hen, die ter vergadering komen en waardoor deze leden 
een primeur verkrijgen, wat bedoelde boekjes betreft. Aanvaard 
wordt een voorstel-Randoe, om op zeer billijke wijze de boekjes 
te verzekeren tegen eventueele schade. Nadat de heer Rinders 
de brandkastzegels-Suriname met nieuwsten opdruk heeft doen 
circuleeren en mr. Stuurman een causerie met expositie op his-
torisch-philatelistisch terrein heeft toegezegd voor de volgende 
vergadering, komt, na sluiting van het officieele gedeelte, de 
collectie-België van den heer Rinders ter tafel. Deze verzame
ling, reeds bekroond op de tentoonstelling te 's-Gravenhage in 
1900, is sedert op buitengewone wijze uitgebreid en verfraaid. 
Daar waren in deze collectie, die in typen, kleurvarieteiten en 
watermerk, vrijwel compleet was, o.m. te zien het dubbel-
cijfer waterm. 1849, de d' blauwe, licht- en melkblauwe '49, de 
10 centimes bruin-rood Yvert no. la , de 5 francs licht- en don
kerbruin, de Roode Kruis 1914, ongetand, evenals Roode Kruis 
1915 ongetand; de zeldzame tanding 12 X 14 van de 5 cent van 
1915 en de 14 X 12 van de 20 c ; voorts kopstaande opdruk 
op beide zegels der Olympische Spelen, de 1 c , bovendien op 
brief en de spoorwegzegels 1915 met opdruk, om maar enkele 
der corifeëen van België te noemen. Als dessert voor den inte
ressanten avond diende de heer Koeckes zijne keurige verzame
ling Nederland en Koloniën op, een collectie waaraan zéér veel 
zorg besteed was en die veel belooft. Aan beide tentoonstellers 
kwam een woord van welverdienden dank toe. 

Na de gratis-verloting onder de aanwezigen, werd te half elf 
de bijeenkomst opgeheven. 

De Secretaris v. d. H. P. K. 
P. C. DOZY. 

VERGADERING, 
ALGEMEENE VERGADERING op Maandag 23 Januari 1928, 

des avonds te 8 uur, in café „Boschlust", Bezuidenhout, te 
's-Gravenkage, 

Opening. Notulen, Ingekomen stukken. Ballotage nieuwe le
den. Rondvraag, Sluiting, Verloting. Eventueele veiling. Causerie 
van mr. P. H. Stuurman over historische philatelie, met demon
stratie. 

Eerste Surinaamsche Philatelisten-Ver., te Paramaribo, 
Wd. Secretaris: H. J . L. DE BIE, Groot Waterstr . 4, Paramaribo. 

Mededeeling. 
Stukken, bestemd voor de rondzending, uitsluitend te richten 

aan den Commissaris der rondzending, den Heer H. J. de Bie, 
Groote Waterstraat 4, te Paramaribo, 

De waarn. Secretaris, H, J. L. DE BIE. 



16 J A N U A R I 1928 NEDERLANDSen MAANDBLAD VOOR PHILATELIE. XI 

nEURMEESTCR aiTSLUITEND 
VOOR 

: L ,^4^.^|^ecierland5ch 
'^"?''®,lJ.i 

davardrukking in. 

Prins Mauritslaan 108. 

Aangeteekende stukken : 
WijkkEntcor Willem de Zwijgerla!in. 

Postgiro 133631. 

's-GRAVENHAGE, 15 Januari 1928. 

Nu de twee Hollandsche tijdschriften recensies ten beste gaven 
over de verschillende catalogi en prijzen, is het vi'aarschijnlijk 
belangwekkend, eenige bevindingen uit de praktijk te vermelden. 
Wat is de reden, da t gezochte zegels steeds moeilijker leverbaar 
worden, hoewel de prijzen nog steeds stijgende zijn? 

Ieder winkelier kan, wanneer een artikel aftrek heeft, meestal 
nabestellen bij den fabrikant. 

Met postzegels, welke uit koers zijn, is dat nu eenmaal on
mogelijk. Aangezien de particulieren ,,aan den handel" niets meer 
onderhands overdoen en de veiligen alles absorbeeren, is men 
aangewezen op dit laatste, of ,,bon gré mal gré ' aan den specu
lant. 

Over gebrek aan veilingen valt werkelijk niet te klagen: twee 
op één avond behoort niet tot de uitzonderingen. 

Meer en meer bezoekt de verzamelaar de veilingen en hoopt, 
evenals de handelaar , voordeelig in te koopen. 

De veilinghouder heeft er wel degelijk belang bij, dat de hem 
toevertrouwde zegels minstens taxatieprijs halen; gewoonlijk zijn 
de orders boven de limiet. 

De verzamelaar heelt op den kijkdag zijn lang gezochte zegel
tjes gevonden en neemt zich stellig voor deze niet te laten ont
glippen. De handelaar ziet met gemengde gevoelens de groote 
animo, schiet ook uit zijn slof, dus goedkoop gaat er niets wat 
gezocht is. Frappeerend is hierbij ook, dat de handelaar, die de 
goedkoopste prijscourant uitgaf, gewoonlijk het hoogst op de 
veilingen inkoopt, Hoe er dus winst door hem gemaakt kan wor
den, is mij en velen een raadsel. 

Wij komen nu aan den detail-verkoop. De verzamelaar, gewa
pend met de prijscourant welke favoriet is, wenscht zijn inkoo-
pen te doen. De moderne handelaar, tuk op een nieuwe relatie, 
levert soms dan met verlies, omdat collega zus of zoo gaarne 
voor dien prijs had ingekocht. 

Wanneer die zegeltjes nu werkelijk voor verzamelaarscollectie 
bestemd zouden zijn, zoude het nog overkomelijk wezen. De zoo 
voordeelig ingekochte zegeltjes worden nu op hun werkelijken 
prijs gebracht en zullen wel een winstje opbrengen. 

De amateur-handelaar blijkt dus schitterende handelscapaci
teiten te bezitten. 

Ofschoon de bestaande verzamelaars-vereenigingen trachten 

zoo voordeelig mogelijk de leden aan de gewenschte zegeltjes te 
helpen, zal, naar mijn bescheiden meening, op den duur dit ook 
wel onmogelijk worden, tenminste wat onze nationale zegeltjes 
betreft. 

Door een vlotter afrekensysteem, „hetwelk bereids reeds is over
genomen", is het verkoopen van doubletten hoogst aantrekkelijk 
gemaakt; de handel ziet zich die kans dus ook weder ontnomen. 

Opmerkelijk is echter, dat bij het calculeeren der prijzen van 
Nederland en zijn Overzeesche gewesten nimmer van de aange
prezen buitenlandsche catalogi gebruik gemaakt wordt. 

Hiermede wordt dus aangetoond, dat met de gebrekkige wijze 
van omrekening, welke den handel ten dienste staat, ook niet 
voetstoots mede accoord gegaan wordt door de vereenigingen. 

Hoewel de winst niet den boventoon voert, zijn de Hollandsche 
Prijscouranten toch als basis aangenomen; vanzelfsprekend zal 
een zegel, geprijsd in een vereenigingsboekje, goedkooper moeten 
zijn. 

Wij krijgen nu onze onvolprezen „Tante Pos". Deze is ook een 
actieve negociante geworden. In het nieuwe goed heeft zij voor 
elk wat wils; 1928 belooft ons de Olympiade-zegels en wat mis
schien nog meer. 

De kleine winst, welke vroeger hier aan vast zat, is den handel 
nu ook ontgaan. 

De handel heeft dus in hoofdzaak alleen nog vraag naar ge
zochte zegels; de speculanten laten niets los dan tegen topprijzen. 
De handelaren zullen met de omstandigheden rekening dienen 
te houden en, uit zelfbehoud, in de oude uitgiften stock moeten 
reserveeren. 

Hoewel wij veel gebruiken kunnen en beslist hooge prijzen kun
nen besteden, heeft te koop vragen weinig doel, daar er ook prijs
opdrijving in opgesloten ligt. 

Ofschoon verschil van appreciatie steeds zal blijven bestaan, 
blijft de oude economische waarheid steeds van kracht, dat de 
prijs is een kwestie van vraag en aanbod; echter heeft alles ook 
zijn culminatiepunt. 

De reëele handel is er zeker niet mede gebaat aan prijsop
drijving mede te doen, maar om voor prijzen te realiseeren bene
den inkoop Iaat ik gevoegelijk a»n anderen over, 

P IERRE VOS. 



In onze 20' Postzegelveiling, 
H te houden in den loop van J a n u a r i a s . , zullen onder den hamer komen: 

I Een buitengewone Speciaal-Verzameling van Mexico 
^ met alle rariteiten, zooals Yvert nos . 18, 129, 130, 131, 132, etc. e t c , en tal van niet geca ta logiseerde 
g afwijkingen. De verzameling werd op de Tentoonstel l ing te Straa t sburg b e k r o o n d . 

1 De Speciaal-Verzameling Nederland en Koloniën 
= uit de nala tenschap van wijlen den Weledelges t r . Heer A . F . S i n g e l s te B r e d a . 

■ De handelaarsvoorraad, 
= nagelaten door wijlen den Heer Bohlme i j e r te A m s t e r d a m en vele andere kle inere 
^ . verzamelingen, losse variteiten, etc. 

m VOOR VOLGENDE VEILINGEN KAN STEEDS WORDEN INGEZONDEN. 
g CONDITIES OP AANVRAAG. 

I N.V. HEKKER'S POSTZEGELHANDEL, 
m Directie: P. J. MEKKER en H. C. MILIUS. 
1 REGULIERSBREESTRAAT 24, AMSTERDAM. 

Postzeöelhandel P. HOOGERDIJK 
i M O L E N S T R A A T ZZ. D E N H A A G . 1 

TELEFOON 12874 POSTREKENING 92993. 
iiniiiiiNiiiMiMilllliilllllllllllnliiiiiiiiiliiiiiiiiiitiiiiiiiiiiiNnininiiiiiiiiiiuiiiiiuniilimmitlllllllilliriiiiiiiiiiiiitHi 

Steeds voorhanden alle soorten 
Sctiaubek-, Scliwanelierg en K. B.-ALBUMS. 

Alle benoodigdheden verkrijgbaar. 

I Weldadighe idszege l s 1927. 
1 België , 5 stuks, compleet . . . . ƒ 0,90. 
I Lichtenstein, 3 stuks, compleet . . „ 0,50. 
I Luxemburg, 5 stuks, compleet. . . „ O 50. 
I Saargebied , 4 „ „ . . . , 0,60. 
1 Zwitserland, 4 stuks, compleet . . „ 0,55. 
1 Gelegenheids-aanbieding. 
1 1 gulden Suriname, bruin, Yvert 84, / 0,50. 
i 5 ,, Nederland, zwart, „ 153, „ 0,35. 
i 1 „ „ blauw, „ 152, „ 0,15. 
I Roode-Kruis Nederland, compl., gebr. , 0,45. 
= 100 verschillende postz., betere soorten „ 1,50. 
I Bestellingen boven 5 gid. franco. 

(11) 

I i 

BRITSCHE 
KOLONIALE ZEGELS. 

Mijn laatste aankoop bevat een 
zeer mooie, oude verzameling van 
WEST-INDISCHE en AFRIKAAN-
SCHE Koloniale zegels, w^elke geheel 
en al in zeer goeden staat zijn. 

Verzamelaars, die deze collecties 
wenscben te zien, worden verzocht 
ons spoedig te schrijven. 

De prijzen zijn gemiddeld een 
derde catalogus. 

Mijn voorraad van EDUARD- en 
GEORGE-uitgiften is heel mooi ; 
zichtzendingen hiervan postfrisch of 
prachtig gestempeld kunnen op aan
vraag worden toegezonden. Meeren
deels zijn ze geprijsd half-catalogus. 

R e f e r e n t i ë n v e r z o c h t . 

J . B I R D , 
„Westbury", West Hill Road, 
Southfields, London, S . W . 18. 

^ \ 

r57i;: 

i^MI^^ ^ ^ ^ ^ ^ i 
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i GEOPEND 1 
i Ant. Forster 's Postzegelhandel | 
g Papestraat 24 , Den Haag. S 

S 1891/97, Nederland, No. 45, 1 st. gebr ƒ 0.80 g 
4 1913. „ Jub. , No. 87, 1 st„ gebr , 0.15 •! 
•A 1913. „ Jub. , No. 91, 1 St., gebr 1.— f. 
1 1913. „ Jub., No. 92, 1 St., gebr. slechts „ 1.20 X 
2 1913. „ No. 92/95, 2 St., gebr 0.20 2 
g 1920. „ No. 96/97, 2 st., gebr \ „ 4.25 A 
• 1923. „ No. 118/128, 11 st., gebr 11.— , 
9 1923. „ Toorop, No. 131/132, 2 st, G) 
• gebr. of ong. „ 0.85 f 
te 1924. „ Tentoonst. , No. 154/156, 3 st., ong. „ 1.75 S 
• 1924. „ Tentoonst. , No. 154/156, 3 st., geb. „ 2.— • 
'i 1924. „ zond. wat, No. 133/53, 22 st., geb. „ 0.90 9 
f. 1927. „ R. Kruis, No. 180/84, 5 st., gebr. „ 0.4C f. 
X 1927. „ R. Kr., No. 180, p. 10 ser., gebr. „ 3,75 § 
y. 1913, „ Arm,wet, No, 1, 1 st„ ong. of geb. „ 0.20 '2 
g 1913. „ Arm.wet, No. 3, 1 st., ong. of geb. „ 0.40 A 
5 1913. „ Arm.wet, No. 5, 1 st., ong. of geb. „ 0.15 « 
2 1913. „ Arm.wet, No. 6, 1 st., ong. of geb. „ 0.40 2 
g 1913. „ Arm.wet, No. 7, 1 st., ong. of geb. „ 2.— g 

9 Zeer groote sorteering in albums en philatelis- 9 
g tische benoodigdheden, series en losse zegels g 
9 tegen zeer laag gestelde prijzen. e\ 
.♦ Orders boven vijf gulden franco. (8) * 

TE KOOP 
Europa-verzameling, 
hoofdzakelijk tot 1914 verzameld; 
Nederland en België meer gespeciali

seerd ; Yvertwaarde ± 250.000 frs. 

D. V. OMMEN, Dorpstraat, Epe (Gld.). 
(31) 

Kilowaar, 5 K. G. Verpakking. 
onder rembours, plus porto. 

CANADA & U. S. A. 30,—;  *DUITSCHLAND, 
 BEIEREN, enz. 13,—; *FRANKRIJK 10,—; 
*OOSTENRIJK 15,— ; ZWITSERLAND 25,— ; 
SPANJE 25,—. Een gemengde collectie van alle 
landen met 70 "/g van Zwitserland 20,—. 

Prijzen in Zwitsersche francs. 
90''/o vóóroorlogsche uitgiften. 

E R i S T SANER, (16) BERN (Zwitserland). 
spec ia l e engros prijslijst v a n .̂  V r a a g t mijn 

Zwitser land 1928. 

„ S C H L A G E R " - Pakketten - Zwitserland. 
50 verschillende 
75 „ 

100 „ 
150 
200 „ 
Prijzen in Zwitsersche francs onder rembours plus porto. 
Uitgezochte coliectie in zeer elegante cell, vensterenveloppen. 

ERNST SANER, (16) Bern (Zwitserland). 
Vraagt mijn speciale ENGROS prijslijst van Zwitserlanti 192B. 

(2/a) 

per 10. 
5,— 

14,— 
26,— 
73,— 
7 0 , 

per 100. 
45,— 

130,— 
240,— 
660,— 

1580,— 

IIIIINIIIIIINIIIIIIIIIIMIIIII 
V E R Z A M E L A A R S ! iDiiiriiiiiiiiiiiiiiirniitiiri 

i Wanneer gij Uwe postzegelverzameling op prijs stelt, | 
1 verzekert U dan tegen B R A N D en/of I N B R A A K bij : | 
I F. H, Wischhoff, L. Copes v, Cattenburch I j l , 's-Hage, Tel. 12999. | 
I Premiën en conditiën worden op aanvraag gaarne verstrekt. | 
I V e r g o e d i n g v a n p o r t i , indien een | 
I verzeker ing to t stand komt. (662) 1 
MiiiiiMiiiiniiiiiiiiiiiiiNiiiiiiiiiininiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiitiiiiiiiiiiiiniiininiiiMiiiiiniiiiiiiiiiiiniiuiiniuT 

G i b r a l t a r , i 1—, oranje en zwart [nieuw] . . . . 
I e r l a n d , 52, S3, 54, in paren met breeden en nauwen 

opdruk samenhangend, Z. Z 
Koerseerende zegels van : 

Cyprus, Ierland, Gibraltar, Malta, Br. iVlarocco, 

f 13,50 

60,-

P. GORDON, Dijkstraat 60b, 
GIRO 129598. 

ROTTEDAiM. 
[694] 

Verkoop Postzegelvorzameling. 
BIJ INSCHRIJVING zullen ten be

hoeve van de erven van den heer 
W. J. ter S c h o u w te Groningen aan 
den hoogstbiedende worden verkocht: 

Diens geheele postzegelverzameling, 
bestaande uit: 

1. Een klein Album m e t zege l s u i t s l u i t end v a n 
N e d e r l a n d en Koloniën . 

11. Een S c h a u b e k  a l b u m , u i t s l u t e n d Europa 
(1904). 

lil. Een kist je, t rommel t je en p l a t t e d o o s , in

h o u d e n d e in zakjes v e r p a k t e zege l s . 
De verzameling ligt van 15 December 1927 af 

t e r i n z a g e ten kantore van den ondergeteekenden 
notaris. 

Briefjes met opgave van de geboden som voor 
de geheele verzameling worden vóór 1 Febr. 
1 9 2 8 ingewacht ten kantore van 

Jhr. A. J. B. VERHEIJEN, 
notar is , Oude Kijk in ' t Jatstraat 61, 

GRONINGEN. 
r746) 
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PHILE-AAUF DER HEIDE - HET BESTE. 
Philea Blanco Album No. 1, 25 X 30 c.M, Sterke linnen klemrug. Luxueus. Met 80 zwak geruite bladen. Ijzersterk. Slechts 

i 2,50; vier voor i 10,—j losse bladen 2K cent, 100 f 2.—. 
Philea Blanco Album No. 2. Zwaar papier f 3,75; losse bladen 4 cent, 100 voor f 3.—. 
Philea Voorraadboek, 25 X 30 c.M. Met 25 zware manil la-cartonbladen, elk met 10 strooken. De bladen aan rug en sneêkant 

met linnen. I jzers te rke klemband. Goedkooper dan het buitenland f 6,50, 
Philea Poststukken-Album, 25 X 30 c.M, Met 15 zware car tonbladen met aan beide zijden strooken. Ruimte voor 5 a 6G0 

Posts tukken, Luxueus. I j ze rs te rke klemrug; prijs slechts f 6,—. 
Philea-Album voor de postzegels (etc.) van Nederland en Koloniën, zonder variëteiten, 24 X 32 c.M. Permanent-uitgave, 

Schroefsysteem, gewoon papier f 2,50, 
Philca-Luxe Album voor Nederland en Koloniën, zonder variëtei ten, 24 X 32 c,M, Carton-papier, Prachtige klemrug in 

twee (donkere) kleuren met beschaafden goudtitel. Het Succes-Album f 6,50, 
Radio-Philea verschijnt om de 2 maanden. Aanbiedingen, ruil- en koop-advertenties. Prijsvragen met mooie prijzen, 60 cents 

per 6 nummers, franco. 
Alle Art ikelen voor den verzamelaar en handelaar vindt U in de uitgebreidste sorteering (voor den handel met reductie) bij 

A U F D E R H E I D E ' S P O S T Z E G E L H A N D E L . 
HILVERSUM. Postbus 1. Giro 1700. Telefoon 1323. AMSTERDAM. Gravenstraat 17, aan de Nieuwe Kerk. (14) 

DeHaagschePostzegeliianilel 
IS EN BLIJFT HET BESTE EN MEEST 
VERTROUWDE ADRES VOOR DEN IN-
EN VERKOOP UWER POSTZEGELS EN 

AANVERWANTE ARTIKELEN. 
SPECIAAL ADRES VOOR ZICHTZENDINGEN 

VOLGENS MANCOLIJST. 
PRIJZEN BENEDEN IEDERE CONCURRENTIE! 
Nederland, Voltanding zonder watermerk 12'/a-
20-25-30-40-50-60 cent ƒ 1,50. Paren, enz. zonder 
prij sverhooging. 

Verrekenzegels 11 op22'/2 et. en 15 op IV'/a ct., 
3 stuks, ƒ 5,90. 
Roode-Kruis, compl. gebr. /0,40 10 series ƒ 3,75. 
Suriname, Brandkastoverdr., serie compl. „ 4,50. 
Zwitserland, Weldadigheid 1927, compl. „ 0,55. 
Estland, Weldadigheid 1927, compl. „ 1,50. 
Luxemburg, Weldadigheid, compl. ,, 0,50. 
Portugal, Weldadigh. compl. pracht-serie „ 2,00. 
Nederland, Weldadigh. 1927, p. één serie „ 0,17^ 
België , Weldadigh., compl. (zeldzaam) „ 0,85. 
Ned.- lndië, Jubilé Tj^ gld., gebr. „ 3,75. 
Nederland 1923, Toorop-serie, compl. „ 0,85. 
Levering na ontv. van giro of postw.; porto extra. Giro No. 110104-
N O O R D E I N D E 9 0 , D E N H A A G . 

Vervolg-aanbieding uit onze 
be langr i j ke ve rzame l ing . 

Nummers volgens Yvert 1928. 
Frankrijk, no, 6, 1 franc, 1849—50 ƒ 17,50 

no, 7, 1 franc, 1849—50 „ 42,50 
no, 18, 1 franc, 1853—60 , 57,50 

„ Kol, no, 43*, 25 c , zwart op rood, 
pr, exempl, „135,— 

Gibraltar, no, 3*, 2 p,, bruinviolet „ 12,50 
„ no, 5, 4 p,, bruinrood „ 15,— 

Engeland, no, 41, 10 shill,, pr, exempl , 37,50 
,, no, 42, 1 pound, pr, exempl „ 72,50 
„ no, 39, 2 shilL, bruin , 75,— 
„ LR, Official, no. 7, 5 sh., pr, ex, „ 67,50 

LR, Official, no, 8, 10 sii., pr, ex, „ 80,— 
LR, Official, no, 16, 1 pd„ pr, ex, „ 42,50 

Griekenland, no, 1, pr, exempl „ 60,̂ — 
„ no, 6a, pr, exempl 37,50 

Zwitserland, alle canton- en locaalzegels. 
Prijs op aanvraag, 

Nederland, 5 et. oranje, foutdruk, prijs op aanvraag, 

Postzegelhandel „INSULINDE", 
ZOUTMANSTRAAT 14a. - DEN HAAG.-
TELEFOON 34929. - GIRO 46266.^ 

BELANGRIJKE POSTZEGEL VEILING 
EINDE JANUARI A.S. 

Deze veiling bevat mooie verzamelingen Engel sehe en Fransche Koloniën, alsmede Nederland 
en Koloniën en Europa. Geïllustreerde catalogus gratis op aanvraag verkrijgb. bij den Auctionaris 

J. K. RIETDIJK, D E N H A A G , xirfpoẐ .̂ ô ^̂ o: 
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Oud-Duitschland - Duitsche Koloniën - Europa. 
Zeldzaamheden in prima toestand worden zonder verplichting tot koopen volgens 

mancolijst op zicht gezonden. 
R e f e r e n t i ë n v e r z o c h t . 

Tegen contant geld KOOP ik: 
Geheele verzamelingen en zeldzaamheden van alle landen. 

Bij belangrijke objecten kom ik persoonlijk naar den verkooper. 
M. K U R T M Ä I E R . B E R L I J N W. 8. 
FRIEDRICHSTRASSE 79a. Telegramadres: KAMAFHIL. 

^^y^^^^^S^^^^^y^^y^^^^^^^^^ 
(720; 

't Is een verzameling die aanbeveling verdient, 
vooral voor ruilmateriaal, 

schrijft mij o.a, de Heer J. K, L. te Den Helder. Wij besloten, gezien behaald succes, tot voortzetting dezer aanbieding. Ieder, die iets in zegels verdienen 
wil of voor andere doeleinden veel zegels tegen den laagst mogelijken prijs gebruiken kan, koope mijn lots, zonder concurrentie. Wij bieden aan. 

L o t S P E C I A L 
Zeer interessante sorteering. Dit sortiment bevat 
1500 zegels, gedeeltelijk Fransche en Enjjelsche 
Kolonicn, verder Chili, Saarjjebied, Turkije, Italië, 
zeer interessant quantum Luxembsr^, Rusland, enz., 
enz. Dit lot bevat vele steeds mankeerende en 
schaarsche zegels. Zeer hooge waarde Yvert en 
kost slechts f 13,—, franco aangeteekend. Geen 
Duitschland c.d. 

L o t l E U R O P E , 
Dit sortiment bevat 4000 zegels uitsluitend van 
Europa, gelegenheidskoopje voor iedereen. De vele 
goede zegels hieronder stellen U zeker zeer tevre
den. Uit de rijke sorteering noem ik hier o.a.: 
Turkije, (Adrianopel) e.a., Noorwejten, Zweden« 
Denenarken, Belifië, Saarffebied, Italië, Bosnië, vele 
nieuwe uitgiften van diverse landen, enz., enz. Dit 
sortiment 4000 zegels, waarde Yvert enorm, kost 
slechts f 15,'—, franco aangeteekend"." 

L o t S U P E R B E-
Evencens schitterend sortiment, bestaande uit 
2500 zegels der geheele wereld. Een mooier samen
stelling is niet denkbaar, het overtreft uwe ver
wachtingen, is ongeacht waarde der zegels in 
catalogus samengesteld. Uit de zeer groote ver
scheidenheid noem ik slechts; Jamaica, div, andere 
Engelsche Koloniën, Australië, Finland, Luxem
burg, Fiume, Venezuela, Bosnië, Chili, Argentinië, 
enz., enz. Dit sortiment ,,Superbe", extra mooi, 
kost slechts I 12,—, franco aangeteekend. Gratis premie: 150 versch. Nederland «n Koloniën. 

BUITENGEWONE AANBIEDING: Lot Special, Lot l'Europe, Lot Superbe, te zamcn 8000 zegels, voor slechts I 35,—, franco aangeteekend. Elk kooper van 
deze 3 Lots te zamen ontvangt als extra premie 1200 zegels in prima sorteering gratis. Alles te zamen dus bijna 10000 zegels. 
Bestellingen worden in volgorde van ontvangst verzonden. Zendingen naar Indie 50 % portkosten extra. 
Let welM Deze maand op Lot Special nog gratis premie van pracht collectie Duitschland, t.w. 400 alle verschillende, waarbij alle téte-bêche, vele schaarsche 
No's, waarde ƒ 10,—, Wie niet koopt, koopt nooit. 
Verzoeke betaling op mijn postrekening 118330 of per postwissel- Toezending van zegels geschiedt na ontvangst van het bedrag, (29) 

Postzegelhandel „THE 6 L O B E " , Krugerstraat 39 , Z A A N D A M . 
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N i e u w e U i t g i f t e n . 
Gibraltar, 1 pond f 13.50. 
15 verschillende van Por tuga l . . „ 1,85. 
B e l g i ë , Weldadigheid 0,95. 
Est land , „ „ 1,50. 
1-3-5 Litas van LIthauen . •. •. „ 2,yo. 
S u r i n a m e , Brandkastzegels m. opdr. „ 3,50. 
C u r a s a o , Brandkastzegels met opdr. ,, 11,—. 
L u x e m b u r g , tentoonstelling. . . „ 1.60. 

Franco onder rembours of post wissel. 

J. J. A. ENGELKAMP. 
SPUI 13, (21) AMSTERDAM. 

„De Weldadiglieitispostzegels '^^ 
der Wereld". 

Het speciale album voor üeze zegels. 
V r a a g t U eens de betreffende 

circulaire aan den Importeur voor 
Nederland en Koloniën : 

„de Globe", 
Elandstraat 56. - 's-Gravenhage. 

(689) 

Kilowaar. 
Wij koopen iedere hoeveelheid t egen 

contante betaling. Spoed ige aanbieding 
met opgave van hoeveelheid en prijs aan 

BEERHENKE & C c , Köln-
Rhein 518. Am alten Ufer 47-55.' 

on 

Prijs dezer advertenties: 
f 0,75 bij vooruitbetaling. 
Postzegels worden niet in betaling 

genomen. 

NEDERLAND EN KOLONIEN, 
Zwitserland en Engelsche Koloniën zijn mijn specialiteiten. 

Steeds mooie zichtzendingen ter beschikking. 
Mancoslijsten verzocht. 

W, WINDRATH, LUGANO (Zwitserland). (l) 

T E KOOP 
Gespec ia l i seerde ve rza 
me l i ng der U i tg i f te 1923 
[Jubileum] Nederland, bevattende 
heele en halve vellen [postfrisch]; 
plaatnrs. op twee na compleet , 
ze ldzame tandingen, plaatfouten 
en afwijkingen. 

Brieven onder No . 3 aan de 
Administrat ie van dit Blad. 

Te Koop 
mooie verzameling* ontwer

pen en proeven van 
N e d e r l a n d e n K o l o n i ë n , 
+ 510 s tuks . Al les in pr ima 
staat en keur ig g-emonteerd. 

Brieven franco aan de Admini 
stratie van dit Blad onder N o . 5. 

VERZAMELAARS, ZOEKT UW 
VOORDEEL! 

Zoekt U betere zegels te koop of 
hebt U betere exemplaren of verza
melingen, welke U van de hand 
wenscht te doen, stelt U zonder verwijl 
met ons in verbinding. Vraagt de 
gratis catalogi onzer maandelijksche 
veilingen en onze speciaal-offerten van 
ingezonden zegels. Wij zijn het voor-
deellgst en beschikken over het groolsl 
aantal relaties, 

HAAGSCHE POSTZEGELBEURS, 
Stationsweg 2, Tel, 17133, Den Haag. 

Ref, Postzege'.redactie Dagblad 
,,Dc Avondpost". (713) 

TE KOOP 
EUROPA-COLLECTIE 
bevat tende circa 8200 s tuks 

in 4 Borek-Albums. 
Pr i j s f 500 ,—. 

Een en ander ziet er keurig 
uit en leent zich ui ts tekend 

voor verder verzamelen. 

S. G R I N , 
B loemfon te i ns t r aa t 51 , 

R O T T E R D A f v l . 
[23] 

A l l e e n p l a a t s i n g bij vooru i tbe ta l ing 

TE KOOPi Etalage en toonbank met vitrine, benevens 3 wandkasten, diep 
10 C.M., speciaal gemaakt voor postzegelhandel. Alles van prima eiken, zoo 
goed als nieuw. Vitrine en kasten met imitatie spiegelglas. Vormt tezamen 
luxe inventaris. Mooie gelegenheid. Gekost ƒ 200.-. Te koop v, slechts ƒ 100.-. 

Te zien en inlichtingen bij Postzegelhandel 
„THE GLOBE", KRUGERSTRAAT 39, ZAANDAM. 

Reëele ruil met Nederland en Koloniën gezocht. Ik neem tot 
5 stuks van ééne soort. Ik geef Tsjechoslowakije, Bosnië, Veld
post en Polen. Basis: Zumstein, Yvert en Michel. Ik antwoord 
altijd. Eerstzendingen aan 

ING. K. RUML, 
Hlonska 58/59, Kutna Hora (Tsjechoslowakije), (19) 

(30) 

Prachtige poststukkenverzameling, uitsl. 
prima stukken Nedcrl, en Kol., bijzon
der mooi opgezet, ter overname aangcb. 
of in ruil voor postzegels. — Brieven 
Aug. Grégoire, Prins Albertlaan 5, 
Voorburg. (2) 

De H a a g s c h e 
P o s t z e g e l h a n d e l 
wenscht U allen een geiukkËg en 
v o o r s p o e d i g N ieuw jaa r . 

10 

B ^ a n HEERDT-KOLFF, 
t e B A A R N , 

koop t philatelistische litera
tuur van vóór 1900. [4] 

H. LAMPE Fzn., Sneck, zoekt te koo-
pen allerhande administr. stempels in 
Ned. gebr. op geh. stuk, als: ,,Afzender 
Onbekend", ,,Onbestelbaar", ,, Bestel
len", ,,Nietig", enz., ook die uit de 
oorlogsj., als: ,,Terug moet open ver
zonden worden", enz.; alleen stempels, 
geen papierstr. enz., en op geh, brieven 
en kaarten. (18) 

A, M. BENDERS, B. Reigerstraal 67, 
Utrecht, vraagt afstempelingcn van Su
riname en Curasao. Bij voorkeur op ge-
heele stukken, ook ,wcl op briefstukjes. 
' - . .. " ) • 

Te koop aangeboden postfrisch ex. 
van de 5 op 1 cent port 1924 met kop-
staanden opdruk. Prijs ƒ 90.—. A. M, 
Benders, B. Reigersir. 67, Uti'echt. (9) 

OUDE JAARGANGEN. 
Te koop gevraagd de jaargangen van 
De Nederlandsche Philatelist (of te wel 
Het Postzcgelblad) en die van het Ne-
derlandsch Tijdschrift vanaf 1900, 
H/LAMPE Fzn., Sneel«. . ^ (20) 

VERZAMELAARS in Nederl.-Indië en 
Moederland. Tegen opgave van refer, 
maak ik gaarne zichtzcnding. Meest 
voordeelige cond. Ned, en Kol., Eng. 
Kol,, enz. M. TOORENS, Stationsw. 2, 
Den Haag, Dir, H.P.B., H. Red. Post-
zegelnieuws. (26) 

Te koop: Ned. 1852 5 ct. bl, ƒ 2 . _ ; 
id. melkbl. ƒ 3.—; id, donkerbl. ƒ 3.—; 
id. staalbl, ƒ 6.—; 10 et,, 75 et, id, 
hoorn ƒ 2,—; 1864 5 ct., 60 ct.; paar 
ƒ 2.—; 1869 1 et, zw. ƒ 2,50; 1888 2 2 ^ 

:ct., ƒ 1.90; id. 7>^ ct.—35 ct., telegr, 
1 ct.—ƒ 1,—, exc,"25 ct., ƒ 3—, Ned. 

. en Kól. in alle tandingen. 
F, H, BRINKMAN, Singel 145, 

Amsterdam. (28) 

Te koop gevraagd: Zwarte Proefdruk
ken van Ned. en Kol., zoomede van alle 
and. landen. Ook genegen te ruil. voor 
Ncd. (1, 3, 6, 11, 12, 5 en 10 gld., enz.) 
en Koningskoppen Curasao-,- Suriname, 
Ned.-Indié 1 en 2. Aanb. en zichtz. aan 
Major John TuUeken (Eerel. ,,Breda"), 
York Mills-Ont., Canada. (16) 
Bod gevr. op: Ie jaarg. VI t/m XXVHI 
V. Ned. Tijdschr. v, Postz., Jaarg. 6, 12, 
18, 23, 29 missen 1 nr., jaarg. 26 mist 
3 nrs., 2e blok van 20 st, v. 10 et. geh. 
onderr. autom. tand. m. omgek. op'aagl, 
C.vgest, — J. G. Haas, Utr- Weg 129, 
Amersioort. (25) 

In ruil aangeboden : 
overdrukken: Java, Dienst- en Buiten-
Bezit voor Nederland, Suriname en 
Curasao (hooge waarden). 
H. Waterman, Soekaboemi, Java. 
Lid Philatelica 358. (744) 

Voor elk aannemelijk bod te 
koop een Schaubek-album, per
manent, compl. t/m 1926 (1011 
bladz,); idem Schwanenberger, 
Overzee, uitg. 1924, no. P 126 
1 131; idem Ned. en Kol., klem
band, uitg. Mebus; idem Ned. 
en Kol., klemband, blanco; idem 
Ned. en Kol,, klemband, Yvert 
& Tellier, 

C. BOL, YERSEKE, 
Tevens een mooie coll. zegels, 
franco tegen franco opzicht. (22) 

Gebruikte Nederl en Ned.-Indische post
en portzegels koopt steeds per 100, 1000 
of meer van een soort: 

POS rZEGELHANDEL 
R. KORMOS, - DEN HAAG. 
AM. v. SOLMSSTRAAT 21. (603) 

Tekst dezer A n n o n c e s 
voor den 5en in te zenden 

aan de Administratie. 
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NIUE. 
Frankeerzegels in nieuwe teekenin

gen: 
2M pence, blauw en zwart. 
4 — , violet en zwart. 

Het papier draagt het watermerk 
N Z met ster. 

m 

L 

l^?rros¥Äcsradp 
mf I V I X J E : 6 M 

» 

Ji 

CPPERVOLTA. (Dec. '27). 
Opdruk frankeerzegel koerseerend type: 

3 f. op 5 francs, donkerrood en geelbruin. 
OUBANGUI. (Dec. '27). 

Opdruk frankeerzegel koerseerend type: 
3 f. op 5 francs, geelbruin. 

PARAGUAY. 
Frankeerzegels: 

7 centavos, violet (ster in krans). 
5 pesos, donkerbruin (stadsgezicht). 

PENRHYN. 
Frankeerzegel in nieuwe teekening — inboorling — : 

216 pence, blauw en roodbruin. 
Watermerk N. Z met ster, 

PERU, 

Plebiscietzegels in nieuwe 
teekenirg, eenigszins afwij
kend van nevenstaand type: 

2 centavos, roodbruin. 
20 — , rood. 

De 50 centavos der koer
seerende serie frankeerzegels 
werd, naar het Bulletin Men
suel meldt, voorzien van de 
opdruk ,,Servicio Aereo". 

PORTSAID. 
De 15 millièmes, vermiljoen, is verschenen met den opdruk 

Caisse d'Amortissement + 5 M.m. 
PORTUGAL. 

i l K i i i i J i i a 
De in het vorige nummer aangekon

digde ,,voorloopers" van de onafhan
kelijkheidsserie zijn verschenen in on
derstaande waarden en kleuren, waar
van wij hierbi) enkele afbeeldingen 
geven: 

2 centavos, bruin. 

— " 4 

3 
4 
5 
6 

15 
16 
25 
32 
40 
48 
80 
96 

l E s c 
4 Esc 

— 
.— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
—, 

, blauw. 
, oranje. 
, bruin. 
, roodbruin. 
, brumzwart 
, blauw. 
, grijsblauw. 
, groen. 
, groen. 
, karmijn. 
, violet. 

rood. 
. 60, blauwgroen. 
,50 grijsbruin. 

De firma Keiser dank voor toezending. 

RAROTONGA. 
In dezelfde teekeningen als bij Nme vermeld, vers 

de frankeerzegels: 
2>^ pence, blauw en roodbruin, 
4 — , violet en groen, 

REUNION, 
Opdruk op koerseerenden frankeerzegel: 

3 f, op 5 francs, rood en blauw, 
RUSLAND, 

De onders taande zegels werden voorzien van den opdruk 8 k o 
peken: 

7 kopeken blauw, Yvert No, 338, 
7 — bruin; — — 343, 
7 — bruin; — — 346, 
7 — bruin; — — 349, 
7 — bruin; — — 352, 
7 — groen en rood; Yvert No, 357, 

Verdere aanvullingswaarden der nieuwe serie verschenen: 
■ ■< n ^F^^rw^ 

MMtfMMM 

18 kopeken, ohjfgroen; Lenin. 
40 — , karmijn, werkman. 
50 — , blauw, boer. 
70 — , grijsgroen; werkman. 
80 — , oranje; boer. 

SALVADOR. 
De 1 Colon, groen en lichtblauw — Yvert No. 458 — verscheen 

met den opdruk ,,Oficial". 
B. M. 

SENEGAL. 
Opdruk op koerseerenden frankeerzegel; 

3 f. op 5 francs, roselila en bruin. 
ST. PIERRE ET MIQUELON. 

Opdruk op koerseerenden frankeerzegel: 
3 f, op 5 francs, bruin en roselila. 
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TCHAD, 
Opdruk op frankeerzegel koerseerend type: 

3 f, op 5 francs, geelbruin en rood. 

TOGO. 
Frankeerzegel in het koerseerend type: 

3 francs, groen en rood. 
TSJECHO-SLOWAKIJE. (Dec. '27). 

tp^^ i 
? %%-^t^^ 

h &^?RäL 
l.^. .. 

^ ^ ^ H 9 1 

- ^ , ^ ^ 

In nevenstaande teekening verscheen 
de frankeerzegel: 

1,20 kronen, lila. 
Het papier heeft geen watermerk. 

VENEZUELA. 
Het Bulletin Mensuel meldt de volgende dienstzegels, verkre

gen door de perforatie G. N. in de zegels der uitgifte 1927: 
40 centimos, blauw. 

3 Bolivar, blauw. 
5 — , violet. 

WALLIS EN FUTUNA. 
Opdruk op frankeerzegel in het koerseerend type: 

3 f. op 5 francs, roselila. 
ZWITSERLAND. 

In het Teil Jr . - type verschenen de frankeerzegels: 
2'A centimes, donkerolijf op grijs. 
TA — , groen op grijs. 

15 — , bruinrood op grijs. 
Het papier is gevezeld. 

v. B. 

ALGIERS. 
De groote overstroomingen, die hier te lande kort geleden 

plaats vonden, zullen mede de uitgifte van een weldadigheidsserie 
tot gevolg hebben. 
BELGIË. 

De koerseerende 10 centimes groen, 35 centimes bruin en 1 
franc geel, zullen binnenkort vervangen worden door dezelfde 
waarden in de kleuren bruin, resp. groen en rood. 
BRAZILIË. 

Ter herinnering aan het, voor dit land belangrijke feit, dat 
twee eeuwen geleden met de koffiecultuur werd begonnen, zal 
binnenkort een drie-tal herinneripgszegels verschijnen in de waar
den 100, 200 en 300 reis. 
CUBA. 

Binnenkort verschijnt, ter gelegenheid van het Zesde Pan-
Amerikaansch Congres een serie van 10 waarden. 
FRANKRIJK. 

In de 90 centimes der Lé-
gionnaires-zegels, heeft men 
esn vel van 75 stuks gevon
den zonder vermelding der 
waarde in het vierkantje, 
links onderaan. De verklaring 
van dezen foutdruk is de 
volgende: de zegels gaan 
tweemaal door de pers, daar 
hetzelfde cliché geldt èn voor 

de 90 centimes èn voor de 1 franc 50. Het is derhalve aanne
melijk te veronderstellen, dat bij het inleggen der vellen in de 
machine voor het drukken van het waarde-cijfer, twee vellen 

f " " " ' " -^"-"-'^•^ 

fc 
^ p 

te gelijk zijn ingelegd, waardoor het onderste den waarde-druk 
niet ontving. 
ITALIË. 

Sedert 1 dezer zijn de jubileum-zegels van 1925 — Yvert nos. 
175—177 — buiten koers gesteld. Naar het Bulletin Mensuel 
bericht, zullen ten behoeve van het Internationaal Instituut voor 
den Landbouw (Institut International d'Agriculture), hetwelk 
te Rome is gevestigd, eenige dienstzegels verschijpen, waartoe 
verschillende waarden der koerseerende serie zullen worden 
overdrukt met de initialen I. I. A. 

Ter herif'nering aan den vijfden verjaardag van den opmarsch 
der Zwarthemden naar Rome. zal vermoedelijk een nieuwe 
spéciale serie verschijnen. 
LITAUEN. 

Op 16 Februari e.k. zal, ter herinnering aan den tienden 
verjaardag der onafhankelijkheid een serie van zeven waarden 
verschijnen. 
MEXICO. 

Naar verluidt zal hier een serie luchtpostzegels verschijnen. 
SAARGEBIED. 

Binnenkort verschijnen twee luchtpostzegels in de waarden 
50 centimes en 1 franc. 
S. MARINO. 

De onverkochte voorraden van de enkele maanden geleden 
uitgegeven serie met het ijrafgedenkteeken van de gesneuvelde 
landszonen, zijn vernietigd. 
TSJECHO SLOWAKIJE. 

Een definitieve serie portzegels, ter vervanging van de rood-
porten, zal niet lang meer op zich laten wachten. 
ZWITSERLAND. 

Naar ,,La Suisse Philatélique" bericht, zullen de drie waar
den, hierboven onder nieuwe uitgiften vermeld, eveneens worden 
voorzien van de opdrukken ,,Société des Nations" en ,,S. D. N. 
Bureau International du Travail" . 

V. B. 

XXIII. 
EGYPTE. (Vervolg). 

Tot goed begrip van de luchtpostverbindingen tusschen Egypte 
en de daaraangrcnzende landen vinde hier een eenvoudige schets 
van de luchtlijnen haar plaats: 

Alexandrië. Port-Said. 

Jeruzalem. Bagdad. 
Cairo • 

Calcutta. 
Chartoem. • 

Kaapstad. • 
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Zooals wij in het vorig artikel reeds zeiden, vond in Augustus 
1923 de eerste vlucht plaats op het traject Cairo—Bagdad, Deze 
luchtlijn is zeer zeker een van de meest belangrijke, niet in het 
minst om de enorme tijdsbesparing bij het overbrengen der mail. 
Cok uit een militair oogpunt is zij van het grootste gewicht; 
men denke aan Irak, Mesopotamia en aangrenzende landen, die 
alle naar petroleum ruiken en door deze luchtroute onder het 
bereik blijven van de Britsche heerschappij, zonder dat deze 
aangewezen is op het gebruik van den Bagdad-spoorweg, die 
zonder vergunning van Turkije nutteloos is. Het is daarom niet 
te verwonderen, dat Engeland ten koste van enorme sommen, 
deze luchtlijnen schiep en in stand houdt; het postvervoer ge
schiedt dan ook door den Britschen militairen vlieödienst (R, 
A. F.) 

Tusschen de begin- en eindpunten liggen ruim 500 mijlen 
verlaten, dor-droog woestijnland, waar het slechts een of twee 
weken per jaar regent en waar het menschelijk verkeer zich be
perkt tot enkele Arabieren, die er met hun kudden rondtrekken. 

Bagdad was, wilde men den spoorweg van dien naam ver
mijden, dus slechts veilig te bereiken via Bombay en de Per
zische Golf. Noodgedrongen ging Engeland er toe over een 
luchtroute over deze woestijn te zoeken, teneinde het verkeer 
aanzienlijk te bespoedigen en geheel in eigen hand te hebben. 

Waar in de Syrische woestijn nagenoeg elk punt voor oriën- ' 
teering ontbreekt, het vliegen op kompas bij de geringste ver
gissing of afwijking voor den vlieger noodlottig kon worden, 
daar hij van dors t dreigde om te komen, werd naar een ander 
hulpmiddel gezocht, om den te volgen weg als het ware af te 
bakenen voor de vliegtuigen. In Juni 1920 werd hiermede be
gonnen: zes Crossby tractors werden te werk gesteld, die achter 
elkander geplaatst , met hun wielen een diep, goed zichtbaar 
spoor t rokken in de woestijn. Op zijn verderen tocht naar Bag
dad werd dit ploeg-convooi van levensmiddelen en benzine 
voorzien door vliegtuigen; was het dagwerk achter den rug, dan 
luisterden de mannen in de Syrische woestijn naar de dans
muziek, die Eiffel-toren of Daventry den ether instuurden en 
waartoe een vervoerbaar, klein draadloos station hen in staat 
stelde! 

Na deze voorbereidingen werden op de meest geschikte 
plaatsen landingsterreinen uitgekozen en deze duidelijk aange
geven. Het vliegen, étappes-gewijze, werd daardoor mogelijk, 
waardoor de kans op verdwalen, wat in deze groote woestijn 
noodlottig kon worden, zeer verminderd werd. 

De 14-daagsche dienst — in beide richtingen — wordt regel
matig uitgevoerd. De geheele duur der reis bedraagt twee dagen; 
de eerste dag bereikt men van uit Cairo het station Amman, aan 
den Hedsjas-spoorweg. De vliegtuigen zijn van het militaire 
type; zij bieden weinig accomodatie; behalve voor poststukken 
is er slechts geringe ruimte voor passagiers. In kleine reservoirs 
onder de vleugels hebben zij een watervoorraad voor vijf dagen. 

Nadat sedert Augustus 1923 de dienst regelmatig om de 
veertien dagen tusschen Cairo—Jerusalem—Bagdad werd uit
gevoerd, werd hiermede eveneens particuliere correspondentie 
vervoerd, tegen betaling van een extra luchtrecht, dat door 
gewone frankeerzegels werd verantwoord. In 1926 verscheen 
de bekende speciale luchtpostzegel, 27 millièmes, violet. 

Tusschen 1923 en 1926 werden de luchtpoststukken voorzien 
van den afdruk van den stempel. 

AIR-MAIL 
gevolgd door dezelfde woorden in het Arabisch, spoedig ver
vangen door een blauw etiket met dezelfde aanwijzingen, doch 
in omgekeerde volgorde, dus eerst Arabisch, daarna Britsch. 

De hierboven vermelde luchtpostzegel wordt mede gebruikt 
voor het postvervoer per vliegtuig op de andere in de schets 
weergegeven verbindingen, die afwisselend in bedrijf zijn. 

Volledigheidshalve zij nog in het kort de vliegtocht Cairo— 
Kaapstad—Caïro—Londen gememoreerd. 

Een escadrille van vier vliegtuigen dier R. A. P. ver t rok op 
1 Maart 1926 om op 12 April d.a.v. het doel, Kaapstad, te be
reiken. Het had daarmede den afstand van plm. 5300 mijlen af
gelegd in 63 vlieguren. Gevlogen werd via Chartoem, Kisumu 
(Kenya), Nairobi, Broken Hill (Rhodesia), Livingstone, Boela-
wayo (Matabele Land), Pretoria, Kimberley naar Kaapstad. 

Op de terugreis, die een week na aankomst plaats vond, werd 
dezelfde route gevolgd; men vloog vervolgens van Cairo naar 
Solloem om vandaar de Middellandsche Zee over te steken naar 
Athene. Van hier ging de tocht via Brindisi, Napels naar Bala-
ruc-les Bains (bij Cet te in Zuid-Frankrijk) om vervolgens langs 
de Pyreneeën en de Fransche kust via het Kanaal Louden te 
bereiken. Hier kwam men op 21 Juni terug. 

Een zeer klein aantal brieven werd op ds terugreis op 17 Mei 
1926 te Kisumu ter post bezorgd. Zij werden gefrankeerd met 
de zegels van Kenya. De enveloppen dragen het geschreven 
opschrift ,,By Air Cairo—Cape Flight" benevens de handteeke-
ning van een der vliegers. Het zijn curiosa, die zeer zeldzaam 
zijn, v. B. 

De Kinderzegels. 

Op 15 December j.1. verschenen de Kerst-zegels, hiermede de 
serie der provincie-wapens voltooiend. De kleur van de 5 cent is 
(gelukkig) iets donkerder dan op de gekleurde afbeelding in het 
November-nummcr, ook de kleuren van de 15 cent zijn iets 
harder. 

De afwerking is volkomen gelijk aan die van de vorige series. 
Vellen van 100 met blanco-randen, kamtanding 12'A (Nb voor 
de eerste drie waarden, No voor de 15 cent), papier met water
merk. 

De zegels kwamen eveneens uit met r o l p e r f o r a t i e (ook 
hier Nb voor de eers te drie en No voor de 15 cent). 

Bij de eerste waperserie kwamen op de vier hoekzegels kruis
jes voor in de beide kleuren van het zegel; bij de tweede en 
derde, laatste, serie ontbreken deze. Merkwaardigerwijze is een 
dergelijk kruisje, echter alleen in blauw, te vinden op de vellen 
van de 15 cent, tusschen het zevende en achtste zegel van de 
eerste verticale rij. De heer Paraira maakte er ons opmerk
zaam op, evenals de beeren A. van der Willigen en Van 
Peursen. Het voorkomen bij slechjts één waarde, en dan nog 
op zoo'n zonderlinge plaats, is een reden om aan te nemen dat 
we hier slechts met een toevalligheid te maken hebben. 

Zegels met verticaal watermerk hebben wij nog niet gezien. 
Het oordeel van „Stamp Collecting" is al heel vleiend: 

We only hope they will not frighten the kiddies. — The usual 
hideous design with inverted triangle at top and various more 
or less intelligible scratches and splodges in mixed colours, 
reminiscent of a coloured comic pictorial paper. 

De firma Borek beklaagt zich er in haar laatste prijslijst over, 
dat onze Nederlandsche Kerst-zegels niet, zooals de Zwitsersche 
een jaartal dragen, waardoor reden tot verwarring van de 
diverse series bestaat. Nu de wapenreeks in tegenstelling met 
de Zwitsersche in slechts drie jaar voltooid is, kunnen we dit 
gemis niet zoo heel erg vinden. 
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Portverlaging. 
Dienstorder 855 van 28 December: In verband met een ver

moedelijke wijziging van het binnenlandsch drukwerktarief 
moeten de aanvragen van frankeerzegels van 2 cent en van 
formulieren voor adreswijziging in de maand Januar i a.s. wor
den beperk t tot hetgeen voor de behoefte voor d i e m a a n d 
noodig is te achten. 

Zooals wij reeds schreven zal nu ook de Olympiade-serie 
verande-ringen ondergaan. Van den heer Lampe ontvingen wij 
een berichtje uit de „Maasbode", met de mededeeling dat be
halve de waarden 2, 3, 5, 7M, 15 en 30 cent ook zegels van 
1% en 10 cent zullen verschijnen, met een verkoopsprijs van 
resp. 2h en 12 cent. 

De voorstellingen der ontv/erpen, zooals wij die reeds ge
publiceerd hebben, zullen in verband hiermee vermoedelijk 
gewijzigd worden. Zoodra hierover zekerheid bestaat , zullen 
nadere gegevens, ook over den datum van uitgifte, bekend 
gemaakt worden. 

Een nieuwe rolperforatie! 

De heer Engelenberg te Haarlem, zond ons ter inzage een 
exemplaar van de l'A cent paars met rolperforatie aan alle 
vier zijden, ontvangen op een brief van een Bank te Amsterdam. 

Onze nasporingen leverden tot nu toe het volgende resultaat 
op: Er wordt op het oogenblik een nieuwe Amerikaansche post-
zegelautoroaat geïmporteerd, waarin de zegels niet zooals tot 
dusver in de lengterichting, maar in dwarse richting liggen. De 
gewone rollen zijn hiervoor dus onbruikbaar, en aangezien de 
nieuwe machine goedkooper schijnt te zijn dan de vroegere en 
men dus verwacht dat er nog verscheidene verkocht zullen wor
den, — omdat verder de perforatie der gewone zegels nog steeds 
niet s terk genoeg blijkt te zijn om de zegels van de gewone 
vellen in automaten te kunnen gebruiken, moest een nieuwe 
rolperforatie aangemaakt worden, met de versterkte zijde aan 
de zijkant van de zegels. Om hieraan geen gewone kamtan-
dingmachine op te offeren nam men zijn toevlucht tot een per-
foreermachine, die reeds voor de oude rolperforatie was inge
richt, en verwijderde uit de , , tanden" van de kam een aantal 
pinnetjes, zooals aan de afbeelding te zien is. De met deze 
machine geperforeerde zegels hebben dus roltanding aan vier 
zijden. 

Het gerucht gaat dat, wanneer mocht blijken dat de nieuwe 
Amerikaansche automaat algemeen in gebruik zal worden ge
nomen, men de thans in gebruik zijnde rolperforatie geheel zal 
opgeven sn uitsluitend de nieuwe, hierbij afgebeelde, zal aan
maken in het vervolg. 

Later vernemen wij nog, dat reeds verscheidene bankinstel
lingen de nieuwe automaat gebruiken. De zegels, die uitslui
tend nog in rollen (en dus n o g niet in vellen) verschenen, zijn 
n o g niet aan het verzamelaarsloket verkrijgbaar. Onze hoop, 
dat men de verkrijgbaarstelling van deze zegels zal beperken 
tot de bezit ters van de nieuwe automaten, en slechts de nood
zakelijke waarden zal aanmaken, zal, naar wij vreezen wel 
ijdel blijken te zijn. 

Wij zullen nog nadere inlichtingen zien te krijgen. 

De 1 cent in gewijzigde teekening. 
Door de heeren A. van der Willigen en Van Peursem werd 

opgemerkt, dat de in vellen uitgegeven 1 cent met watermerk, 
vergeleken bij de vorige oplagen, dezelfde verschillen in de 
teekening toont als reeds voor 2K>, 3 en 4 cent werden beschre-
van (kleine letters). De kort tevoren verschenen 1 cent met 
wa te rmerk uit de postzegelboekjes echter had nog de oude 
teekening, met de groote letters. 

Afgezien van de 2 cent, die nog steeds in de oude teekening 

is, is de 1 cent dus de eerste waarde waar de verandering in 
teekening niet samenvalt met de verandering van papier. Er 
bestaan dus: 

1 cent zonder watermerk, met groote letters. 
1 ,f met ,, „ „ „ 
1 „ „ „ „ kleine 

1 Gulden. 
Het zegel van 1 gulden, blijkbaar in een nieuwe druk, ver

schijnt op het oogenblik in een duidelijk donkerder blauwe 
kleur dan vroeger. 

Nieuwe oplaagletters. 
3 cent D; 5 cent G. 
Nieuwe plaatnummers en tandingen. 

5 cent G: 164, tanding Gr. 
6 cent C: 155, ,, rolpert. 
1^2 cent A: R 153, „ GL 

L 154, „ Nb. 
R 154, „ GL 
R 156, „ Gr. 
158 L, „ Gr. 
159 R, „ Gr. 

40 cent D; 104, ,, rolperf. (type II, met groote cijfers) 
Nieuwe drukkersteekens en tandingen. 
2 cent G: cirkel, waarin cijfer 1, tanding Nb; cijfer 2, tanding 

Nb; cijfer 21, tanding Gl. 
3 cent D: cirkel waarin tanding 1, tanding Gr. 
Dubbele perforatie. 

Dubbele perforatie^ 
De heer Schwager te Utrecht , toonde ons plaatnummer L 117, 

van de 5 cent F, met dubbele perforatie in den bovenrand, op een 
afstand van ruim 1̂ 4 cM. van de bovenste normale perforatie 
verwijderd. 

Nieuwe tandingen van oude zegels. 
,,De Philatelist", van December bevat het volgende interessante 

nieuws omtrent nieuw-ontdekte tandingen: 
De heer J . Molenaar te 's-Gravenhage vond onlangs een tot 

nu toe onbekende 10 cent 1872 Nederland, tanding 14 ! 14 groote 
gaten, welke hij ter keuring naar de Royal Philatelie Society te 
Londen zond, die ,,after consulting a high authori ty" een certifi
caat van echtheid afgaf. Dit zegel zal de keuringskosten wel 
opbrengen! 

Ter keuring worden wel eens ontvangen 10 cent-zegels van 
dezelfde emissie 14 :14 kleine gaten, eveneens een onbekende tan-
dingvarieteit. Deze zegels brengen het echter niet verder den 
13% ; 14 en zijn dus niet als 14 : 14-zegels te beschouwen. Volgens 
de minutieuse metingen van den heer H, Y. Gatsonides immers 
meet de niet al te zuivere lijnperforatie 13}^ kleine gaten tot 13 M 
toe, terwijl lijnperforatie 14 hetzij 14, hetzij 14 1'8, hetzij 14M, 
dus steeds scherper dan 14, noo!7 grover dan 14 meet. (Handboek 
deel II blz. 210). Exemplaren 13% : 14 moeten dus worden te
ruggebracht tot de gewone 1 3 ^ : 14-zegels. 

Inmiddels meldde Z.Exc. Gen. H. F. W. Becking nog een merk
waardig ontdekt zegel, de 1 cent zwart wapentype, in tanding 
14 : 14 groote gaten, welk zegel ook als echt goedgekeurd werd. 

De te Amsterdam tentoongestelde 1 cent zwart op blauw 
papier, welke de aandacht trok, is nu in een drietal exemplaren 
bekend, zoodat deze soort thans wel in de prijscouranten kan 
worden opgenomen. 

Het vinden van de 10 cent 1872 in tanding 14 : 14 groote 
gaten behoeft geen verwondering te wekken , behalve dan het 
dat dit zegel eerst nu te voorschijn komt. Van de in 1872 
verschenen waarden waren tot dusver de 10 en 15 cent onbe
kend. 

Anders staat het met de beide andere zegels. De 1 cent 
zwart kwam uit op 1 Januar i 1869, en werd in Mei 1869 reeds 
vervangen door de 1 cent groen. Daaren tegen werd de lijnper
foratie 14 : 14 groote gaten eerst in 1874 ingevoerd, vijf jaar 
la ter dus! W e kunnen beide feiten niet met elkaar in over
eenstemming brengen. Maar ongetwijfeld heeft de genoemde 
,,high authori ty" ditzelfde ook overwogen toen hij het zegel 
onderzocht; het zou interessant zijn, zijn overwegingen te 
leeren kennen. 
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Ook de 1 cent zwart op blauw papier valt uit de rij. In het 
artikel „Papiersoorten" van den heer Korteweg in de „Phila
telist" van Maart '26 komt voor; „Het blauwe papier van de 
wapenzegels van 1869 is gemakkelijker te dateeren, n.1, 1872 
en 1873, evenals het blauwe papier van emissie 1876 tanding 
13/2 ; 13M, dat eenige malen optreedt in afwijkende nuances, 
zoowel van drukverf als van blauw papie'r, tusschen 1879 en 
1884'. 

Tot deze periode van blauw papier kan dus de 1 cent van 
1869 niet behooren. Maar wél verschenen in 1869 en I87O de 
zegels van emissie 1867 op blauw papier; het is dus mogelijk 
dat ook een deel van de oplaag van de zwarte 1 cent op dit 
papier werd gedrukt (in dat geval zou voor diepdruk en boek
druk hetzelfde papier gebezigd zijn). 

Aan het drietal gevonden zegels op blauw papier kunnen wij 
een vierde, door ons gevonden exemplaar toevoegen. 

In hetzelfde artikel , ,Papiersoorten" wijst de heer Korteweg 
erop, dat nog veel meer zegels bestaan op blauw papier dan 
in den ,,Leiddraad" zijn opgegeven. Door hem, en ook door 
anderen, werden gevonden; 
13K ; 14 kl. g.; 1872 10 cent. 
13'A : 13K gr. g.; 1869 1, 2, 2% cent; 1872 5, 10, 20 cent. 
12K- ; 12 B kl. g.; 1872 5, 10, 20 cent; 1876 H cent 1, 1 cent. 
12'A ;12 B gr. g.; 1872 5, 10, 20 cent; 

1876 'A cent I, 1, 2, 2A cent. 
Theoretisch zijn natuurlijk nog verscheidene zegels in andere 

waarden en tandingen (b.v. ll'A ; 12) mogelijk, die in de ge
noemde perioden van blauw papier verschenen zijn. 

Luchtpost. 
Dienstorder 843 van 21 December geeft enkele nieuwe bepa

lingen, vastgesteld op de kort geleden gehouden conferentie te 
's-Gravenhage, en die op 1 Januar i a.s. in werking zullen treden. 

1. Onvoldoende gefrankeerde luchtpostcorrespondentie wordt, 
wanneer tenminste het luchtrecht voldaan is, met port belast en 
per vliegtuig doorgezonden. Is het luchtrecht niet of niet geheel 
voldaan, dan worden de stukken aan de afzenders teruggegeven, 
wanneer de frankeering ook voor verzending op de gewone wijze 
niet voldoen-le is. Is dit laatste wel het geval, dan wordt het 
stuk op de gewone manier verzonden en worden de woorden Per 
Luchtpost doorgehaald. 

2. In het verkeer met sommige landen kan de afzender van 
een per luchtpost te verzenden briefkaart met betaald antwoord 
het luchtrecht voor de antwoordkaar t voldoen door op deze kaart 
zegels van hef land vanwaar de briefkaart met betaald antwoord 
wordt verzonden te plakken, tot het bedrag van het luchtrecht 
in dit land. 

3. Het gebruik van etiketten „Per Luchtpost, Par Avion" is 
verplicht. 

Op de Luchtpostconferentie in Den Haag werden, naar ,,Die 
Postmarke" bericht, aan de deelnemers boekjes overhandigd, 
waarin een complete serie van de in dat jaar uitgekomen lucht
post- of gewone postzegels was opgenomen. Dergelijke boekjes 
zijn bekend van N e d e r l a n d , Duitschland, Rusland en Zwit
serland. Zij konden ook gekocht worden. 

Wee een nieuw philatelistenloket. 
Als vijfde stad heeft Arnhem nu ook een philatelistenloket 

gekregen, dat op den tweeden Woensdag van elke maand is 
opengesteld. Aan Utrecht, dat sinds langen tijd reeds pogingen 
aanwendt om ook daar een verzamelaarsloket gevestigd te krijgen, 
is geweigerd, uit de overweging dat Utrecht dicht genoeg bij 
Amsterdam ligt om daar zijn inkoopen te gaan doen. 

Aan een Persbericht van het Hoofdbestuur ontleenen we de 
uren waarop de verschillende loketten geopend zijn. 

Amsterdam; Woensdags en Zaterdags van 2 tot 5, 
Rotterdam: Zaterdags van 2 tot 4, 
's-Gravenhage; Zaterdags van 3 tot 5. 
Groningen; 3den Zaterdag van de maand van 2 tot 4, 
Arnhem: 2den Woensdag van de maand van 3 tot 4, 

DE UITGIFTEN 1852—1891. 
Naar aanleiding van het onder dit hoofd, gepubliceerde in het 

December-nummer, schrijft de heer A. J. Warren ons het vol
gende: 

Waar gesproken wordt van tanding 12K X 12A, is te lezen 
B, Oorspronkelijk noemden wij de drie tandings-vormen 12% X 

12 (1864) en dan de andere A en B, doch vanwege een verzoek 
öf van heer Robert of- Gen. Becking accepteerden wij de Holl. 
benaming van 12)^ X 12A, B en C. 

Den berichtgever dank! 

OLYMPIADE-ZEGELS, 
Het Persbureau van het Hoofdbestuur der Posterijen en Tele

grafie meldt : 
In aansluiting op destijds in de pers verschenen berichten, 

omtrent de uit te geven bijzondere zegels bij gelegenheid van 
de in 1928 te houden Olympische spelen, kan thans worden 
medegedeeld, dat behalve in de waarden van 2, 3, 5, 7K>, 15 en 
30 ct., mede zegels zullen worden verkrijgbaar gesteld in de 
waarden van IM! en van 10 ct., met een verkoopwaarde van resp. 
2A en 12 et. 

De voorstellingen der ontwerpen, zooals deze aanvankelijk 
in de pers zijn vermeld, zullen in verband hiermede vermoede
lijk wijziging ondergaan. Zoodra hieromtrent zekerheid bestaat 
zal, eveneens wat den datum van verkrijgbaarstelling betreft, 
nadere publicatie volgen. 

CURACAO, 
De opdruk-brandkastzegels. 
De drie lagere waarden, die wij tot dusver alleen in tanding 

11 ; 11K> kenden, worden door den heer Korteweg in de ,,Phila
telist" ook in tanding 11 K> ! 11K opgegeven. Alle zeven waarden 
komen dus met deze laatste tanding voor, de eerste dris ook nog 
in tanding 11 : llA. 

Aan nieuwe plaatnummers meldt de heer Sluyp ons nog; 25 
cent plaat 2, 30 cent plaat 3, 50 cent plaat 1. 

SURINAME. 
De opdruk-brandkastzegels. 
De heer Van der Voet maakt ons opmerkzaam op een inte

ressante fout bij het zegel van 12>2 cent. Op het zesde zegel 
van de bovenste rij ontbreekt de breukst reep van K>. De fout 
blijkt niet op alle vellen voor te komen; mogelijk is het een 
tijdens het d rukken ontstane beschadiging. 

Het zou interessant zijn, wanneer deze fout ook bij de Cura-
9ao-opdrukken werd gevonden. 

Een opgaaf van plaatnummers ontvingen wij van den heer 
Poulie te Amsterdam, en wel: 

3 cent plaat 2 en 3. 25 cent plaat 2. 
10 „ „ 2. 30 „ „ 3, 
12'A „ „ 3 en 4. 50 „ „ 1, 

Tandingalwijking. 
De heer Van der Voet meldt verder nog een lA cent van 

de koerseerende emissie, die aan een zijde van het vel onge
perforeerd is gebleven. 

FRANKEERMACHINES, 
Francotyp. 
Aan het slot van het stukje in het vorig nummer stond bij de 

indeeling achter A I I : 102 („Nederland"). Dit moet natuurlijk 
zijn: 106. 

Machine 102 blijkt ook gebruikt te worden door de Eindhoven-
sche Drukkerij Schäfer & Co. Hiervan meldt de heer Lampe mij 
5 en 734 cent, 

Den heer Van den Berg dank ik voor afdrukken van 30 en 
35 cent van mach. 106 II, 

Van mach. 108 (Ned. Handelmij.) zendt de heer Traanberg 
mij een afdruk van 7/4 cent. 

Een nieuwe machine, mij eveneens door den heer Traanberg 
opgegeven, is: 

110. Bataafsche Import-Mij,, 's-Gravenhage, 
lA cent. 

De machine is van het model A II, Om het embleem van de 
,,Shell" staan de woorden Benzine — Shell — Motorolie; het 
eerste en het laatste woord onder datum- resp, waardestempel. 

Een verklaring voor het opnemen van den naam van den af
zender in de afdrukken geeft Dienstorder H 856 van 28 Decem
ber: ,,In de gevallen, waarin daarvoor door den directeur-gene
raal machtiging is verleend, behoeven door middel van een 
frankeermachine gefrankeerde stukken op de adreszijde niet te 
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zijn voorzien van een gedrukte aanwijzing aangevende den naam 
en het adres van den gebruiker, doch is het voldoende, dat de 
s tukken een gedrukte vermelding van het adres van den gebrui
ker dragen". 

In deze gevallen (zooals b.v. voor de „Shell", die slechts het 
adres oo de achterzijde van de enveloppen vermeldt) zal dan 
de bedoelde toevoeging aan de afdrukken plaats vinden. 

(machine !06 II) 6 cent. 
(machine 110 ) 20 cent. 

A. M. B. 

K.W. 
450 fr. 
1000 „ 

125 „ 
1600 „ 
1000 „ 

350 „ 

Verkoopprijs. 
fr. 360,— 
„ 1104,— 
„ 126.— 
„ 1200.— 
„ 900.— 
„ 300,— 

K.W. 
. 3 0 3 0 . 
„ 2850.— 
„ 600.— 
„ 1000,— 
„ 1750.— 

„ 10000.— 
„ 12500.— 
„ 6500.— 
„ 2500,— 

Verkoopprijs. 
fr. 7920.— 
„ 4950.— 
„ 1385.— 
„ 2000,— 
„ 3435,— 

„ 17490.— 
„ 4700.— 
„ 7600.— 
„ 4100,— 

DE LAATSTE GROOTE VEILINGEN IN HET 
BUITENLAND. 

Op de dezer dagen te Parijs gehouden veiling werden hooge 
prijzen behaald. Aan de Fransche bladen ontleenen wij de hier 
volgende gegevens: 

Fr. China no, 74, 10 francs 
Fr, Somali no, 21, 50 francs 
Gabon no, 46, '1 franc 
Guadeloupe no, 13*, 80 centimes, 
Tunis, port no, 8, 5 francs 
Packoi no, 12, 50 cents 

Op de jongste veiling van Köhler te Berlijn gingen verscheidene 
stukken tegen buitensporig hooge prijzen. Er is evenwel rekening 
mede te houden, dat het hier gold prachtexemplaren en fraaie 
stukken cp geheele brieven. 

Enkele prijzen volgen: 

Bergedorl 1861, 4 sch, op briefstuk fr 
Brunswijk 1852, 1, 2 en 3 sgr, op brieven 
Hannover 1856, 3 pf, op brief 
Lübeck 1859, 4 sch, op brief 
Oldenburg 1860 zgr, op brief 
Sleeswijk Holstein 1850, 1 sch. blok 

van vier op brief 
Sicilië 1860, Trinacria, dun 
Finland 1856, 5 k.* 

II II 3̂ ^ • 

De firma Luder—Edelmann te Zurich, hield in de eerste helft 
van November 1927 een belangvi'ekkende veiling. 

Hier bereikten onderstaande stukken topprijzen 
K,W, 

Baden 1851, 1 kr,*, paar 2000.— 
,, ,, 3 kr. met rand van vel, op brief 15.— 

1862, 18 kr. stempel 164 900.— 
Duitsch China 1900 50 pf.* 7500.— 

Yvert 27 
Sicilië 1858, 2 gr. paar op brief 450.— 
Spanje 1854, 1 real, blok van 10 120000,— 
Kaap de G, Hoop, 1855 8 1 sh.. blok van 8 7200.— 
Toscane 1860 20* c„ blok van 12 18000,— 

„ 3 Lire 55000,— 
W a a r het in ons voornemen ligt van tijd tot tijd opbrengst

cijfers der belangrijkste veilingen in binnen en buitenland te 
publiceeren ,verzoeken wij den Hollandschen auctionarissen, die 
prijs stellen op opname van den uitslag hunner veilingen in het 
Maandblad, hiervan kennis te geven aan den Hoofdredacteur, 
Regelmatige toezending van een korte opgave van de in de veilin
gen behaalde prijzen en de stukken, waarop deze betrekking 
hebben, wordt aan het zelfde adres verzocht. 

Uiteraard kan, wegens beperkte plaatsruimte, slechts rekening 
worden gehouden met die o agaven, welke voldoen aan de eischen 
van kortheid en zakelijkheid. 

Een mooie gift. 
De ZweedAmerikaan Hans Lagerlöf te NewYork heeft aan 

het postmuseum te Stockholm verschillende zeldzame zegels ge
schonken, w,o, de 1 en 2 pence „Postoffice" van Mauritius, 
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Binnenlandsche frankeerzegels. 

stuks 

" 
" 

" 
„ uitgave 1924'1925, w.o. Reddingszegels 

en luchtpostzpöels 

met ïJummisteniDelinEï . 

„ van ƒ 10.— 
ken van adreskaarten van de Pakketpost. 
K.G. ) 

,, ) opgehouden. 
I. ) 

Jubileumzegels 1813—1913. 
stuks in 5 complete seriën 

„ van ƒ 10.— 
„ „ „ 5,— 

2.50 
„ „ 1.— 

„ „ „ 0,50 
„ gemengd 

Jubileumzegels 1898—1923. 
stuks gemengd 

Portzegels. 
stuks gemengd opgehouden 

,, diversen 
,, diverse opdrukken 
„ opdruk op frankeerzegels 
Il II II II 

II II 11 11 

11 II 11 11 

"rankeerzegels van de Ned. Koloniën. 
stuks gemengd w.o. diverse opdrukken . . 

II II 11 11 II 

„ Suriname en Curasao opgehouden. 

ubileumzegels Ned.-lndië 1898—1923. 

Buitenlandsche frankeerzegels. 

gels afkomstig vlh. Departement van 
Buitenlandsche Zaken. 

stuks gemengd 

Hoogste 
in 

sehrijving. 

ƒ 77,75 
„ 67,10 
„ 51,93 
„ 106,95 
„ 80,75 
„ 84,75 
„ 81,20 

,. 69,69 
„ 192,15 
„ 22,85 
„ 23,05 
„ 60,60 

„ 110,— 
„ 547,93 
„ 350,10 
„ 201,50 
„ 6 5 , -
„ 5 4 . -
„ 252,10 

„ 215,— 

„ 45,60 
„ 151,15 
„ 85,30 
„ 150,— 
„ 240,— 
„ 460,— 
„ 105,90 
„ 58,50 

„ 65,50 
„ 42,61 

„ 167,21 

„ 116,11 
„ 85,11 
„ 57,15 

„ 82,15 

TentooïisteMim^fim 

_m 
INTERNATIONALE TENTOONSTELLING TE MONACO-

De heer W. P. Costerus te Edam, lid van het eere-comité dezer 
tentoonstelling, verzoekt ons te berichten, dat hij als zoodanig 
heeft bedankt, wijl het Bestuur der Tentoonstelling geen afdee-
ling voor poststukken heeft ingericht. 
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NEDERLAND EN KOLONIëN. 
Nederland. Plotseling verscheen de foutdrukkaart Leiden 

Morschpoort met denzelfden opdruk „10 cent", die de andere 
geïllustreerde kaar ten gekregen hebben. 

De 73<! cent zeemkleurig karton met opdruk ,,5 cent" vertoont 
in den opdruk eenige afwijkingen. Zoo ligt o.a. voor mij een kaart, 
waarbij de opdruk T geheel gebroken is. 

Suriname. Een viertal nieuwtjes zijn te melden, n.1. een 
enveloppe met waardeaanduiding 10 cent in rood en een enve
loppe van 15 cent in blauw. Beide hebben van binnen een fijn 
flauw netwerk. Verder een enkele briefkaart van 5 cent en een 
dubbele briefkaart van 5 + 5 cent, beide in paars op zeemkleurig 
karton. 

Den beeren Broekman en Vermeulen dank voor hun spoedige 
meldingen. 

Evenals in 1925/26 stempelen 's-Gravenhage sedert 14 Decem
ber en Amsterdam CS., Arnhem-Station, Rotterdam en Utrecht-
Station vanaf 15 December 1927 wederom 4 regelig in omlijsting 

KOOPT THANS WELDADIGHEIDSPOSTZEGELS 
VOOR HET KIND 

Amsterdam Centraal-Station had een dagteekeningsstempel 
met 'blanco bcnedengedeelte en de N van „Station" in Spiegel
schrift, Arnhem-Station, 's-Gravenhage enUtrecht-Station had
den 3 open vijf-stralige sterren, terwijl Rotterdam 3 dichte 
vijfstralige s terren had. 

Hr. H. Lampe Fzn. meldt ons, dat de in het vorig nummer 
beschreven administratieve stempel uit Hazerswoude ook voor
komt met tekst ; ,,Laat Uwe stukken adresseeren Post; Hazers-
woude-dorp." 

Amsterdam CS. bezigde, evenals in 1926 en 1927 tijdens de 
nieuwjaarsdrukte voor visitekaartjes wederom den kantoor-
naamstempel tusschen lijnen 

AMSTERDAM C S . 
's-Gravenhage. Ook hier voor gelijk doel stempels als reeds 

in 1927 vermeldt, n.1. machine-stempels Fliermodel, waarvan om
randing en da tum benevsn de 3 sterren in het bcnedengedeel te 
weggestoken zijn, zoodat slechts de half-cirkelvormige plaats
naam 'S-GRAVENHAGE overgebleven is; rechts hiervan 2 golf-
lijnen. Hr. Lampe toonde ons 2 verschillende afdrukken, moge
lijk van 2 verschil lende machines. Bij de eerste was de afstand 
tusschen de golflijnen 8 m.M., bij de tweede 5 m.M, 

NEDERLANDSCH-INDIE. 
De luchtpost-stempelverzamelaars moeten van den tocht van 

Lt. Koppen nog een derden stempel verzamelen, n.1. uit Palem-
bang. Hr. van Tilburg verplichtte, ons met de mededeeling een 
briefkaart te bezitten, waarvan het 2'A gulden-toeslagzegel ge
stempeld is; POSTVLUCHT NEDERL.-INDIE—NEDERLAND 
—PALEMBANG met den stempel als afgebeeld in het October-
nuramer voor de heenreis. 

Van bevoegde zijde vernemen wij dat door Lt. Koppen ver
voerd zijn; 
naar Indië 669 brieven, 1423 kaarten ,totaal 2092 stuks. 
van Indië 1352 brieven, 3289 kaarten en 1 ander stuk, totaal 
4642 stuks. 

Van deze 4642 stuks op de thuisreis zijn gestempeld te 
Batavia 4342 stuks, dus 93.54%. 
Palembang 194 „ „ 4 18%. 
Muntok 106 „ „ 2,28%. 

Hieruit blijkt dus de groote zeldzaamheid der beide laatstge
noemde stempels, die in Indië vervaardigd zijn in staal en iets 
grooter dan de hier te lande aangemaakte rubberstempel voor 

Batavia. Indien „Koloniën" of de Indische Postadministratie 
tijdig bekend gemaakt had, dat op de thuisreis 3 speciale stem
pels gebezigd zouden worden, waren de aantallen uit Palembang 
en Muntok minstens 15 ä 20 maal hooger geweest, want wij 
kunnen veilig aannemen dat op een gering percentage na, alles 
voor verzamelaars is bestemd geweest, ook het Comité zou dan 
een belangrijk hooger bedrag uit het extra-luchtrecht genoten 
hebben! 

(Overname door andere bladen slechts geoorloofd met 
bronvermelding!) 

K. P. M.-STEMPELS. 
Onder hartelijke dankbetuiging aan de beeren J . C. Bloys van 

Treslong Prins, J. Dardenne, P. Engelenberg, E. R. Lim Poel
man en dr. W. Weigand kunnen wij nog de volgende namen van 
stempelende Koninkl. Paketvaart Maatschappij-booten vermelden; 
1. ovaal stempel; s.s. Buyskes, s.s. Camphuys, s.s van der Ca-

pellen, s.s. Coen, s.s. Daendels, s.s. de Eerens, s.s. v. d. Hagen, 
s.S. V. Imhoff, s.S. van Lansberge, s.s. Merkus, s.s. Negara, 
s.s, van Noort, s.s. v. Der Parra, s.s. Patras , s.s. Pijnacker 
Hordijk, s.S. Reyniersz, s.s. v. Riemsdijk, s.s. v. Waerwijck en 
s.S. V. d. Wijck. 

2. rond model; motorschip Boelonban, motorschip Loudon, 
stoomschip Roggeveen. 

3. één-regelige stempels; VAN DEN BOSCH. 
Voor verdere completeering houdt zich steeds aanbevolen: 

J . P. TRAANBERG. 

Ter bescfiermifi^ 
Van VcrzaTTielaars 

en liaindelarein. 
Italië. Heilig jaar zegels. 
Dê bekende expert van Italiaansche en oud-Italiaansche zegels 

Dr. E. Diena, te Rome, verzoekt plaatsing van het volgende; 
Aanvankelijk in het buitenland, daarna in Italië verschenen 

aanbiedingen van zegels van bovengenoemde uitgifte (December 
1924) met kopstaand middenstuk en wel in de volgende waarden; 

60 + 30 cent, karmijn en bruin. 
5 Lire + 2.50 Lire, vermiljoen en lila. 
Achtereenvolgens heeft men zegels aangeboden der zelfde 

serie voor de Italiaansche koloniën met de volgende afwijkingen; 
Cirenaica: 

20 + 10 cent, opdruk kopstaand. 
30 + 15 cent, drievoudige opdruk. 

Erythrea; 
3 0 + 1 5 cent; dubbel opdruk. 
60 + 30 — kopstaande opdruk. 
60 + 30 -— dubbele opdruk, waarvan een kopstaand. 

Somaliland: 
30 + 15 besa, kopstaande opdruk. 
3 0 + 1 5 — drievoudige opdruk. 

Na een nauwgezet onderzoek is komen vast te staan, dat het, 
in verband met de gebruikte machines, technisch onmogelijk is, 
dat dergelijke kopstaande middenstukken worden afgeleverd 
anders dan met behulp van frauduleuze middelen. 

Vergelijking met normaal overdrukte zegels van de koloniën 
wees uit, dat het bestaan van meervoudige en kopstaande op
drukken eveneens is te wijten aan oneerlijke praktijken. 

Den onderzoekers werd een exemplaar getoond van de 60 4 30 
cent van Erythrea, met kopstaanden opdruk, dat gebruikt was 
voor de frankeering van een aangeteekend stuk, ten kantore 
Assab. Dit met het doel het karakter van echtheid te geven. 

Het is gelukt een deel van deze falsificaten te achterhalen en 
te vernietigen, wat op 30 November j.1 plaats vond en waarvan 
een ambtelijk proces-verbaal werd opgemaakt. Ongeveer liiOO 
exemplaren werden op deze wijze aan den omloop onttrokken. 
Eveneens werden verschillende van bovenbedoelde koloniale 
zegels verbrand, waarbij geheele vellen, blokstukken en losse 
exemplaren en waarin niet minder dan vijf en twintig var iëtei ten 
voorkwamen van valsche kopstaande opdrukken, enz. enz. 

Voorts is de zekerheid verkregen, dat binnenkort nog tal van 
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exemplaren zullen worden achterhaald en aan den vuurdood 
prijsgegeven. 

De ,,foutdruk" 5 + 2,50 Lire, die enkele maanden geleden 
tegen een hoog bedrag op een veiling te Londen werd verkocht, 
zal eveneens in het bezit komen van de Italiaansche Federatie 
om vernietigd te worden. 

Dr. Diena verzoekt een ieder, die aanbiedingen in dergelijke 
zegels mocht hebben orltvangen, daarvan mededeeling te doen 
aan zijn adres: 

Via Vittoria Colonna 40, Rome. 
Ons past een woord van dank aan den heer Diena, aan wiens 

onderzoekingen het te danken is, dat deze Augias-stal gereinigd 
wordt. V, B. 

Tr iente en Venezia-Giulia opdrukken. 
In het Duitsche vakblad ,,der Philatelist" wordt over de ver-

valschingen van deze zegels het volgende geschreven: 
Overal, waar de ineenstorting van de Centrale rijken den 

aanmaak van opdruk-zegels tengevolge had, verschijnen nader
hand de ,,hyena's van het slagveld", gewetenlooze speculanten 
en „handelaars", die van deze opdrukzegels niet genoeg exem
plaren machtig konden worden en wien geen middel te laag is 
om geld te verdienen. 

Zij zien er niet tegen op deze opdrukken zelf te vervaardigen 
of daarbij de hulp in te roepen van hen, die met den origineelen 
druk belast waren. Waar juist deze opdrukken — Poczta Polska, 
Trentino, Saargebied enz. — in particuliere drukkerijen wer
den vervaardigd, viel het den vervalschers niet zoo heel moeilijk 
het personeel te overtuigen van de noodzakelijkheid of van het 
onschuldig karakter eener zoogenaamde „tweede uitgifte". 
Wa t de Trentino-zegels betreft, diene het volgende: De origi-
neele werden gedrukt in de drukkerij van Seiser; het gelukte den 
gewetenloozen lieden later een zoogenaamden ,,tweeden druk" 
te doen vervaardigen en in den handel te brengen. Een firma, 
die deze vervalschingen, want dat zijn het, reeds geruimen tijd 
verkoopt, antwoordde op de klachten, dat de geleverde zegels 
geen origineele exemplaren waren: „de Trentino en Venezia-
Giulia zegels zijn gegarandeerd vervaardigd met behulp van de 
origineele platen; zij zijn evenwel niet v a n ' den eersten, doth 
van den tweeden druk, wat uit den gevraagden prijs blijkt". 

Het Duitsche Bondsbureau voor bestrijding der vervalschingen 
stelt evenwel daartegenover nadrukkelijk vast: 

Deze zoogenaamde tweede druk is niet vervaardigd met be
hulp van de origineele platen. Het komt tot deze conclusie niet 
alleen op grond van een nauwkeurig onderzoek, doch wordt 
daarin afdoende gesteund door een verklaring van den drukker 
Seiser, luidende als volgt; de oorspronkelijke platen zijn na 
het gebruik onder ambtelijk toezicht vernietigd. 

De ,,tweede druk" der Venezia-Giulia-zegels is, zegt het 
Bondsbureau verder, niet eens in de drukkerij vervaardigd, noch 
met de origineele platen, doch met behulp van valsche, op de 
echte gelijkende letters. 

Men zij dus met de aanschaffing van deze zegels uiterst voor
zichtig en koope deze slechts van te goeder naam en faam be
kend staande handelaars, die de volle garantie voor echtheid 
op zich nemen. 

Meer speciaal wordt groote voorzichtigheid aangeraden bij 
de Trentino-opdrukken, die als „gebruikt" worden verkocht op 
geheele brieven. Wij hebben dergelijke zegels gezien voorzien 
van de aanwijzing „Zweiter Druck" op de achterzijde. Los ver
kocht loopt men er niet in; op een enveloppe geplakt en ge
stempeld, is van deze aanwijzing natuurlijk niets te lezen. 

IN DEN B A N . . . . UIT DEN BAN! 
L Echo de la Timbrologie publiceert in elk nummer een kleine 

rubriek van philatelistische gebeurtenissen, die dertig jaren ge
leden plaats vonden. 

Zoo vermeldt zij dit keer een besluit van de „Vereenigingen 
tegen de speculatieve uitgiften", die dert ig jaar geleden het be
sluit namen de navolgende zegels op de zwarte lijst te plaatsen: 
Canada de Jubileum-uitgifte van 1897; New Foundland dezelfde 
van dat jaar; Leeward Eilanden de Senagenary serie van 1897; 
Uruguay de Vredesuitgifte van 1897. 

Dat een dergelijk besluit weinig ui tgehaald heeft, bewijst de 
geschiedenis. Verschillende zegels van deze uitgiften zijn thans 
zeer gezocht. 

Bij hetzelfde besluit werden de Olympische-Spelen-zegels van 
Griekenland van 1896 weder in genade aangenomen, nadat zij 
eerst voor dood waren verklaard. 

De waarn. secretaris: 
H. J. L. DE BIE. 

Kleiner Spezial Katalog über die Briefmarken der Schweiz; 
3e uitgave. Zumstein Co., Bern, 

De uitgever, een van de bekends te wereldfirma's in den 
postzegelhandel, gaf in 1909 het schi t terend uitgevoerde 
Handboek over de Zwitsersche zegels uit, dat in korten 
tijd een derde oplaag beleefde. In de toentertijde in 
di t blad gevoerde bespreking gaven wij reeds als onze mee
ning te kennen, dat het noteeren van prijzen in een kostbaar 
hanboek minder gewenscht was. Hoe spoedig toch raken deze 
verouderd, wat juist de publiceering van dergelijke speciaal wer
ken ten gevolge heeft. Immers het aanta l speciaal-verzamelaars 
wordt door de verschijning van een handboek grooter, met als 
gevolg: prijsstijging. Voegt daarbij het feit, dat een dergelijk 
handboek uiteraard vrij hoog in prijs moet zijn, gelet op de 
aanzienlijke aanmaakkosten en men begrijpt, dat een standaard
werk, wat de prijsnoteeringen betreft, zee r spoedig verouderd is. 

Het is daarom een uitstekende gedachte geweest van de firma 
Zumstein, binnen niet te lange tijdsbestekken een ,,kleinen" 
speciaal-catalogus te publiceeren, die in wezen niets anders is 
dan een aanvulling op het kostbare handboek. Hierin kunnen 
dan de nieuwe ontdekkingen, de gewijzigde prijsnoteeringen, 
nieuwe uitgiften enz., een plaats vinden. 

In haar opzet is de Zwitsersche firma ook ditmaal geheel 
geslaagd. Op ruim 200 bladzijden tekst, verduidelijkt door tal 
van tafels en afbeeldingen, vindt de speciaal-verzamelaar van 
dit belangwekkend land alles, wat hij maa r wenschen kan. Het 
werk bevat een zeer uitvoerige beschrijving van de frankeer- en 
portzegels, dienst- en weldadigheidszegels, luchtpost- en tele-
graafzegels, enz. 

Wij bevelen het met warmte aan in de belangstelling van 
eiken verzamelaar van Zwitsersche zegels. De buitengewoon 
geringe prijs van 1 fr. 25 kan voor niemand een beletsel zijn. 

De firma Zumstein & Co. wenschen wij geluk met deze fraaie 
publicatie en vertrouwen dat deze haa r het succes moge 
brengen, dat zij verdient. v. B.. 

BEPERKT VERZAMELEN. 
Enkele maanden geleden publiceerden wij op verzoek van 

een verzamelaar een lijstje van afgesloten landen. Het Maand
blad stelde zich ter beschikking van de lezers, die voor het aan
schaften van een album, waarin deze afgesloten landen een 
plaats konden vinden, interesse mochten hebben. Eenige voor-
loopige besprekingen met den vertegenwoordiger der Ka-Be 
albumfabriek, vonden plaats. 

Het blijkt evenwel, dat de animo voor een dergelijk album 
gering is; uit Indië mocht de redactie ook slechts enkele lief
hebbers noteeren. Hierdoor kan van deze uitgave niets komen 
en raden wij de belanghebbenden aan zich de gewenschte bladen 
aan te schaffen en op deze wijze zelf het gewenschte album te 
maken. Borek te Brunswijk b.v., levert elk gewenscht land. In 
een klemband opgeborgen, krijgt men zoo het gewenschte lan-
dencomplex. 


