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Catalogus Nederland en Koloniën 
IS Leden Yersclienen» 

Geheel bewerk t met typen en tandingen vol
gens den bekenden Engelschen catalogus van 
Stanley G i b b o n s en Leiddraad van Nederland. 

Prijs f 0,25 franco hui l , al léén bij voorui lbe ia l iné . 

J. M E B U S, 
POSTBUS 883. Ĉ ) AMSTERDAM. 

I 

De Vierde Jaargang. 
Bij het eerste n u m m e r van den nieuwen jaargang bieden 

Redactie en Adminis t ra t ie aan alle medewerkers en lezers haar 
beste wenschen voor 1925 aan, onder dankzegging voor de 
schriftelijke gelukwenschen, die zij van vele getrouwe lezers 
ontvangen mochten . 

Raad van Beheer. 
Ter kennis van de Leden der verschillende Vereenigingen 

wordt gebracht, dat de Raad van Beheer van het Nederlandsch 
Maandblad voor Philatelie voor het jaar 1925 is samengesteld 
uit de beeren : 

dr. P. H. VAN G I T T E R T , te UTRECHT. 
W. P. COSTERUS Pzn., te EDAM. 
J. C. CRAMERUS, te BREDA. 
dr. A. VAN DAM, te HAARLEM. 
J. A. KASTEIN, te AMSTERDAM. 
H. C. MILIUS, te UTRECHT. 
A. G. RINDERS, te 's-GRAVENHAGE. 
L. C. A. SMEULDERS, te BREDA. 
A. F. W. S T R O O , te 's-GRA VENHAGE. 
P. VREDENDUIN, te AMSTERDAM. 

Twee nieuwe Vereenigingen aangesloten bij ons Blad. 
Het is ons aangenaam te kunnen niededeelen, dat wederom 

twee Vereenigingen : de Postzegelvereeniging »Heerlen«, geves
tigd te Heerlen, en d e onlangs opgerichte Postzegelverzamelaars-
vereeniging »Zwolle«, te Zwolle, aan den Raad van Beheer het 
verzoek gedaan hebben ons Blad als haar orgaan te mogen 
aannemen, aan welke verzoeken de Raad bereids gevolg heeft 
gegeven, zoodat van heden af het Maandblad kan beschouwd 
worden te zijn ook het officieel orgaan van genoemde twee 
Vereenigingen. 

Breda, 12 ' januar i 1925. L. C. A. S.MEULDERS. 

BONDS-INFORMATIEBUREAU. 
Waarschuwing. 

Zeer aangenaam zou het mij zijn en misschien in het belang 
van mijn landgenooten, indien U de door mij opgedane ervaring 
met een zekeren heer M. Platser, Bruch a/d. Mur, Oostenrijk, 
in uw blad wilde vermelden. 

Genoemde heer schreef mij 28 Augustus jl. een brief, waarin 
was bijgevoegd een gedrukte prijscourant, waarin hij vroeg of 
ik een boekje met de laatste Nederlandsche zegels wilde sturen. 
Wanneer mijn prijzen billijk waren, wilde hij steeds veel koopen. 

In verband h iermede stuurde ik hem op 8 October een boekje, 
inhoudende voor f 18,— aan zegels. Sindsdien hoorde ik niets meer. 

Aangezien normaal de correspondentie met Oostenrijk niet 
langer neemt dan hoogstens 8 dagen, liet ik door een goeden 
kennis in Weenen informaties naar genoemden heer M. Platser 
inwinnen. 

Heden ontving ik bericht, dat de informaties van meerge
noemden heer zeer slecht waren en hij meermalen bedrog-
advertentiën p laa ts te . Bij de politie was hij goed bekend. 

Sloterdijk, B 179. JOHN GOEDE. 

Nederlandsche Vereeniging van Postzegelverzamelaars. 
Secretar i s : A. VAN D A M , Wilhelminastr. 49, Haarlem, Tel. 793 

De leden worden overeenkomstig het reglement beleefd uitge-
noodigd, hunne contributie 1925 (f6,50) vóór i Februari te 
voldoen. Na dien datum zal op hunne kosten over het bedrag 
beschikt worden. De leden in Ned.-Indië worden verzocht hunne 
contributie te zenden aan onzen vertegenwoordiger J. J. Roeloffs 
Valk, Dagoweg i i i , Bandoeng. Bedrag voor Ned.-Indië f 6,75, 
zijnde contributie f 6,50 en f 0,25 voor koersverschil en innings-
kosten. 

Selon les Statuts les membres sont pries de bien vouloir acquiter 
leur contribution pour 1925 (fl 6.50) avant Ie ler Fevrier. Au de 
la de cette date on en disposera ä leurs frais. 

Members are kindly remembered according to the rules that 
their subscription for 1925 (f6,50) 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 Best immungen des Reglements 
entsprechend, höflichst ersucht ihren Jahresbei t rag für 1925 
(f 6 50) vor dem len Februar an den Kassenwart zu entr ichten. 
Nach diesem Datum wird darüber auf ihre Kosten verfugt. 

De Penningmeester, 
T H . H . K L I N K H A M E R . 

Afdeelingen. 
Amersfoort: Seer : J. Cramer, D. Fockemalaan 94. 
Amsterdam: S e e r : A. Sauveplanne, Stadhouderslaan 4 i , 

Hilversum. 
Arnhem en Omstr.: Seer.: J. R. de Joncheere, Arnhemsche 

Straatweg 25, Velp. 
Dordrecht: Seer. : G. W. Wesselman, Maartensgat 7. 
Friesland: Seer.: S. Tromp Visser, Korenmarkt 207, Leeuwarden. 
Gooi- en Eemland: Secr . : C. Bovenkerk, Pa ter Wynter laan 9, 

Naarden. 
's-Gravenhage: Secr . : J. J. Deggeller , Schuytstraat 151. 
Haarlern: Secr . : dr. J. M. van Olst, Wilhelminastraat 14. 
^s-Hertogenbosch: Secr . : Lambert W. C. Berge, Kerkstraat 64. 
Leiden en Omstr.: Secr: J. A. A. van der Horst, Breestr. 165. 
Nijmegen: Secr . : dr. M. Heyer, Canisiussingel 13. 
Twente : Secr . : Chr. A. Struyck, Almelo. 
West-Lyiesland: Secr . : A. Kriebel, Rilsevoort 28, Alkmaar. 

Handboek der Postwaarden van Nederlandsch-Indië. 
Deel n . Portzegels. Tekst in vier talen. Prijs f 9,50, voor 

leden f 8,50. 
Van deel I zijn nog exemplaren beschikbaar. Prijs f6,—, voor 

leden f 5,—. 
Bij bestelling van deel I en II samen, bedraagt de prijs f 14,50, 

voor leden f 12,50. 
Bestellingen aan den boekhandel of bij de Uitgevers Firma 

Enschedé & Zonen te Haarlem. 

Afdeeling Verkoop Ned.-Indië. 
Sectiehoofd Deli: F . W. Cortenbach, Medan. 

Overleden. 
319. C. M. J. Tismeer. 
756. Ch. Hustinx. 

Bedankt tnet 31. 12. '24. 
261. Vict. Doring. 102. N. Gronthoud. 
740. N. J. Kool. 644. J. G. Smits . 
549. Th . G. Renauld. 

Bedankt met 31. 12. '25. 
637. mevr. 1<'. van Seters-Hageman. 459. A. W. Booms. 
225. H. J. van Brink. 

Hersteld. 
506. J. Spruyt, Kleine Noord 55 rood^ Hoorn. 

Nieuwe leden. 
249. N. Benjamins, Joh. Verhulsts traat 151, Amsterdam. 
309. H. D. C. J. van den Berg, P ie te rAer tss t raa t 881, ^OTj'to'rt'aOT. 
33g. mr. R. M. van Dusseldorp, Loskade 254, Middelburg. 
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REINOU KINGMA, ÜPELDOORN, 
Poslzeyelhandsl, uilieier POSTZEGELNIEUWS ( 26B jaaroaDo), 
Telefoon 1029, offreert vrijblijvend: 
Cura{:ao 1923, jubilé, compleet, ongebr . / 60,— 
Suriname 1923, jubilé, compleet, ongebr . » 60,— 
Series van ieder tot en met f 1,— . . . » 20,— 
Alle lagere waarden ook per stuk af te geven. 
Hol land 1923, jub., 2 et. t/m f 1,—, gebr. / 1,— 
f 1,— in blokken van i, gebruikt . . . . » 3,— 
Vraag onze fnkoopslijsi en proefnr. POSTZEGELNIEUWS. 
TE KOOP j ub . ' 23 25 ct., strip van 5 aan één kant 
ongetand ! Geen bod onder de f 30,—. (211) 

763. C. A. N. Frase, Empl . van Dorp & Co., Semarang. (N.I.) 
369. J. Groenhuizen, Westersingel 32 b, Rotterdam. 
760. P. J. J. Haazevoet, Overtoom 212, Amsterdam. 
93. dr. C. W. Hennan, 7602 Paxton Avenue, Chicago, Illin., U.S.A. 

443 J' F ^^ Hosson, p/a. A. G. Roding, da Costakade 85 A/I, 
Amsterdam. A. V. L. 
jhr . H. M. de Koek, Celebesstraat 67, den Haag. 
Chr. van Loon, Siagel 142, Dordrecht. 
dr. S. Postmus, Off. v. Gez., Tjimahi. (N.I.) 
L. Rieter, Villapark 18, Venlo. A. 
jh r . H. P. C. de Stuers, c/o. Asiatic Petr. Co. lim., Marine 
Departm. , Singapore S.S. 

Adresveranderingen. 
dr. H. W. Borel, p/a. J. H. Borel, Jan van Nassaustraat 36, 

Den Haag. 
C. G. Bremer , thans Rotterdamsche dijk 87, Schiedam. ' 
J. M. Broekmeyer, vertrokken naar Neder land. 
J. S. van Hensbergen, thans van Baerlestraat lo i ^^, Amsterdam 
W. HoUenkarop, thans Mattenesserlaan 508, Rotterdam. 
J. M. Kolff, thans Kulmhotel Kurhaus , Adelboden. (Zwits.) 
E. Martini , thans Elisabethstraat , München. (Beieren). 
A. B. Meyhuizen, thans Irisstraat 135, Den Haag. 
W. Nijveld, thans Snelliusstraat 3, Den Haag. 
B. R. Pietersen, thans Weteringplein 30, Den Haag. 
E. Stork, thans p/a. Carl Schlieper, Medan, (N.I.) 

571. J. Verbeek van de Sande, thans s.f. Soemohito (halte Soe
mobito, N.I.) 
mevr. A. E. M. Lettede Vos tot Nederveen Cappel, 
Schoolderpark A 5, Zwollerkarspel. 
A. M. Benders, thans Burgemeester Reigerstraat 67, Wr^f^/. 

Aanmeldingen. 
D. Allebé, Bilderdijkstraat 4 a, Bandoeng. (N.I.) 
J. C. de Lang Evertsen, C. O. Penataran, Blitar. (Java, N.I.) 
J. P. Th . Rittershaus, planterscommittee, Medan. (N.I.) 
jhr . G. M. Verspyck, Handelsbank, Bandoeng. (N.I.) 
J. D. Brand, onderdir . Kon. Paketv. Mij., Kweekduinweg 3, 

Overveen. 
W. Frijling, p/a. Baron Taets v. Amerongen, Ede. (Gld.) 
J. L. Gilhuys, >Veldzicht«, Renkumsche weg 10, Bennekom V. 
G. W. van Houten, ' sGravelandscheweg 80, Hilversum. 
L. T. Mijnlieff, w.i.. Zijlweg 89 b, Overveen, 
H, W. Nijman, Vondels t raat 162, Amsterdam, 
H J. Pek, Apeldoornsche weg B 32, Voorst. (Geld.) 
C. M. van Rhijn, Matthijsenhoutweg 424, Blaricum. 
B. E. Spanjaard, Gudelalaan 21, Bussum. V. A. L. 
F. L. Stumpf, Neuweg 205, Hilversum. 
C. J. Verwey, Floraliastraat 27, Oss. L. 
H J. Zijlstra, Boomberglaan 9, Hilversum. A. V. L. 
W. Mooy, Hazenkampsche weg 124, Nijmegen. V. 
dr. J. Haspels , St. Annastraat 21, Nijmegen. V. 
J. W. de Winter , Spoorsingel 72, Delft. 
J. Ph. Cysouw, Zuidzandsche straat 8 b, Oostburg. 
mr. S. H. Bloembergen, Van Bleiswijkstraat 129, den Haag. 
A. W. J. Voges, Vermeerlaan 34, Hilversum. 
De beeren H. J. Boeken Jz., A. van Dam, J. B. Robert, J. H. 

Albrecht (Nijmegen), G. J. Stork G.zn (Amsterdam), A. J. Vale

761. 
762. 
764. 
361. 
197. 

E. L. 

200. 
599
615. 
349
525. 
358. 
689. 
75 ' 
692. 
589. 

440. 

664. 

wink (Amersfoort) en J. van Houten (Plaatsvervangend, Twenle), 
hebben zich bereid verklaard onze Vereeniging voor het jaar 
1925 te vertegenwoordigen bij den Bond v. Ver. v. Postz. verz. 

De door de goede zorgen der Afd. WestFriesland opgerichte 
jeugd »Postzegelvereeniging« te Hoorn bloeit. De eerste jaarver
gadering op 2 Jan. j . I . was zeer geanimeerd, o.a. werd er een 
postzegellandenwedstrijd gehouden en een postzegelwedstrijd. 
Voor dezen laatsten moest er een postzegel geteekend worden met 
Inschrift »10 cent Nederland«, zij moch t gekleurd en geland zijn 
en een grootte hebben van 9 bij 14C.M. of kleiner. Deze afdee
ling heeft daarmee een goed werk ver r ich t , dat tot navolging roept. 

Catalogus Bibliotheek. 
De nieuwe catalogus is gereed en wordt op aanvrage bij den 

secretaris aan de leden en afdeelingen franco toegezonden. 
Aan de Afdeeiingssecretarissen. 

Een vriendelijk verzoek om het jaarvers lag en een afschrift van 
de ledenlijst, volgens art. 31 van he t Huish. Regl., vóór i Maart 
in te zenden bij den secretaris. Wilhelminastraat 49, Haarlem^ 

Postzegelvereeniging ,,Breda", te Breda. 
I e Sec r e t a r i s : L. C. A. SMEULDERS , Schoolstr . i8 , Breda, Tel. 1397 

KORT VERSLAG der vergadering, gehouden op Maandag 
12 Januari 1925, des avonds te 8 uur, in de 
„Beurs van Breda", te Breda. 

Tegenwoordig 50 leden. Na open ing der vergadering door 
den voorzitter, den heer Singels, worden de aanwezigen welkom 
geheeten, waaronder de beeren Colen, Van Leeuwen en Sprenger, 
voor 't eerst tegenwoordig, en wordt allen een gelukkigen voor
spoedig nieuwjaar toegewenscht. 

De notulen der vergadering van 8 December 1924 worden 
vervolgens zonder op of aanmerking goedgekeurd en vastgesteld. 

De ballotage, welke hierna gehouden wordt, heeft tot uitslag, 
dat wederom zeventien nieuwe l eden , wier namen aan het slot 
van dit verslag voorkomen, met algemeene stemmen worden 
aangenomen. 

De ie penningmeester, de heer Cramerus , maakt alsnu bekend, 
dat de afrekening over het 4e kwartaal 1924, wegens afgenomen 
zegels uit de rondzendingen, aan procenten f 123,54'ten voordeele 
der kas heeft opgeleverd. 

De voorzitter deelt mede, dat door bijzondere omstandigheden 
het doen van rekening en verantwoording door den penning
meester tot de volgende vergadering moet worden aangehouden. 

Ook zal in de volgende vergader ing worden bekend gemaakt 
de naam van het lid, dat in den loop van het afgeloopen jaar 
de meeste nieuwe leden heeft aangeworven en aan wien, ingevolge 
het besluit, genomen in de ve rgade r ing van i4 Januari 1924, 
een prijs zal worden toegekend. 

In het bekende drukraampje gaan vervolgens rond nieuwe 
zegels van Italië (Heilig jaar) en Denemarken. 

De secretaris laat vervolgens ci rculeeren de voorwaarden voor 
den verkoop van gebruikte frankeerzegels te Bandoeng op 16 
April a.s. 

De vier aftredende bestuurs leden, zijnde de beeren J. Broeders, 
P. J. H. van Deventer, J. C. G. van den Berg en J. Sikkens, 
worden vervolgens, respectievelijk als 2e secretaris, 2e penning
meester, bibliothecaris en sectiehoofd afd. B en C, met over
groote meerderheid van s temmen herkozen . 

Thans heeft de groote verloting plaats op de wijze, zooals die 
beschreven is in de notulen der vergader ing van 8 December 
1924. Onder 441 leden (waaronder ook begrepen zijn de ^«7'«///«« 
nieuwe leden, aangenomen in deze vergader ing en ^«cand idaa t 
leden, die zijn voorgedragen), worden even zooveel zegels, voor 
den aankoop waarvan f449,92 is ui tgegeven, verloot. (Aan de 6 
candidaatleden zal hun prijs eerst na hunne aanneming worden 
toegezonden). 

Tijdens de verloting heeft de heer Veen voor de noodige 
afwisseling gezorgd door een mooi a lbum met zegels aan de 
vergaderden ter bezichtiging te stel len. 

De voorzitter dankt alsnu de verlotingscommissie voor de 
door haar verrichte werkzaamheden. 

Voorzoover aanwezig, wordt alsnog door de leden de jaar
lijksche contributie aan den 2en penningmeester afgedragen, 
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terwijl over die der overige leden in het begin van Februari a.s. 
per postkwitantie zal worden beschikt. 

Waarna de vergadering is uiteengegaan. 
Breda, 13 Januari 1925. De ie Secretaris, 

L. C. A SMEULDERS. 

Nieuwe leden. 
19. G. K. F. Polke, Ceresstraat 15, te Breda. (Sectie II.) 

E. Z. 
i84. F. C. Op de Beek, Houtmarkt 17, te Breda. (Sectie I.) 
E. Z 
250. C. J. Vijgeboom, Heer Vrankestraal 42, te Rotterdam. 
E. Z. (Sectie V). Correspondentie per adres: W.J. Stokvis, Leuve

haven 172—175, Rotterdam. 
121. A. H. M. Colen, Btschlaan 28, te Ginneken. (Sectie II.) 
E. Z. 
225. C. Koopman, Bavelschelaan 92, te Ginneken. (Sectie II.) 
E. Z. 
234. D. H. Hageraats, Snellinckstraat 64«, te Rotterdam. (Sectie V.) 
E. Z. R. 
258. dr. J. Noordtzij, Wilhelminasingel 6, te Zwolle. (Sectie IV.) 
E. Z. 
141. L. A. van Doorn, Soendastraat 31, te//aßr/^w. (Sectie VII.1 
Z. R. 
410. H. Eecen, Assuradeur, Kennemerstraatweg77, te Alkmaar. 
Z. R. (Sectie VIL) 
481. J. van Baerle, Middelwijkstraat 26 B, te Soest. (Sectie IV.) 
E. 
292. H. J. L. van Leeuwen, Groote Markt i4, te Breda VatclX^ I.) 
E. 
255. H. Hessels, Chassésingel 13«, te Breda. (Sectie I.) 
E. Z. 
483. Baron Bruno Albori, Schloss Reigersberg, Post Ilz, Steier
E. mark (Osterreich). 
484. H. J. Veen, Bloemstraat 2, te Ginneken. (Sectie II.) 
E. 
343. mevr. wed. L. C. BoudelingVis van Hiemst, Groote 
E. Z. Markt 30, te Goes. (Sectie III.) 
333. L. Clercq, Stationsweg 12, te Goes. (Sectie III.) 
E. Z. 
334. mevr. L. DaamenThissen, Poststr. 33, te Tilburg. (Sectie III.) 
E. Z. R. 

Candidaatleden. 
P. A. Schwartz, Burgemeester, te Krabbendijke. (Voorgedragen 

door C. Willeboordse, te Middelburg.) 
R. Singer, Koopman, Avenue Emile Zola 126, Parijs. (Eigen 

aangifte.) 
A. W. Booms, Ambtenaar ter secretarie, Stratumseind 69, te 

Eindhoven. (Eigen aangifte.) 
mej. A. A. Schulte, Tuchtschool, te Ginneken. (Voorgedragen 

door A. Exalto, te Breda). 
J. C. H. Fräser, ie Luitenant artillerie, Bredaschestraat 44, te 

B er genopZoom. 
A. Rovers, ie Luitenant artillerie, Bredaschestraat 56, te 

BergenopZoom. (Beiden voorgedragen door A. van Rooijen, te 
Berg en opZoom). 

Adresveranderingen. 
6. B. J. de Heer, te Äö//«r^^«w, thans Hugo de Grootstraat 116, 

aldaar, (Sectie V.) 
39. C. G. Bremer, voorheen te Rotterdam, thans Rotterdamsche

dijk 87, te Schiedam. (Sectie V.) 
238. mevr. M. H. Asses, te Utrecht, te veranderen in firma M. 

H. KruissinkAsses, Vondelkade 40, te Utrecht. (Sectie IV.) 
294. P.A.M. Davyt, te Nice, thans Boulevard Gambetta 42, aldaar. 
126. E. N. J. Jongmans, voorheen te Grö«fe«.è, thans Francken

straat 2, te Nijmegen. (Sectie IV.) 
295 PJ Kuijters, voorheen tt'sGravenha^e, thans Beukels

weg ia, te Rotterdam. (Sectie V.) 
Overleden. 

46. P. F. Freudenberg, te Ginneken. (Sectie II.) 
Afgevoerd van de ledenlijst. 

424. G. O. A. Thiele, te 'sGravenhage. fSectie V.) 
83. M. M. H. van der Meij, te Arnhem. (Sectie IV.) 

Aankondiging. 
BESTÜÜRSVERÖADEßING op Vrijdag 6 Februari 1925, 

des avonds te S aur, in de „Beurs van Breda". 
LEDENVERGADERINU op Maandag 9 Februari 1925, des 
avonds te 8 uur, in de bovenzaal van de „B e u r s van 
Breda". (Ingang' St. Janstraat.) 

Ver . van Postzegelverz. , ,Hollandia", te Amsterdam. 
Secret.: J. A. KASTEIN, Hendrik Jacobszstraat 19, Amsterdam. 

KORT VERSLAG der vergadering, gehouden op Zaterdag 
20 December 1925, te 8 uur, in hotel „Krasnapolsky", 
Amsterdam. 
Aanwezig 58 leden. Ingekomen is een schrijven van den heer 

Leon de Raaij, die als CommissarisGeneraal voor Nederland der 
te houden Intern. Postzegeltentoonstelling te Parijs opwekt vele 
Nederlandsche inzendingen te sturen, om den goeden naam, die 
wij ons op philatelistisch gebied verworven hebben, hoog te 
houden. De beeren G. J. Stork en P. Vredenduin, die voor deze 
Tentoonstelling zijn uitgenoodigd zitting te nemen als «Membre 
du Comité de Patronage», hebben dit vereerende aanbod geac
cepteerd en hopen «Hollandia» te Parijs te gaan vertegen
woordigen. 

Na ballotage worden als lid aangenomen mevrouw E. M. Sibinga 
Mulder en de beeren Gustav Backlund, L. A. van Doorn en 
J. J. Knotter. Inplaats van den heer Van Kooten, die nu als 
hoofd der afd. Verkoop optreedt, wordt de heer S. Onderwijzer 
bij acclamatie tot sectiehoofd der afd. Amsterdam gekozen. Bij 
de technische rondvraag circuleeren de nieuwe Deensche jubi
leumzegels, een per Luftschiff Z. R. \\\ ■ns.ar NewYork gtionAtn 
briefkaart en een dito per motorloos vliegtuig «Goldkiste» ver
zonden kaart met speciaal luchtpostzegel \x\\ Pforzheim. De heer 
De Raay vertoont nu zijne te Christiania bekroonde Fiume
verzameling en leest de verklaringen voor. Deze gespecialiseerde 
prachtcollectie wordt door allen met veel belangstelling gade
geslagen en een luid applaus onderstreepte de woorden van den 
voorzitter, toen hij den heer De Raay bedankte voor het genot, 
dat hij velen geschonken had. 

Vervolgens worden 4o kavels geveild, die + f 4o,— opbrengen, 
benevens een door den heer De Raay voor het jubileumfonds 
geschonken postzegel f5,— Ned Indiè', die f7,25 opbrengt. 

Na de verloting van 20 prijzen onder de aanwezigen, wordt 
de vergadering omstreeks half elf gesloten. 

De 2e Secretaris, J. P. TRAANBERG. 
Aangenomen als lid. 

mevr. E. M. SibingaMuntendam, M.teryitg2'j,Bussum. (Voor
gesteld door dr. P. Muntendam). 
J. J. Knotter, Overtoom 556, Amsterdam. (Voorgesteld door 

J. A. Kastein.) 
Bedankt als lid. 

282. H. H. Treu, Heerengracht 168, Amsterdam (overleden). 
257. L. Nagel, Haarlem (adres in Indiè' onbekend). 

Candidaatleden. 
Gust. Backlund, Chalmersgatan 17, Göteborg (Zweden). (Voor

gesteld door H. Schmid). 
L. van de Briel, Brederodestraat jy, Amsterdam. (Voorgesteld 

door F. G. Arbous). 
W. Ph. Coolhaaas, Controleur Binnenl. Bestuur, LabolhaBatjan, 

Molakken. (Voorgesteld door dr. E. J. W. Holleman). 
W. Kalsbeek, Procuratiehouder Incassobank, Bronckhorststr. 8, 

Afnsterdam. (Voorgesteld door J. P. van Harencarspel). 
Numraeropgaaf. 

84. P. C. Schutten, Amsterdam. 
85. J. C. Harm, Amsterdam. 
87. M. Hauer, Amsterdam. 
88. K. H. Boeg, Amsterdam. 
89. J. J. Knotter, Amsterdam. 
90. mevr. E. M. SibingaMuntendam, Bussum. 

DRINGEND VERZOEK! 
Leden, die de contributie over 1925 nog niet voldaan hebben, 

wordt dringend verzocht het bedrag per postwissel toe te zenden 
aan den penningmeester N. A. Zilver, Vo&ihnsioic,, Amsterdam, 
waarna toezending van contributiekaart volgt. 

• N . YAAR ^ C^* o ^ DIR.LEON o r RA^f 
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Vergaderingen. 
BESTDURSVERGADERIJJG op Zaterdag 24 Januari 1925, 

des avonds te 8 uur, in Café Suisse, Kalverstraat 
Amsterdam. 

LEDENVERGADERING op Zaterdag 31 Januari 1925, des 
aTonds te 8 uur, in Hotel „Krasnapolsl iy", Warmoes
straat , Amsterdam. 

De ie Secretaris, J. A. K A S T E I N . 

U t r e c h t s c h e P h i l a t e l i s t e n - V e r e e n i g i n g , te U t r e c h t . 
Secretar is : K. H. J. VAN HULSSEN, Steenweg ^obis, Utrecht. 

KORT VERSLAG van de algemeene vergadering op Dins
dag 23 December 1924, in Hotel l'Europe, te Ufrecht. 

Aanwezig 34 leden. Om ongeveer 8 uur werd de vergadering 
door den voorzitter geopend, die mededeelde, dat de volgende 
vergader ingen van de Veieeniging in café-restaurant Witjens 
zullen worden gehouden en dat, in verband met de gestelde 
prijzen voor zaalhuur, in den vervolge door de bezoekers van 
de beursavonden niet meer in de kosten voor de zaalhuur 
behoeft te worden bijgedragen. Nadat de notulen der vorige ver
gader ing onveranderd goedgekeurd waren, worden de ingekomen 
stukken voor kennisgeving en de voorgedragen candidaat-leden 
J, B. Samson en F . G .Riesz met algemeene stemmen tot leden der 
Vereeniging aangenomen. Het lid J. van Haarst, dat de redenen 
zijner schorsing niet heeft weggenomen, werd met a lgemeene 
stemmen geroyeerd als lid, terwijl medegedeeld werd, dat de 
opgelegde boete aan het lid E. Veiff werd ingetrokken. 

Uit het daarna uitgebracht verslag van den penningmeester 
bleek, dat er een batig saldo van bijna f28,— aanwezig is, zoo
dat er zuinigheid betracht dient te worden. Na voorlezing van 
het rapport van de verificatie commissie werd de penningmees
ter bedankt voor zijn beheer en zijne vele werkzaamheden. 

Tot leden van de verificatie-commissie voor dit veieenigings-
jaar werden benoemd de beeren D. Tholen en G. J. Baljet en 
tot plaatsvervangend lid de heer C. W. H. H. Fiöger . 

Nadat besloten was het voorstel tot ophefting van de Afd. 
Vlaardingen aan te houden tot de volgende vergadering en en-

«kele vragen van leden, tijdens de rondvraag gedaan, beantwoord 
waren, werd overgegaan tot de verloting, waarvoor door de 
beeren Deenik, Picnot en Burgersdijk prijzen geschonken werden. 

Na veiling en de daarna ter tafel gekomen zichtzending, werd 
de vergadering om ongeveer lo uur opgeheven. 

De Secretaris van de U. Pk.-V., 
K. H. J. VAN HULSSEN. 

Nieuwe leden. 
(e) J. B, Samson, Wilhelminastraat 51 (Ons Thuis), Alphen^ 

ajd Rijn. 
(e) F . G. Riesz, Kleiweg 34, Gouda. 

Geroyeerd wegens wanbetaling. 
J. van Haarst , Wilhelminakazerne, Assen. 

Vergaderingen. 
BESTUURSVERGADERING op Dinsdag 20 Januari 1925. 
ALGEMEENE VERGADERING op Dinsdag 27 Januari 1925. 

Mededeelingen. 
De vergaderingen zullen in den vervolge worden gehouden 

in café-restaurant Witjens, Vreeburg, te Utrecht. 
Het adres van den secretaris wordt vanaf 20 Januari 1925 : 

Utrecht , Brigit tenstraat 17. 

H a a g s c h e P h i l a t e l i s t e n - V e r e e n i g i n g , te ' s - G r a v e n h a g e . 
Secr . : C.J. COELAND, Van Weede v. Dijckveldstr. 80, 's-Gravenhage. 

VERKORT VERSLAG van de bijeenkomst van Dinsdag 
23 December 1924, 's avonds te 8'/4 uur, in het 
„Zuid-HoUandsch Koffiehuis", te 's-Gravenhage. 

Aanwezig 14 leden. Voorzitter (waarnemend) de heer A . N . C. 
F. Keijzer. Door afwezigheid èn van den eere-voorzitter èn van 
den voorzitter ziet de waarnemend voorzitter zich geroepen de 
aanwezigen welkom te heeten. Na voorlezing van de notulen. 

die ongewijzigd worden goedgekeurd, leest de secretaris vervol
gens de ingekomen stukken, welke voor kennisgeving worden 
aangenomen, waarbij o.m. eene kennisgeving van ons lid, den 
heer J. D. van Brink, dat hij zijn bekroonde collectie gelegen-
heidszegels op de bijeenkomst van 22 Januari e.k. zal laten 
bezichtigen en nader toelichten. 

De voorgehangen candidaat-werkende leden blijken, na schrif
telijke s temming, met algemeene stemmen te zijn aangenomen. 

Onder mededeelingen brengt de secretaris ter sprake een door 
een t. z. t. afwezig lid aan den eere-voorzitter geuiten wensch, 
om de bijdrage voor de verloting onder de aanwezigen weer op 
f0,50 te brengen en ieder een prijs te geven. De heer Stioo, 
inmiddels ter bijeenkomst gekomen, zet uiteen de redenen, die 
geleid hebben tot het thans geldende systeem. In \ e i b a n d met 
uit de ter bijeenkomst uitgesproken bedoelingen wordt besloten 
de bijdrage van ieder der aanwezigen te houden op f0,25 ^n 
aan den heer Stroo over te laten de bepaling, hoeveel prijzen hij 
daarvoor in iedere bijeenkomst kan verstrekken. 

Naar aanleiding van het volgens het verslag van «Hollandia» 
te openen loket aan het hoofdpostkantoor te Amsterdam des 
Zaterdagsmiddags, speciaal voor verzamelaais, en de mededee
lingen van den secretaris over zijn bezoek bij de directie ten 
postkantoie alhier gedaan, woidt besloten zich tot «Hollandia" 
te wenden, om nadere inlichtingen. Inmiddels maakt de secre
taris op instagnatie van die directie opmerkzaam, dat des avonds 
tusschen 7 en 8 uur de 2 dan open zijnde loketten zeer weinig 
publiek trekken en op dat uur de leden alle inlichtingen, enz. 
kunnen bekomen en op volledige medewerking van de daar 
aanwezige ambtenaren kunnen rekenen. 

Overgegaan wordt tot de gebruikelijke verlotingen. Voordat 
tot verkoop in blokjes of paien van de resleerende series ten
toonstellingszegels — waarvoor wèl liefhebberij zou bestaan — 
wordt besloten, wenscht de heer Stroo te vragen, of er nog lief
hebbers zijn voor de serie in geheel velletje ; voor het oogenblik 
blijkt zulks niet het geval. 

De voorzitter sluit vervolgens de bijeenkomst en voegt de 
eere-voorzitter daaraan nog den wensch toe een aangenaam einde 
en bij voorbaat ook een gelukkig 1925 voor de leden. 

De Secretaris, 
C. J. COELAND. 

Bibliotheek. 
Den leden wordt opmerkzaam gemaakt op de verandering van 

het adres van den bibliothecaiis, den heer P. C. Dozij; het is 
t h a n s ; Anna van Buerenstraat 69, deti Haag. 

Aangenomen als werkend lid. 
A. P. Hotz, Schenkweg 166, s-Hage. 
mevr. E. Struve-Reuveis, Duncklerstraat 52, 's-Hage. 
mevr. M. J. Matsen-Fleddéres, tijdelijk Statenlaan 100,'s-Ha^e. 
J. W. Scrhipf, Huize Nieuw Rijksdorp, Wassenaar. 

Bedankt als werkend lid. 
J. J. Knotter, Oveitoom 556, Amsterdam. 

Adresveranderingen. 
dr. H. W. Borel wordt : p . a. Jan van Nassaustraat 36, 's-Hage. 
mr. dr. J. A. Dumon Tak word t : Molenwater 267, Middelburg. 
P. C. Dozij wordt : Anna van Buerenstraat 69, 's-Hage. 

Candidaat-werkend lid. 
H. Brans, Gep. Hoofdofficier Kon. Marine, Segbroeklaan 26, 

's-Hage. (Voorgesteld door H. Cramer, 's-Hage^ 

BIJEENKOMST op Donderdag 22 Januari 1925, 's avonds te 8V4 
uur, in liet Zuid-Hollandscli Koffieliuis, Grcenmarkt, 
te 's-Gravenliage. 

Notulen. Mededeelingen. 
Ingekomen stukken. Verloting. 
Ballotage nieuwe leden. Rondvraag. Sluiting. 
Daarna bezicht iging Tan de ter laatst gelioudfn Interna

t iona le PostzegeltentoonstelÜDg a lh ier bekroonde verzame
l i n g van gelegenheidszegels Tan den heer J. D. van Brink, 
te Hoek Tan Holland. 

Den leden kan worden aangeraden deze bezichtiging niet 
te verzuimen. De heer Van Brink zal zelf een en ander 
toel ichten ; eene attractie te meer ! 

TnrfinrtT^, 
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Ver. van Postzegelverz. ,,de Globe", te Arnhem. 
Secretaresse: ) . G. Schuurman-Meesters , Apeld.weg 57, Arnhem. 

VERSLAG van de vergadering van Dinsdag 30 December 
1924, in Café National, te Arnhem. 

Nadat de voorzitter de vergadering, die door 19 leden wordt 
bijgewoond, heeft geopend, worden de notulen gelezen en 
goedgekeurd. 

De heeren Burgers en Raadsveld worden bereid gevonden de 
commissie te vormen tot controleering van het financieel beheer. 

De heer Burgers vraagt of er niet een nationaal of, beter nog, 
internationaal philatel isten-teeken voor correspondentie bestaat . 

De voorzilter stelt voor de algemeene verloting, inplaats van 
in Januari, in deze vergadering te houden, om de Januari-verga-
dering niet noodeloos lang te maken. De aanwezigen zijn het 
hiermede eens en wordt na sluiting en na het houden van de 
maandelijksche verloting, hiertoe overgegaan. 

De Secretaresse, 
J. G. S C H U U R M A N - M E E S T E R S . 

Candidaat-Ieden. 
W. C. Maas, Lawick van Pabststraat 4o, Arnhem. (Voorgesteld 

door A. T. Reijst.) 
A. G. J. Bui tenhuis , St. Antonielaan i46, Arnhem. (Voorge

steld door J. W. Saaltink.) 
Bedankt als lid voor 1925. 

55. dr. G. van Romburgh , Baarti. 
62. W. J. Lambeek, Zaandam. 

113. W. A. Moonen, Arnhem. 
115. C. W. Keer, 's-Gravenkage. 
125. W. J. G. Mohr, Arnhem. 
132. H. R. A. Muller, Arnhem. 
137. G. Vermaas, Arnhem. 

Adresverandering. 
127. C. Raadsveld wordt Spoorwegstraat 19, Arnhem. 

Bekendmaking. 
De penningmeester herinnert de leden aan art . 8, alinea 3a : 

«De contributie wordt hem vóór i Februari toegezonden. Na 
dien datum wordt op kosten van de in verzuim gebleven leden 
over het bedrag beschikt.> 

Vergaderingen. 
JA4RVERGADERING op Dinsdag 27 Januari 1925, 

's avonds te 8 nur, in Café , ,National ," Ie Arnhem. 
Jaarverslagen. 
Verkiezing bestuursleden. Volgens rooster treden af: H.J . van 

Balen, bibl iothecaris , J. Ph. Blanken, directeur rondzendingen en 
H. J. van Ulsen, penningmeester . 

SOCIETEITSAVOND op Dinsdag 10 Februari 1925. 

Philatelistenclub ,,Rotterdam", te Rotterdam, 
Secretaris: P . J O R I S S E N P .C .ZN. , Beatrijsstraat id, Rotterdam. 

JAARVERGADERING op Dinsdag 9 December 1924, des 
avonds te 73̂ 2 "ur. i" het Poolsch Koffiehuis. 

Aanwezig 15 leden. Afwezig met kennisgeving 3 leden. De 
voorzitter, de heer De Ruiter, opent de vergadering en verwel
komt den leden ter jaarvergadering. Hierna volgt voorlezing en 
goedkeuring der notulen van de vorige vergadering. 

Vervolgens wordt verslag ui tgebracht : 
1. door den secretar is over het afgeloopen 19e vereenigingsjaar; 
2. door den hee r Van Walraven als boekbewaarder; 
3. door den hee r Frenkel als commissaris voor den verkoop, 

uit welk verslag blijkt, dat een batig saldo van f 43,14 aan den 
penningmeester kon worden afgedragen ; 

4. door den secretaris der keuringscommissie en 
5. doDr den heer Bakker, als penningmeester. In verband 

met het in dit verslag omtrent den tosstand der kas medege
deelde, wordt de wensch uitgesproken, overleg te plegen in 
hoeverre verminder ing van uitgaven verkregen kan worden, ook 
met het oog op de eventueele hoogere zaalhuur in 't komende 

jaar, en wederom wordt door den penningmeester naar voren 
gebracht de groote kosten aan het Maandblad verbonden. 

Verschillende leden doen hieromtrent voorstellen en zal een 
en ander nader in overweging worden genomen. 

Den verschillenden bestuursleden wordt door den voorzitter 
dank gezegd voor hunne verslagen en worden de heeren Frenkel 
en Bakker voor hun beheer gedechargeerd. 

Hierna wordt de door den penningmeester ingediende begroo
ting voor 1925 goedgekeurd, waarop f 50,— wordt ui tgetrokken 
voor verloting. 

Het aftredende bestuur en de keuringscommissie worden in 
hun geheel herkozen, terwijl tot vertegenwoordigers bij den 
Philatel is tendag in 1925 bij acclamatie benoemd worden de 
heeren De Ruiter en Jorissen. Alle benoemden nemen, voor 
zoover tegenwoordig, hunne herbenoeming aan. 

De uitslag der verloting wordt hierna bekend gemaakt . 
Tot lid onzer Club wordt aangenomen ons oud-lid, de heer 

A. Luijks. 
Ingekomen is een schrijven van den heer R. Kingma te 

Apeldoorn, met verzoek boekjes met zegels te laten circuleeren, 
welk schrijven ter beantwoording wordt gesteld in handen van 
den verkoopcommissaris. 

Voorts komt in behandel ing het voorstel van de heeren Van 
Harderwijk en Nieuwenhuijs, om te geraken tot meerdere uit
breiding der Club. Aangezien echter beide heeren, door afwezig
heid, hunne bedoeling daaromtrent niet nader konden toelichten, 
wordt op voorstel van den voorzitter besloten, eenige, zoover 
bekend, daarvoor in aanmerking komende heeren, voor onze 
volgende bijeenkomst, ter kennismaking met onze Club, uit te 
noodigen. 

Wegens de in het aanstaand voorjaar plaats hebbende ver
bouwing van het Poolsch Koffiehuis, benevens de daarmede 
gepaard gaande verander ing van beheer, wordt besloten om met 
Januari a.s. van vergaderlokaal te veranderen en, na eene voor
afgaande bespreking met de directie, voortaan onze vergaderingen 
te houden in Café-Restaurant »Suisse«. 

Ten slotte wordt door den heer Slok onze aandacht gevraagd 
voor een artikel in De Telegraaf van 2 December 1.1., waarin 
wordt melding gemaakt, dat in het hoofdpostkantoor te Amster
dam, bij wijze van proef, een loket zal worden opengesteld des 
Zaterdagsnamiddags van 2 — 5 uur ten dienste van postzegelver
zamelaars. In verband hiermede wordt den secretaris opgedragen 
aan den heer Directeur-Generaal der Posterijen het verzoek te 
richten ook dit in Rotterdam te doen plaats vinden. 

Eindelijk bracht een zegelverkoop aan de kas eene provisie 
van f 0,30. 

Niets meer aan de orde zijnde, sluit de voorzitter de vergadering. 
De secretaris, P. JORISSEN P.C.zn. 

Aangenomen als lid. 
A. Luijks, Bergweg 161 b, Rotterdam 

Bedankt als lid. 
Joh C. W. Hiel, te Rotterdam. 
J. H. Keeven, te Rotterdam. 

JAARVERSLAG uitgebraclit in de Algemeene Vergadering op 
Dinsdag 9 December 1924. 

Ter voldoening aan art . 28 van ons huish. reglement, is het 
mij aangenaam U het verslag aan te bieden van ons 19e ver
eenigingsjaar, dat geen verander ing bracht in het bes tuur , noch in 
de keuringscommissie. Tot nieuwe leden werden een 2-tal heeren 
aangenomen, terwijl voor het l idmaatschap bedankten 5 hee ren ; 
voorts verloren wij door overlijden één lid. Onze Club telt thans 49 
leden, te weten 36 te Rotterdam woonachtig, 10 bui ten 7?(7Ö^r^a;Ä 
en 3 buitenlandsche leden, tegen 53 in 't vorig jaar . 

Op onze 8 gewone bijeenkomsten, die gemiddeld door 20 leden 
(vorig jaar 16) werden bezocht, hadden steeds zegelverlotingen 
benevens eenige zegelverkoopingen plaats en waren steeds ver
zamelingen ter bezichtiging aanwezig en wel van de heeren 
dr. W. J. van den Hoven van Genderen fEngelsche Koloniën), 
S. J. M. Everts (Oorlogszegels der Geallieerden), J. van der Horst 
(na 1914 ontstane gebieden), W. H. E. Nieuwenhuijs (Oud Europa), 
A. van Walraven (Nederland en Suriname) en P. Jorissen P.C.z. 
(Peru, Uruguay en Kreta). 
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Door sommige schenkingen werd ook het falsificaten-album 
verrijkt, terwijl steeds verkoopboekjes circuleerden. De verslagen 
onzer Club werden geregeld opgenomen in het Neder landsch 
Maandblad voor Philatelie. 

Voorts was onze Club vertegenwoordigd op den Philatelisten-
dag van 13 en 14 September 1.1., die dit jaar te'.f Z/«^« gehouden 
werd in verband met de Intern. PostzegeltentoonsteÜing t e r e e r e 
van het 40-jarig bestaan der Ned. Ver. van Postzegelverzame
laars, in welker Eere-Comité ook onze voorzitter en onze Club 
zitting hadden . 

Bij het eindigen van dit verslag spreek ik den wensch uit, dat 
wij in het volgend vereenigingsjaar mogen beleven, dat van onze 
36 Rotterdamsche leden niemand meer ter vergader ing zal ont
breken, terwijl ik tevens hoop, dat het medegedeelde in dit 
verslag aanleiding zal geven tot meerdere aansluit ing der Rot
terdamsche Philatelisten tot heil der Philatelistenclub »Rotterdam», 

De secretaris, P . JORISSEN P.C.zn. 

Internationale Ver. „Philatelica", te 's-Gravenhage. 
Secretar i s : J. N. H. VAN R E S T , Fu l tons t raa t 69, 's-Hage. 

VERSLAG van de algemeene vergadering op 18 December 
1924, in café „Hollandais", te 's-Gravenhage. 

Aanwezig 57 leden. De voorzitter opent de vergadering met 
een gelukwensch aan den heer Van der Willigen met zijn spoedig 
herstel . Juist ontvangen is het eerediploma, behaald op de 
Internationale Tentoonstel l ing door onze Vereeniging. 

Zegels voor de verloting zijn geschonken door mevr. van der 
Houwen en de beeren Van der Houwen, Van Bommel, Reijerse 
en Verhoeff; voor het falsificatenalbum door Laroche. Voor de 
jaarlijksche verloting wordt beschikbaar gesteld f250,—, plus 
100 stel tentoonstellingszegels, plus 2 prijzen. 

Van Januari af worden in elke a lgemeene vergadering voor 
de verloting aangewezen 3 prijzen (i ä 25 fr., i ä 15 fr. en i 
ä IG fr.) plus de geschonken zegels. 

De heer De Graaf brengt verslag uit voor de commissie in 
verband met de roode tientjes, ' t Komt hierop neer, dat van de 
zijde van 't postbestuur officieel verklaard wordt, dat niet expres 
eenig verschil in kleur of papier is aangebracht voor de iste 
uitgifte bij de tentoonstelling en een latere. 

De heer Van Rest merkt op, dat evenwel zeker voor specia
listen zoodanige verschillen zijn te constateeren, dat ze niet minder 
zijn dan vele andere, zooals bijv. de tandingsverschillen bij de 
jubileumzegels, oorlogspapier, oorlogskleur, enz. De voorzitter zegt, 
dat vooral in de laatste (voorlaatste) uitgifte overal verschillen 
te ontdekken zijn. Van de hand van den heer De Graaf ver
schijnt waarschijnlijk in ' t Januar i -nummer een art ikel omtrent 
zijne ervar ingen. 

De ballotage levert 44 s temmen vóór, 4 blanco, 2 van onwaarde 
voor de candidaat-leden. 

De bespreking over de rondzendingen resulteert in de opgave 
van enkele personen, die zoo noodig zullen bijstaan. Vóór de 
algemeene vergadering zal een uitgebreide onderlinge bespreking 
worden gehouden . 

Bij de verloting verkrijgt de heer Millaard den isten prijs. 
De rondvraag levert buiten een korte bespreking nog een 

catalogus en een tijdschrift voor de bibliotheek op. 
De voorzitter sluit daarna de vergadering met een opwekking 

tot de leden om in ' t nieuwe jaar elk voor drie nieuwe leden 
te zorgen, dan zal onze sterk groeiende Vereeniging aan 't eind 
van 1925 op een pracht ig resultaat kunnen terugzien. 

De Secretaris, J. N. H. VAN R E S T . 

Nieuwe leden. 
103. J. A. Heuff, Amstelstraat 12, Den Haag. 
209. Joh. Ebbink, Voorstraat, Beesd. 
24i . J. Razoux Kühr, Kalverbosch, Tiel. 
334. mr . G. van der Veen, Ned.-Indië. (nog geen nader adres.) 
335. F . G. J. van Essel, Lischstraat 51 B, Rotterdam. 
336. J. Neeleman, Bergweg 131, Rotterdam. 

Candidaat-leden. 
J. van Vliet, Valkenboschkade 309. (Voorgesteld door P. Hage-

meyer en H. Quaadgras) , Den Haag. 
H. F . Hoek, Kepplerstraat 138. (Voorgesteld door Van Rest 

en Reijerse), Den Haag. 

W. Schröter, procuratiehouder finna Parm & Co., Sneeuwbal
straat 116, Den Haag. 

C. Nanning, empl. B. P. M., Berberisstraat yj, Den Haag. 
(De twee laatsten door dezelfde beeren voorgedragen als de 

eerste.) 
mr. C. van Nievelt, Gasthuisstraat , Tiel. (Voorgesteld door 

J. Sonneveldt en H. J. van den Heuvel , beiden te Tiel. 
mr.J . Drost, Kralingsche Piaslaan 21 , Z)«« //«f?^. (Eigen aangifte.) 

Bedankt. 
117. H. Vos, Delft. 
253. H. Walters, Rotterdam. 
209. J. A. Valk, Krabbendijke. 
103. C. J. Kwantes. Den Haag. 
104. mr. S. Halbertsma, Rotterdam. 
De tijd voor bedanken vóór 't jaar 1925 is sedert i Dec. 1924 

gepasseerd. 
Nieuwe nummers. 

253. D. J. Adam, Den Haag. 
173. F . Kuijters, Den Haag. 

Gerehabiliteerd. 
C. J. Hinfelaar, Den Haag. 

Vergaderingen. 
BESTUÜRS- eii ALGEMEENE VERGADERING op Woensdag 

28 Januari 1925, respect leve lgk te 7V4 en T'/i nur, in 
Café »Hollandais«, Groenmarkt, te 's-GraTenhage. 

1. Notulen. 4. Ledenverkiezing. 
2. Mededeelingen. 5. Verloting, 
3. Voorstel van de beeren M. 6. Veiling. 

H. de Graaf en vier anderen 7. Rondvraag, 
tot wijziging der s!atuten, 8. Sluiting, 
artikel 3. 

Ned. Phil. Ver. , ,0p Hoop van Zegels", te Haarlem. 
Secretar i s : G. H A M E R , Kleverparkweg 123, Haarlem, Tel. 2691 

Candidaat-leden. 
K. L. Schell, Nicolaas Maesstraat 67 l, Amsterd in. (Voorgesteld 

door John Robbers.) 
L. A. van Doorn, Soendastraat 31, Schoten. (Voorgesteld door 

J. Rol). 
Afgeschreven als lid. 

A. Vlietstra, Groenelaan 47, Beverwijk. 
L. Kuijk, Stationsweg 170, Hillegovi. 
mevr. H Deinges Bruijninga Esser, Paviljoenslaan 13,//««r/t;?«. 
John E. Lieftinck, Bloemhofstraat 25, Haarlem. 

Bedankt als lid. 
B. Viveen, Boulevard Bamaard 11, Zandvoort. 
J. K. Moojen, Wilhelminapark 4, Haarlem. 
P. A. van der Smissen, Vondelkade 33, Utrecht. 

Adresverandering. 
84. M. W. van Marie, Koninginneweg 105, Amsterdain. 

Philatelisten-Vereeniging „Groningen", te Groningen. 
S e c r e t a r i s ; C. M E I J E R , Oude Boteringestraat 39, Groningen 

VERSLAG der vergadering, gehouden op Maandag 8 De
cember 1924, in Hotel-Restaurant „Willems", Groningen. 
Aanwezig 35 leden en i in t roducé. De notulen der vorige 

vergadering worden goedgekeurd. Voorlezing wordt gedaan van 
een brief van den heer J. Mebus, waarin hij protesteert tegen 
de aanmerkingen gemaakt op zijn prijscourant Nederland en 
Koloniën. Deze prijscourant blijkt een doorwrocht stuk te zijn, 
welke den verzamelaar van groot nu t is, den prijs van f0,25 ' ^ " 
volle waard. De heer Nieland is door dit schrijven volkomen 
bevredigd. De heer Van Herwerden merk t op, dat onder hande
laars de heer Mebus heelemaal niet den naam heeft gepeperde 
prijzen te vragen. De secretaris zal den heer Mebus mededeelen, 
dat de aanmerkingen tegen hem geheel ten onrechte zijn gemaakt 
en dat het hem spijt, dat deze in he t Maandblad zijn vermeld 
geworden. 

f*os T Z E G E L H A N D E L M.YAAR t C 0 ^ O I R . U E O N D E HAAT 
= : ^ I N T . T E L . T,U!Oi 6 2 S S 



IDMfflDM MMißU ÏÖÖR PEATELIE 
OFFICIEEL ORGAAN VAN: 

de Nederlandsche Vereeniging van Postzegelverzamelaars te Amsterdam; de Postzegelvereeniging „Breda" te Breda; de Vereeniging van 
Postzegelverzamelaars „Hollandia" te Amsterdam; de Utrechtsche PhilatelistenVereeniging te Utrecht; de Haagsche PhilatelistenVereeniging 
te 'sOravenhage; de Vereeniging van Postzegelverzamelaars „de Globe" te Arnhem; de Philatelistenclub „Rotterdam" te Rotterdam; de 
Internationale Vereeniging „Philatelica" te 'sOravenhage; de Nederlandsche Philatelistische Vereeniging „Op Hoop van Zegels" te Haarlem; 
de PhilatelistenVereeniging „Groningen" te Groningen; de PhilatelistenVereeniging „ZuidLimburg" te Maastricht; de Postzegelvereeniging 
„Helder" te Helder; de Postzegelvereeniging „Heerlen", te Heerlen (L.); de PostzegelverzamelaarsVereeniging „Zwolle", te Zwolle en den 
„Nederlandsche Bond van Vereenigingen van Postzegelverzamelaars". :: :: :: :: 

BRONZEN MEDAILLE LUXEMBURG 1922 , BRONZEN MEDAILLE BRuNN 
(TSJECHOSLOWAKIJE) 1923, ZILVEREN MEDAILLE WEENEN 1923, 
VERGULD ZILVEREN EN ZILVEREN MEDAILLE 'sGRAVENHAGE 1924 

Alle bijdragen van postzegelkundigen, wetenschappelijken en redac
tioneelen aard, benevens nieuwe uitgiften, te zenden aan den Hoofd
redacteur J. D. VAN BRINK, te Hoek van Holland; al wat Nederland 
en Koloniën betreft, aan den Redacteur F. H.M. POST, Maliebaan 104, 
te Utrecht; alles op het gebied van Poststukken, aan den Redacteur 
W. P. COSTERUS Pzn., te Edam. Afstempelingen aan den Heer 
J. P. TRAANBERG, Brouwersplein 25 r, te Haarlem. :: :: 
Eereleden der Redactie: J. B. ROBERT en H. J. SPITZEN jr. 

ABONNEMENTSPRIJS (bij vooruitbetaling) 
Binnenland, per jaar, franco per post / 5,— 
Buitenland, » » » » » . . . . . . » 6, —. 
Afzonderlijke nummers . . . . » 0,50 
Gratis voor de leden van bovengemelde Vereenigingen 

4e JAARGANG. 

Beschrijving van de belangrijkste inzendingen 
op de Internationale Postzegeltentoon
stelling te 'sGravenhage van 
6 tot 17 September 1924. 

II. 
HET BRITSCH KOLONIALE RIJK. 

Heeft de te 's Giavenhige gehouden Internationale Postzegel
tentoonstelling den hoogbt^n roem van alle dergelijke na den 
oorlog gehouden tentoonstellingen m het buitenland geoogst, 
Nederland kan met bogen op een buitengewone inzending 
van Butsche gebieden door Engelsche verzamelaars Slechts 
„Gibraltar" was van Europa ingezonden en nog door een Noor, 
den Heer Alf. G Johnsen Chistiania Deze verzameling was zeer 
leerzaam gerangschikt en door aanteekeningen voor leeken en 
minder met dit postgebied bekende verzamelaars opgehelderd 
Van de te Gibraltar voor de invoering van eigen postzegels gebruikte 
Engelsche waarden v.'aren er meer dan 300 exemplaren met de 
veinietigingstempels van Gibraltar, „G" resp „A26", hieronder 
bevond zich ook de 2 >/2 d 1875 op blauw papier, plaat 11, op 
geheelen briefomslag De zegeluitgifte 1886 was ongebruikt en 
gebruikt compleet en de geheele uitgifte November 1889 ongetand 
— Vervolgens trokken de aandacht het vel van 60 der «25 
centimes» op 2 d , het blok der 5 c (1896) met open ,5" , de 
dubbele opdruk 50 centimos, 15 ex der korte „I" en gebroken 
„N" Behalve deze zeldzaamheden was de J/̂  d enz van 1889 
er met verbeterd watermerk, gebruikt en ongebruikt — Van de 
uitgifte 1907/11 was de 10 c. er zonder watermei k Verder de 
6 d lila in 12 ex — Als curiositeiten waren daarbij gevoegd 
Marokkoafstempelingen op Gibraltar zegels, o a de '/j d der 
eerste uitgifte met „Casablanca" en „Tanger", 3 omslagen van 
Tanger verzonden met gehalveerde Gibraltar zegels 1889 enz , 
enz (Zilveren Med) 

Ditzelfde grondgebied, tegelijk met Ierland en Malta, nette een
voudige opzet, had de heer H Smid, Amsterdam, ingezonden, in 
een andere klasse (UI, Afd. F.) (Bron::en medaille) 
„Kaap de Goede Hoop" was buitengewoon fraai vertegen

woordigd in kl V, afd A, door niet minder dan drie inzenders, 
n 1 door den Amerikaanschen verzamelaar A. F Lichtenstein, 
Ne» York,enden I.ngelschen, den heer R F A Riesco, Londen 
en mevr Edith Field, St Mary Church Deze due verzamelingen 
toonen den opmerkzaam, kundig vergelijkenden veizamelaar het 
groote verschil in de opvatting van het verzamelen, in de wijze 
van bestudeering van de zegelgroepen, in de opgedane kennis. 

Vaste medewerkers: J. A. KASTEIN, jl. C. MILIUS, G. V. VAN DER 
SCHOOREN, P. VREDENDUIN jr., LEON DE RAAV, A. C. VOSS. 
Tot het plaatsen van advertentiën, het bekomen van abonnement 
en afzonderlijke nummers, het opnemen van verslagen van ver
gaderingen en verdere vereenigingsberichten en voor alles wat de 
uitgave, het beheer en de administratie betreft, zich te wenden 
tot L. C. A. SMEULDERS, Schoo l s t r aa t 18, te BREDA, 
Telefoon Intercommunaal 1397, Postrekening No. 37183. :: :: 

ADVERTENTIÈN (bij vooruitbetaling) 
V, pagina / 3°,— Ve pag'na . / 7,5° ' / „pag ina . / 4,— 
VJ » > 17.50 V. » . . 6,  '/18 ♦, • » 3 , 
V, » ' 13,50 Vs » . > 5,50 Bil 3. 6 8nl2ma«l pliat
V, » » 10,— Vu " ■ »4,50 8111)5, lOinlSVoreiiuctii 

enz Als hoogste, ik zou haast zeggen als «unicum», is de onge
ëvenaard prachtige verzameling van den heer Lichtenstein te 
boekstaven (in deze verzameling bevinden zich ook verscheidene 
«eenige» stukken) De eerste driehoekjes, U kent ze en U weet 
hoe lastig ze in «zeer fraaie» exemplaren te vinden zijn, U kondt 
ze hier be.voideren op licht en donkerblauw papier, talrijk 
waren die van i d , 4 d , 6 d , i/ der eerste uitgifte in de 
giootste verscheidenheid, ongebruikt, gebruikt, in paien, in 
blokken, in rijen, wo blokken van 8 van de i d op omslag met 
lersche afstempeling, een blok van 12 en een van 14 van de 4 d 
(eenigst bekende ') — Op 38 cartons is de tweede uitgifte bijeen 
gebracht, ongebruikt en gebruikt, deze grootendeels op omslagen, 
w. o gehalveerde 6 d en i/, blokken van 8 van de i en 4 d , 
van 18 van de 6 d en een beerlijk fraai paai van de i sh 
geelgroen — Een carton is gevuld met de 4 en 6 d door 
stoken» — De «Houtsneedrulken» spanden over alles de kroon, 
daar deze in zulke fraaie exemplaren (er waren niet minder dan 
112 stuks, waarbij «ongebruikt» een blok van i d lood, een paar 
van 4 d licht blauw en een paar van 4 d donkerblauw — 
buitengewoon zeldzaam') niet licht bij elkander kunnen gebrai ht 
worden, ook al zou men ze willen betalen juist een van de 
gewichtigste factoren bij het verzamelen is het bijeenbrengen 
van de mogelijkst schoonste en volmaaktste der verschillende niet 
alledaagsche zegelwaarden van een gebied — Bij die foutdrukken 
bevinden zich nog twee eenigst bekende om ze boven alle 
bestaande te verheffen, n 1 een blok van i d rood met de fout 
«four pence > op geheelen brief en een paar van de 4 d en de 
I d. blauw, samenhangend natuuilijk. — De «retouches» dezer 
zegels zijn eveneens erbij. Zeer vele van de 4 d zijn op geheele 
briefomslagen — 't Spreekt van zelf dat ook de «De La Rue>
uitgifte rijk vertegenwoordigd is en het zal niemand, die deze 
keurverzameling met eenige kennis beschouwd heeft verwonderen, 
dat de jury aan haar de Gouden medaille toekende met „eui 
woord van lof" voor dit keurige werk. 

Hoe grootsch ook de opzet van ditzelfde gebied door den heer 
R F A Riesco moge zijn, hij kon onmogelijk vermeesteren wat 
in vasle handen was, al behoort ook zijne verzameling tot de 
ernstig bestudeerde, groote klassieke Gaat hij met verder dan 
de «Mafeking'uitgifte, hi| heeft toch heel wat moeten dooi pluizen 
om alleen 'n 700 driehoekjes, alle in fraaie exemplaren, bij elkaar 
te krijgen, w o in het bijzonder vermelding verdienen de Pcrkms & 
Bacon 6 d lila ongebruikt paar, de 6 d donkerlila en verschil
lende waarden met roode afstempeling — Van de «houtsnee
ariikken waren van de i d rood twee blokken en een paar, van 
de «fouidrulktu» de i d blauw en 4 d rood vertegenwoordigd 
Van de De La Rue's waren er vele op geheele omslagen, alle 
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prachts tukken. Enz. enz. De „ß^ouden"medaille welke deze ver
zameling waardig werd gekeurd, was wel verdiend ! 

Mevrouw Edith Field's Kaap was zeker eveneens buitengewoon 
f raai ; het was een speciaal verzameling, alle ongebruikt en gebruikt 
in prachtexemplaren, vooral dit laatste weegt zwaar, maar de beide 
bovengenoemde overtroffen toch nog deze uitstekende collectie. 
Bij de driehoeken vallen o.m. op : een blok van i4 der lichtrose i d. 
en een blok van 4 der i d. donkerrose met «verkeerd» watermerk , 
verder een blok van 4 der i/ doorstoken. Bij de beide hout
sneedrukken was de ongebruikt zeer zeldzame 4 d. donkerblauw, 
benevens 9 stuks i d. en 10 st. 4 d., onder welke laatste 3 donker
blauwe en I paar blauwe. — Talrijke enkele en blokken van de 
De La Rue en van de Perkinsuitgitte. — Bij de volgende 
uitgiften, alle ongebruikt en gebruik t aanwezig, is de hoogst
waarschijnlijk «onbekende» dubbele opdruk „ 3 " op 3 d. rose 
(de kopstaande en de afgebroken „3" zijn gecatalogiseerd, niet 
de «dubbele»), zoomede de 1882 «One Half penny» op 3 d., CC, 
ongebr. en «ongetand» ; van de uitgifte 1882/93 was ook aan
wezig «ongebruikt» de 5/, welke drie laatste tot de reuzen
zeldzaamheden behooren. De verzameling behaalde de „verguld
zilveren" medaille, in elk opzicht ruiiiischoots waardig. 

De heer Leon de Raay, Watergraafsmeer, heeft met zijne diep 
bestudeerde opzetting van de uitgifte van Oranje Rivier Kolonie 
in klasse V, afd. B, zeker velen aan zich verplicht. Degenen, die 
in een land of gebied als dat in het bijzonder willen opgaan, 
kunnen daarin heel wat rijkdom voor geest en heel wat ontspan
ning vinden. De inzender heeft die verzameling volgens het 
tot nog toe eenig complete, door hem zelf bewerkte handboek 
opgezet en allen een navolgingswaardig voorbeeld geleverd. De 
vele aanteekeningen en diagrammen hebben zelfs leeken, duidelijk 
gemaakt , wat het zoogenaamd »wetenschappelijk» verzamelen 
beteekent . Ook de voornoemde Kaapverzamelingen zijn op een 
dusdanige leest geschoeid, zij kunnen echter niet met verzame
lingen uit den nieuweren tijd, in het geheel niet met «opdruk«
verzamelingen gelijk gesteld woiden, reden ook waarom deze 
verzameling in een andere afd , C, geplaatst is. Zij bevat 
nagenoeg alle bekend geworden afmetingen, waaronder die door 
den heer de Raay zelf ontdekt. Als zeldzaamheden worden hier 
genoemd, de pa ren 2V2 d. en 6 d. karmijn met opdruk vette „V" 
maar zonder waarde en met „V" zonder punt , alle met normalen 
opdruk s amenhangende ; een paar der i d. waarvan een zonder 
opd ruk ; de '/2 d , i d., 3d . , 6 d. karmijn, i/ en 5/, alle zonder 
waardeopdruk en de zeer zeldzame i d met kopstaande „A" 
i.p.v. „V" ; vervolgens de dubbele opdrukken, de afstandver
schillen tusschen de opdrukken, enz. — Onder de gewone uit
gifte (1905/07) de foutdruk «lOSTAGE» i.p.v. »POSTAGE, bij 
de 4 d. ook op geheelen briefomslag (Verguld zilveren medaille'). 

In afd. D. hebben slechts twee beeren iets van hunne Britsch 
koloniale verzamelingen ter beoordeeling voorgelegd. Beide 
behooren tot de zoogenaamd «eenvoudige», nl. die zonder inacht
neming van bijzonderheden, als watermerkverschil len en al dat
gene wat onder het woord , ,variëteit" wordt begrepen, m. a. w. 
»algemeen» verzamelingen. De heer Dr. A. H. van den Berg, Hoorn, 
zond de koloniën Br. OostAfrika, Gambia en Zanzibar in, een 
zeer goed onderhouden, fraaie collectie, hetgeen den verzamelaar 
van «ongebruikt» Britsch koloniaal gebied niet veiwonderen za l : 
kleuren voor die zegels door de Engelsche drukkers gebruikt 
overtreffen in elk onderdeel die, gebruikt door de drukkers van 
de zegels van andere Staten, ook is de druk veel beter . Werd 
deze inzending met de bronzenmedaille bekroond, aan die van 
een gelijksoortige (eveneens drie Afrikaansche, n.l. Gambia, 
St. Helena en Seychellen) maar niet gelijkwaardige, ingezonden 
door den heer H. Smid, Amsterdam, werd toch een «diploma» 
toegekend, hetgeen voldoende getuigt van de waardeering der 
door den inzender besteede zorgen aan zijne verzameling. (Ook de 
3 in het begin genoemde, door dezen heer ingezonden landen in 
kl . 111, afd. F, waren goed opgezet.) Word t aldus voortgegaan 
dan wordt ook eenmaal het «gou'd» veroverd. 

In kl . VU, afd. A, vergastte de heer Henry Harvey, F. R. G. S. 
enz. Londen, de bezoekers, voorzoover ervan was uitgelegd, met 
zijn «Victoria», in niet minder dan i4 banden door hem onder
gebracht . Weinigen zullen ooit de vele N. Z. Walespostwaarden 
hebben gezien, die als postzegels in Victoria dienst deden en 
hun nu worden getoond. Zeven gereconstrueerde platen der 
ie uitg. 1850, I d. rood, w.o . een ongebr., druk Campbell & 
Ferguson, enz . ; drie geheel en verscheidene gedeeltelijk gerecon

strueerde platen der 2 d. l i labruin, negen geheel en vele gedeel
telijk gereconstrueerde der 3 d. b l a uw .—Ten bewijze, dat dezelfde 
platen bij de latere drukken van de i d. en 3 d. door de ver
schillende drukkers zijn gebruikt , zijn diagrammen door paren, 
strooken, blokken enz. bijgevoegd, waaruit de samenstelling der 
platen blijkt Dit eerste gedeelte bevat blokken en strooken van 
6, 5, 5, strooken van 3 st., talrijke pa ren , brieven, plaatfouten, 
retouches, gezamenlijk zoo ongeveer 1000 stuks van die eerste 
uitgifte. — De volgende uitgifte (Koningin op troon) en de 
daarop volgende uitgifte, zijn op dezelfde wijze bijeen 
gebracht, de laatste met alle verschil lende tandingwijzen, water
merken, ongetande, fouten, afwijkingen enz., elke waarde onge
bruikt en gebruikt, vele in talrijke exemplaren . Ter verhooging 
van de kennis der bezoekers, heeft de eigenaar van dezen rijkdom, 
voor zoover het hem mogelijk was, aangeteekend het aantal 
drukken van iedere uitgifte met de oplagecijfers, de oudste dag
teekeningen op afstempelingen gevonden , enz.! — In het bijzon
der dient hier gewezen te worden op nog nergens tentoongestelde 
zegels, voor het eerst te 's Gravenhage vertoond, n.l. het album 
met een «officieele» verzameling van de zegels van Victoria, w.o. 
een carton met elf onuitgegeven exemplaren . Onder de vele 
zeldzaamheden zijn de hoogste afkomstig uit de verzamelingen 
Ferra r i en Mann. [Goudenmedaille.) J. B. R. 

(Wordt vervolgd.) 

Nieuwe Uitgiften. 
De lezers en correspondenten worden vriendelijk uitgenoodigd, 

alle mededeeUngen betreffende de nieuwe uitgiften rechtstreeks 
te zenden aan den hoofdredacteur. Zoo mogelijk onder over
legging van de te melden exemplaren. Alle onkosten worden 
gaarne en onmiddellijk vergoed. 

Readers and correspondents all over the world are kindly 
invited to forward early information regard ing new issues and 
discoveries, accompanied, whenever possible, by specimens. 
Any outlay will be refunded by re tu rn mail . 

Die Leser werden gebeten alle Neuhei ten zu melden unter 
Einsendung derselben. Der Betrag wird umgehend vergütet. 

Nous rappelons ä nos lecteurs que nous serons toujours heu
reux de connaitre les renseignements ou documents qu'ils voudront 
bien nous communiquer, part icul ièrement en ce qui concerne 
les nouvelles emissions en ajoutant des exemplaires. 

Tous les frais seront remboursés par re tour du courrier. 
J. D. VAN BRINK, Hoek van Holland. 

De aanduiding van maand en j aa r l inks boven den landsnaam 
verwijst naar de jongste mededeel ing. be t iekk ing hebbende op 
hetzelfde land. Waar voorafgegaan door , ,K" verwijst zij naar 
de betrekkelijke kroniek der maand. 

Gebruikte afkortingen: S. C. = Stamp Collecting. 
R. M. = Bullet in Mensuel. 
Y. = firma Yaar & Co. 

ARABIË. 
In de koerseerende teekening verschenen de frankeerzegels: 

I I 3 piasters rood. 
10 » groen en bruin. 

AZOREN. 
Maison ï l s che r te Parijs meldt ons de volgende waarden 

in het Cerestype. overdrukt met den landsnaam : 
•. 20 centayos grijs, ik,».« 

48 » rose. f^^\ 
64 
I E . 20"» 

blauwgrijs, 
bruin. 

Mtf*É*A 

BELGISCH CONGO. 

De fraaie serie met inboorlingen
typen enz. werd, ten gebruike in de 
lands t reken Ruanda en Urundi, over
drukt met deze namen Aldus zijn 
te me l d e n : 

Frankeerzegels 5, 10, 15, 20, 25, 
30, 50 en 75 centimes, i, 3, 5 en 10 
francs. 

POSTZEGCLHANDE I . ^ ^ f l "^Êk. Mk. B 9 ft #^ o _ O I R . L E ON O E RA.AT 
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Portzegels, 5, 10, 15, 30 en 50 
centimes, 1 franc. 

Ruanda en Urundi voimden vóór 
den oorlog een deel van Duitsch-
Oost Afrika. 

BULGARIJE (Dec. '24). 
De serie opdrukken is uitgebreid m e t : 
60 op 20 stot. geel (portzegel). 

COLUMBIA. 
Het Bulletin Meusuel bericht de volgende nieuwe frankeer-

zegels : 
5 centavos lila, boistbeeld van Bolivar. 
I » rood, wapen. 
Stamp Collecting meldt, dat de uitgifte van speciale zegels 

voor aangeteekende zendingen wordt gestaakt . 
DENEMARKEN. 

Ter viering van den drie
honderdsten verjaaidag 
van de Deensche Staatspost 
verscheen een drie-tal 
zegels in de waarden 

10 Ore groen 
15 « violet. 
20 » bruin. 

De Deensche postadmi-
nistratie, klaaiblijkelijk be
vreesd, dat de verzamelaars 
haar verdenken zullen van 

waaraan langzamerhand al haar 
iels nieuws om die vrees weg 

te groote bescheidenheid, 
zusteren lijden, bedacht 
te nemen. Door een handigheidje werd de nominale waarde 
van de serie verv iervoudigd! Naast het poitret van den regee-
renden vorst ziet men den kop van Christiaan IV, die drie 
eeuwen geleden in het Deensche land den scepter zwaaide. 
Grootvader en achter-kleinzoon kijken elkander aan. Op de rij 
daaronder zijn de beeren van plaats gewisseld ; we kunnen hen 
dus links en rechts en profiel bewonderen. Geheel compleet 
is de serie derhalve slechts in blokstukken van vier. 

Wij geven van een deigelijk blokje alleen de bovenste helft 
in afbeelding. 

De zegels zijn geldig tot 31 Januari 1925; gedurende dien 
tijd is de verkoop van de gewone koerseeiende zegels in deze 
waarden gestaakt . 

DUITSCHLAND. 

Volgens het Bulletin Mensuel zijn van 
de koeiseeiende luchtpostzegels tot op 
heden de volgende aantallen gedi u k t : 

5, 10, 20 en 50 pfg. elk 7!/^ millioen ; 
200 en 300 pfg ruim 6, 400 pfg. ruim 
7 millioen stuks. 

Naar verluidt zullen deze zegels door 
een ander type worden vervangen. 

In het nummer van Sep
tember 1924 publiceerden 
wij de bekroonde ontwer
pen van de zegels, welke 
uitgegeven zouden worden 
ter gelegenheid van de in 
1925 te houden internati
onale Tentoonstel l ing van 
moderne decoratieve kunst. 

In het beeld, pottebakker 
zijn thans te melden de 
waarden : 

FRANKRIJK. 

«Amiri» als dienstzegel verscheen de 3 

25 centimes violet en donkerbruin rood. 
75 » donker violet en ultramarijn. 
Naar onze meening is men met deze zegels evenmin geslaagd 

als met de veel gesmade olympiade-zegels. Men moge in 
waardeering verschillen, een feit is, dat de aanmaak wederom 
zeer slordig geschiedde, de zegels zijn bijna alle slecht gecen
treerd met aan enkele zijden groote witte randen . Het is te 
wijten aan de clichè-oppervlakte, welke te groot is voor het 
eigenlijke zegelbeeld. 

E G Y P T E (Dec. '24). 
Met den opdruk 

millièmes bruin. 
ESTLAND. 

In nevenstaande teekening, 
afbeelding van het Nationaal 
Theater verschenen de frankeer-
zegels: 

30 mark, violet. 
70 » , rose. 
Het middenstuk is zwart, de 

randversiering is in de hiervoren 
genoemde kleuren. Voorts zijn 
de zegels voorzien vaïi een dun 
netweik in grijs. 

GROOT-BRITANNIË (i Dec. '24). 
Met het nieuwe watermerk zijn te melden de frankeerzegels: 
5 pence bruin. 
9 » olijfgroen. 

ITALIË. 
Bij de opening van »Het 

Heilige Jaar« met Kerstmis 
j . l . verscheen de reeds 
vroeger aangekondigde 
speciale serie. 

Op de zegels ziet men, 
behalve de voornaamste 
kerken van Rome, de plech
tigheid van het openen en 
sluiten van de Jubileum-
Poort door Z.H. den Paus. 
Uit de dagbladen hebben 
wij reeds kunnen lezen hoe 
tal van booge geestelijken 
en pelgrims deze indruk
wekkende plechtigheid 
hebben bijgewoond. 

De zegels zijn van de 
hand van den teekenaar 
Alfred Blasi ; de volgende 
waarden zijn te m e l d e n : 

20 Cimi (-f- 10 c) groen 
en lichtbruin, St. Pieters
kerk. 

30 Cimi {-{- 15 c) bruin 
en lichtbruin, St. Paul . 

50 Cimi ( + 25 c) violet 
en bruin, St. Johannes. 

60 Cime ( + 30 c) karmijn 
en lichtbruin, St. Maria. 

I Lire {-{- 50 c) Opening 
van de Jubi leumpoort . 

5 Lire (-j- 2,50) Sluiting 
van de Jubi leumpoort . 

De tusschen haakjes vermelde extra-toeslag komt ten goede 
aan de comité's, belast met de organisatie van de feesten en 
plechtigheden, verbonden aan »Het Heilige Jaar«. 

De firma G. Keiser en Zoon te 's-Hage dank voor vlugge 
toezending dezer zegels. 

JUBALAND. 
In den loop van 1924 stond Engeland aan Italië af de 

landstreek tusschen Kenya en Italiaansch Somali-land. Voor 
dit gebied door de Italianen «Oltre Giuba» genoemd ver-

r i i i i i i i i i i n 
»*--"'i^-*'^^ï>^ö: 
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schenen de volgende koerseerende Italiaansche zegels met den 
opdruk «Oltre Giuba» : 

Frankeerzegels i , n., 5, 10, 15, 20, 25, 30, 4o, 50 en 60 cen
times, I, 2, 5 en 10 Lire. 

Portzegels 5, 10, 20, 30, 4o, 50 en 60 centimes, i , 2 en 5 Lire. 
Pakketpostzegels 5, 10, 20, 25 en 50 centimes, i, 2, 3,4, 10, 

12, 15 en 20 Lire. 
LITHAUEN. 

Zooals reeds vroeger 
werd gemeld zijn van de 
uitgave 1920 op papier met 
het watermerk ruiten, en
kele waarden verschenen 
zonder dit merk. 

Tot dusvei ie zijn hierin 
te melden : 

5 cental geelgroen. 
10 » violet, 
25 « blauw. 

Laatsgenoemde waarde werd reeds eerder vermeld. 
Ook het luchtpostzegel 60 cental rose verscheen op papier 

zonder watermerk. 
LUXEMBURG. 

In de koersf erende serie zijn de vol
gende kleurveranderingen te melden : 

10 centimes, olijfbruin. 
15 » > geelgroen. 
50 » , rood. 
75 » , blauw. 

MONACO (Nov. '24). 

In bovenstaande teekening verscheen de i centime, grijszwart. 
Voor de hoogere waarden dan 10 centimes zal de kop van 

den regeeienden vorst als zegelmotief gelden. Als eerstelingen 
daarvan zijn te melden i 

15 centimes, geelgroen. 
20 
25 
30 
4o 

licht violet, 
rose, 
oranje, 
bru in . 

OOSTENRIJK. 
Voor de ophanden zijnde munt-wijziging zag men nog kans 

de volgende waarden in kronen uit te geven : 

Frankeerzege ls : 
700 kronen bruin. 
800 » violet. 

1500 » oranje. 
4ooo » blauw. 
De beide eerste waar

den in he t aren-type, de 
twee laatstgenoemde in de 
hamer-teekening, 
Portzegels : 

1500 kronen violet. 
3000 » , » 

PERU. 
De 5 centavos, blauw en zwart der uitgave 1918, werd ovei-

drukt met Cuatro centavos 1924. 
PORTUGAL. 

In het Cere-type verschenen : 
6 centavos, bruin. 
8 » , oranje. 
I Es. 50 centavos 
I Es. 60 » , blauw. 

ROEMENIË. 
In de teekening der portzegels van 1916, doch aangevuld 

met het opschrift «Asistenta Sociala» verscheen de 50 bani, 
bruin op groen. 

RUSLAND. 
Bij de kortel ings te Leningrad 

plaats gehad hebbende overstroo
ming werd groote schade aangericht . 
Op voorbeeld van de Hongaarsche 
postadminislrat ie , die reeds in 1913 
een «watersnood-seiie» uitgaf ovei-
d iuk te de Sovjet-iegeermg de vol
gende waarden der ongetande uit
gave, type hamer en aambeeld : 

3 + 10 kop op 100 roebel geel. 
7 - j - -O " 

i4 "4- 30 » 
12 - j - 4-0 » 
2 0 - j - 5 0 y> 

SALVADOR (Nov. '24). 
De nieuwe serie, waarvan in het November-nummer de 

eerstelingen weiden vermeld, werd aangevuld m e t : 
2 centavos roodbruin. 
5 » giijszwart. 

SPAANSCH GUINEA. 
In nieuwe teekening, gezicht op een inboorlingendorp ver

scheen de volgende serie frankeerzegels : 
8, 10, 15, 20, 25, 30, 40, 50 en 60 cents, i, 4 en 10 pesetas. 

SPAANSCH SAHARA. 
Voor het koloniaal gebied in het Westelijk deel der Sahara 

verscheen een serie met als beeld een inboorling met kameel. 
Te melden zijn : 
5, 10, 15, 20, 25, 30, 40, 50 en 60 centimos. 
I, 4 en 10 pesetas. 

TOGO. 
Voor deze.Oud-Duitsche 

Kolonie, waar na de bezet
t ing aoor Britsche en 
Fransche troepen in ge
bru ik vvaien de Duitsche 
zegels, de Fransche van 
Dahomey, de Engelsche 
van de Goudkust enz. met 
diverse opdrukken, ver
scheen de eerste definitieve 
serie i n e e n . n. o. m. alles 
behalve fraaie uitvoering. 

Het middenstuk, waarop afbeeldingen van de belangrijkste 
landsproducten, cacao-,katoen- en palmplantages etc. is gediukt 
in grijs, zwait, geel of bruin, naar gelang de verschillende waar
den. De omranding met den landsnaam, op de eene waarde vei-
gezeld van «République Franfaise» voluit of verkort tot <R. F.», 
toont de schrilste k leurer . 

â 
2 0 0 
300 
560 
0 0 0 

» bruin. 
» groen. 
» blauw. 
» karmijn. 

i . f . » . f c j j j - | J M r » i n i a g i 
WATCRäRAAFSMCCn. 
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De serie bes taa t uit de vifaarden : 
I, 2, 4, 5, lo , 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 6ü, 65, 75 en 

85 centimes, i , 2 en 5 francs. 
TRANS JORDANIË. 

Het jongste Bulletin Mensuel, meldt, dat de volgende zegels 
van Arabië van 1922 : 

Vs, V4, V2. 2, 3 en 5 piasters, 
werden oveidrukt met een Arabischen opdruk en jaartal . 

Wat de opdruk beduidt , is ons tot op heden niet bekend. 
URUGUAY (Nov. 24). 

In de, in het Novembe rnummer be
schreven kleinere afmelingen zijn de 
volgende »aarden verschenen : 

5 miliièmes, grijs. 
5 centesimos, lichtblauw. 
8 » , rose. 
10 » , blauw groen. 
12 » , blauw. 

!I<*«**V«W^«V 

MÉÉMftiAMiÉM 

ZWITSERLAND. 

rwwwwww« 

'■•liËLVETM 
IMMA« 

Op I December j . l . verschenen de 
vier Pro Juventute zegels in de waarden 

5 centimes, violet en zwart. 
10 » , zwart en rood. 
20 » , rood, zwart en geel. 
30 » , blauw, zwart en rood. 
De zegels worden verkocht met een 

extratoeslag van 5 voor de drie eerste 
waarden en van 10 centimes voor de 
laatste. 

Aardige motieven en fraaie uitvoering, 
zooals we van deze kerstzegels gewend 
zijn. 

De in het vorige nummer vermelde 
70 centimes is verschenen met de vol
gende opdrukken : 
a. Sociclé des Nations. 
i. S. d. N. Bureau International du 

Travail . 
In een aardige teekening, die het 

betalen van port tot een lust maakt, 
verschenen de volgende nortzcgels : 

5, 10, 20, 25, 30 en 50 centiiues. 
De zegels zijn olijfgroen, het schild 

is in rood gedrukt met het waardecijfer 
in wit uitgespaard. 

De zegels zijn gedrukt op gevezeld 
papier met het watermerk kruis. 

De firma G. Keiser en Zoon te 'sGra
venhage dank voor toezending. 

Nederland en Koloniën. 

NEDERLAND. 
Wij catalogiseeren : 
Nieuwe Uitgiften. 

(vervolg). 
Dec. 1924. Kamperforatie 12 V .̂ 

B. Koptype 5 cent steengioen. 
25 » l ichtgroen. 
50 » zeegroen. 

Onze nieuwe Postzegels. 
Inmiddels zijn ook verschenen de waarden 

5, 25 en 50 cent. De 25 cent zagen wij in 
vellen van ico stuks, met de telcijfers i —10 
l inks en 10—i rechts, boven en onder op
laaglet ter A. De 5 en de 50 cent waren in 
vellen van 200 stuks met telcijfeis i — 20 links 
en 20—I rechts, oplaagletter A. Men schijnt 
dus voor goed van tweekleurige zegels te zijn 
afgestapt. 

Tevens kunnen wij nog berichten, dat 
behalve de 10 cent, ook de 15 cent , zoowel 
in vellen van 100 als ook van 200 zegels, is 
uitgegeven. Reden tot nog toe onbekend. 

Tandingen en Plaatnummers der Jubileumzegels van 1923. 
Aanvulling op de lijst van het laatste Novembernummer , 

cent 

7H 
10 
35 

G e t a n d 
11 : I2J/2 

II Js 
12: IlJ^2 
II : 1114 
II : 12 
i i h 
u : 11H 
II : 1214 
i i j ^ 3 : i i 
I ' I 4 

P l a a t n u m m e r s 
I, 8 
6, I I , 13 
6, 9, 14 t/m 17 
I 
8 
5 
13 
I, 2, 4, 7 
3, 5 
5, 8 
4 

Voor aanvulling houden wij ons ten zeerste aanbevolen 

Afwijkingen Jubileumzegels 1923. 
De volgende nieuwigheden zagen wij nog : 

10 cent met onderrand, onderzijde ongetand. 
25 » » bovenrand, bovenzijde « 

( ^ Poststukken. ^ 

Nederland. L'histoire se répète. Met den laatsten opdruk van 
12' / j c. met lijnenmotief ligt nu voor mij, door de welwillendheid 
van den heer Voss, de kaart van 5 cent (wijd gearceerd) op 
geelachtig carton met deelstreep (No. 681); gaan we weer een 
opdrukkenser ie tegemoet.' ' Wat een schrikbeeld ! 

De heer Zwolle maakt mij attent op diverse afwijkingen op 
de pientbriefkaarten van 12'/ j c. Bij Wijk bij Duurstede is het 
vlaggetje aan de A van A F Z. los van deze l e t t e r ; bij Sittard 
staan achter Berlage en i , één of twee punten ; bij Katwijk staat 
onder de D van Z D een klein of een vrij lang streepje, terwijl 
bij Hattem (Gelderland) de dubbele punt achter Berlage in ' t 
midden en onderaan van de E : staan, in plaats van boven en 
en onderaan E : zooals bij Hattem (Overijsel). Ook schijnt bij 
«Maintiendrai» een gebroken D^— voor te komen, op verschil
lende kaar ten. 

Het is natuurlijk reeds algemeen bekend, dat er verbeterde 
Ansichten verschenen zijn van Hattem en Leiden : 

Hattem is nu geworden (Gelderland) serie II No. 4 ; bij Leiden 
heeft de Moschpoort nu den goeden naam «Zijlpoort». 

Ik catalogiseer dus : 
Br. : 12 V2 c. 0.5 c. rood op geel (681). 
In de mededeel ingen van het Hoofdbestuur van de Posterijen 

lezen wij ; 
I H. 589. Briefkaarten. Afmetingen in internationaal en binnen
landschverkeer. Ingevolge een ten postcongresse te Stockholm 
genomen beslissing zal, met ingang van den datum van het 
inwerkingtreden van het aldaar gesloten Postverdrag (i October 
1925), voor de afmetingen der briefkaarten als maximum gelden 
l o ' / j bij 15 C.M. In verband hiermede zal reeds nu in het 

R A R I T E I T E N 
ZIJN MIJN SPECIALITEIT. (170) 

T. ALLEN , „Cr ai gard", Blake Hall Road, Wanstead, E. 11, England. 
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staat te bepalen datum, doch niet later dan op 24 Maart 1907, 
worden — zoolang de voorraad strekt — nevens de gewone 
postzegels van Y^, i en 2)/^ cent verkrijgbaar gesteld bijzondere 
postzegels van die waarden, waarop behalve het waardecijfer, he t 
portret van den Admiraal Michiel Adriaensz. de Ruijter en eene 
afbeelding van eene oorlogsvloot in actie voorkomen. Zij zijn 
alleen in het binnenlandsch verkeer voor frankeering geldig tot 
en me t 31 Mei daaraanvolgende te Middernacht . Op deze bij
zondere zegels zijn dezelfde bepalingen van toepassing, welke 
gelden voor de gewone postzegels. 

Onze Minister van Waters taat is belast met de uitvoering van 
dit beslui t , dat in het Staatsblad en in de Neder landsche Staats
courant geplaatst en in afschrift aan de Algemeene Rekenkamer 
medegedeeld zal worden. 

's Gravenhage, den 20-sten Febiuar i 1907. 
(get.) Wilhelmina. 

De Minister van Waters taat , 
(get.) J. Kraus. 

Dit beslui t schijnt, zelfs voor de Postzegelliefhebbers, geheel 
onverwacht gekomen te zijn, want het Nederl. Tijdschrift voor 
Postzegelkunde schreef daarover in het Apri lnummer van 1907 
o.a.: »De Staatscourant v e r r a s t e (spatieering van ons) ons 
met het Koninklijk Besluit <. 

De verwacht ing naar het uiterlijk dezer zegels was hoog ge
spannen. Het Hoofdbestuur P. & T. had strenge orders uitge
vaardigd, de zegels vóór den voor de uitgifte bepaalden datum 
niet alleen niet uit te geven, doch zelfs niet te laten zien. 

«Uitgifte of vertoon van de zegels aan het publiek vóór 
23 Maart a.s. is ten strengste verboden«. 

(Uit de voorschriften van 16 Maart 1907 No. 127s). 
Des te grooter was echter de teleurstelling op den dag van 

verschijnen, 23 Maart 1907. Neen, helaas iets fraais geven deze 
zegels ons niet te zien, al is het ook niet zóó erg, als b v. het 
evengenoemd Tijdschrift schrijft, de schepen vergelijkende met 
»een boschje struikgewas«. 

Na verschi l lende ontwerpen werd het zegel uitgevcerd r aa r 
eene hou tgravure van J. Walter in een afwijkend groot formaat, 
en gedrukt bij de fa. Enschedé en Zonen te Haarlem. Het zegel
beeld is g r o o t : 28,6 mM. breed en 21,6 mM. hoog. De druk-
plaat bes taa t uit 150 losse cliché's, 10 hoog en 15 breed. De 
perforeering der zegelvellen geschiedde door eene speciale Jam-
tandingmachine : I 2 : i 2 i / j . De zegels veischenen in 3 waarden : 

'/2 cent blauw, 
I » roodviolet, 
2}/2 • steenrood. 

Ongetande zegels van V^, 1 en a'/j cent, steenrood, zijn proef
drukken. 

De velranden zijn geheel blanco, met uitzondering van 2 
gekleurde vierkantjes op den boven- en onderrand boven de 
5-de resp. 6-de en lo-de resp. i i - d j rij van links. De controle 
vanwege de Posterijen wordt gewaarmerkt door eene contróle-
peiforatie op een der zijranden. 

Dat de zegels bij het publiek gewild waren bewijst wel, dat 
de voorraad der eerste twee waarden binnen enkele dagen uit
verkocht was. Dienstorder 142 van 26 Maart 1907 zegt h ie romtren t : 

142. De voorraad de Ru'^ter-zegels is uitgeput. 
E r wordt eene nieuwe beperkte hoeveelheid aangemaakt . 

Met de toezending van de inmiddels aangevraagde hoeveel
heden zal Zaterdag a.s. worden aangevangen. 

I April echter werd de nieuwe druk.reeds verkrijgbaar gesteld-
De eerste afwijkingen, die men meende te vinden, waren 

idubbe ld rukken« . Het bleek echter al spoedig, dat van werkelijke 
»dubbeldrukken« geen sprake was. Tot heden zijn deze dan ook, 
voorzoover bekend , van deze zegels nog niet aangetoond. Wel 
vindt men zegels, bij welke g e d e e l t e n van het zegelbeeld 
dubbelgedrukt verschijnen en wel in alle drie de waarden. 
Vooral de rechterbovenhoeken vertoonen wel eens deze afwijking. 
Dit wordt verklaard, doordat, vóór dat het te bedrukken vel 
tegen de druKplaat wordt geperst, reeds even een gedeelte van 
het papier de drukplaa t raakt. 

De eerste werkelijke plaatfout, die gevonden werd, is de heden 
nog meest bekende plaatfout bij de i/̂  een* : »wit schuin streepje 
door den boog der tweede D« (zie fout No. 13 bij de plaat-
foutensamenstelling van de '/^ cent). Van de i cent werd ook 
een fout g e n o e m d : >de staande balk van de eerste D naar 

boven iets verlengd» (zie fout No. i4 bij de plaatfoutenopstelling 
van de i cent). En van de 2'/ä cent meldde men fout No. i 
onzer samenstell ing (zie later). 

Ofschoon dadelijk bij het verschijnen veel liefhebberij voor 
deze uitgifte bestond, is het totaal aantal toch zoo groot geweest, 
dat er op 31 Mei 1907, den einddatum der geldigheid voor 
frankeering, nog een groot aantal bij het Rijk aanwezig was. 

Teneinde deze zegels zoo voordeelig mogelijk van de hand te 
doen, werd door de Regeering besloten, ze overdrukt als Port-
zegels uit te geven. Dienstorder 511 van 18 Oct. 1907 zegt ons 
h ie romtren t : 

f//. De in het magazijn te Haarlem overgebleven »de 
Ruijter-zegels« zijn in portzegels veranderd door middel van 
den opdruk »portzegel« met de aanduiding van de waarde. 

De aldus verkregen portzegels zijn aanwezig in alle waarden, 
behalve in die van 20 cent. 

Ze kunnen van i November a.s. af worden aangevraagd 
en behooren onmiddellijk na ontvangst in gebruik te worden 
genomen om, zoolang ze voorhanden zijn, te worden gebezigd 
inplaats van de in omloop zijnde gewone soorten. 

De portzegels met opdruk kunnen mede op aanvrage aan 
het publiek worden verkocht. 

Zoo kwamen de veel besproken de Ruijter-portzegels in gebruik-
De bedoeling was, dat na verschijnen deze nieuwe portzegels 
éérst gebruikt moesten woiden met ten achterstell ing der teen 
gebruikelijke portzegels. Aan het voorschrift >Ze kunnen van 
I November a s . af worden aangevraagd en behooren onmiddellijk 
na ontvangst in gebruik te worden genomen, om, zoolang ze 
voorhanden zijn, te worden gebezigd inplaats van de in omloop 
zijnde gewone soorten«, is echter niet steeds de hand gehouden. 

Ze verschenen i November 1907. 
De opdruk, in zwart uitgevoerd, bestaat uit 3 regels : 

bovenaan het woord PORTZEGEL, 
dan het waardecijfer, 
daaronder het woord CENT resp. GULDEN. 

De serie bestaat uit 13 waarden en wel : 
7Vj, 10, i2 ' / j - 25, 50 c e n t e n i Gulden op de ' / jCtn t blauw 
Vj' Il ' V J ' 61 2'/j cent op de i cent roodviolet, 
5, 6'/j en 15 cent op de 2Vj cent steenrood. 

(Wordt vervolgd}. 

DE BRANDKASTZEGELS. 

In den laatsten tijd schijnen deze zegels de belangstelling van vele 
verzamelaars te trekken. Daarbij hoort men zeer uiteenloopende 
meeningen verkondigen omtrent meerdere of mindere zeldzaam
heid, grootte der oplage, aantal der verkochte zegels, enz. enz. Maar 
een ware strijd begint langzameihand te woeden over de v raag ; 
,,zijn het postzegels, assurantiefapierl jes of wat eigenli jk?" De 
eene catalogus neemt ze op onder postzegels, de andere d iukt 
ze met kleine lettertjes pas achter de postzegels, daarmede 
willende ui tdrukken, dat het geen postzegels zijn. Ook hoorden 
wij van ingezonden stukken in bui tenlandsehe tijdschriften, van 
de zijde van HoUandsche verzamelaars, die echter tot oordeelen 
niet voldoende onderlegd blijken te zijn. 

Ten einde in deze, voor ons Nederlandsche veizamelaars vooral, 
interessante kwestie zooveel mogelijk licht te kunnen verspreiden, 
zijn v>'ij de zaak eens zelf gaan onderzoeken. Van onze bevin
dingen tot heden geven wij het volgende overz icht : 

Wij meenden, niet beter te kunnen doen, dan ons direct te 
wenden tot de firma Van Blaaderen, op welker initiatief, zooals wel 
algemeen bekend is, de veel besproken zegels zijn uitgegeven. 

Wij willen direct constateeren, dat genoemde firma met de 

-Jl*^JJilJW!MM.im 
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meeste welwillendheid ons alle inlichtingen verstrekte en alle 
s tukken ter inzage gaf, welke wij voor een zoo nauwkeurig 
mogelijk onderzoek dienstig geacht hebben Dit onderzoek is uit 
den aard der zaak, zooals uit ons verslag zal blijken, nog niet 
geheel afgeloopen, doch heeft de firma Van Blaaderen ons ook 
voor de toekomst alle mogelijke medewerking toegezegd 

Laten we eerst een kort historisch over/icht over het ontstaan 
der Brandkastzegels geven. 

In de achter ons liggende oorlogsjaren, toen ook menig Neder-
landsch handelsschip verongelukte, zij het door torpedeeren ol 
door het stooten op een mijn, ging menige posizending van 
waarde mee verloren De firma Van Blaaderen kwam toen op het 
idee, voorloopig op de stoomschepen van de op Ned. Oost-lndie 
varende Stoomvaart Mij «Nederland», speciale brandkasten te 
plaatsen, welke zoo waren geconstrueerd, dat zij bij ondergang 
van het schip automat isch van het schip losgemaakt werdenen 
bleven drijven Door middel van licht- en geluidmakende semen 
verwachtte men dan, dat voorbijkomende schepen de drijvende 
brandkast opvischten en zoodoende de daarin geborgen voor
werpen gered werden. 

De Neder landsche Staat, meer speciaal de Depai tementen van 
Waterstaat en Kolomen, die het postvervoer op Ned O -Indie 
aan genoemde Stoomvaart Mij. hadden opgediagen, gevoelden 
wel voor dit plan, doch wilden geen financieel risico loopen Er 
werd toen opgericht eene Mij , genaamd, «N V Maatschappij 
tot Exploitatie van Van Blaaderen's Drijvende Scheepsbrand-
kasten» Deze ging met de bovengenoemde Depar tementen eene 
overeenkomst aan Een afschrift daarvan, door ons vergeleken 
met het origineel, ligt voor ons Uit een en ander blijkt het 
volgende • 

i) De Maatschappij liet de kasten vervaardigen en bleven 
deze haar eigendom De Staat nam geene verantwoorde
lijkheid op zich voor het verloren gaan van s tukken, 
welke op verzoek van den afzender in de drijvende brand
kasten werden gesloten 

2) Aanvankelijk kreeg de Maa schappij een zeker bed iag per 
ki logram van in de brandkast geborgen goederen Dit 
bedrag was zoo ge img, dat de Mij. h iermede niet uitkon, 
daar de Stoomvaart Mij meei vergoeding van de Mij 
Van Blaaderen ging vragen, dan deze van het Rijk ontving 

3) Er werd toen eene nieuwe overeenkomst met het Ryk 
gemaakt , waarbij de afzender, zoo hij de zending pei 
drijvender scheepsbrandkast verzonden wilde hebben, de 
zending als zoodanig moest kenmerken Buitendien was 
dan de zending aan extra-port onderhevig, 15 cent per 
20 gram of gedeelte daarvan Dit extra-poit moest voldaan 
worden in den vorm van z g. «biandkastzegels», waarmede 
de zending extra gefrankeerd moest worden 

Zoo onts tonden de »Brandkast-zegels». D i t t a r 1 e f (feitelijk 
30 centimes per 20 gram) w e r d v a s t g e s t e l d o p h e t i n 
O c t o b e r 1920 g e h o u d e n I n t e r n a t i o n a l e P o s t -
c o n g r e s t e M a d r i d . 

Het desbetreffende gedeelte uit het slotpiotocol van bedoeld 
Congres luidt 

„ . . . . Est léservee aux pa>s de 1'Union la faculte de 
percevoir une surtaxe qui ne peut dépasser 30 centimes par 
20 grammes ou fraction de 20 giammes, pour chaque envoi 
qui, a la demande de l 'expediteur, est transporte dans un 
coffre-fort flottant place a bord d'un paquebot postal. 

La surtaxe est acquise au pa>s d'ongine de l'envoi. L'emploi 
de coffres-fort flottants est regie de commun accord entre les 
administrations qui conviennent d'assurer ce service dans 
leurs relations r e c i p i o q u e s " 
Zooals uit het vorenstaande duidelijk blijkt, is er een tarief 

opgesteld, hetwelk v o o r a l l e bi) d e P o s t u n i e a a n 
g e s l o t e n l a n d e n g e l d i g i s Nederland en Ned. O-Indie 
zijn zelfstandige Leden der Postunie en kunnen dus geen post-
overeenkomst over en weer maken, die met door de Internationale 
Unie is goedgekeurd Betrof het in ons geval geen postzegels, 
doch assurantie-papiertjes — zooals sommige de Brandkastzegels 
noemen — dan had de Internationale Postunie daarmede niels 
te maken. 

In een volgend stuk zullen wij het contract tusschen den 
Staat en Van Blaaderen's Mij. eens nader bekijken. 

LOUIS HANCIAU. f 
Ons bereikt het treurige bericht , dat Louis Haticiau, de grootste 

aller philatelisten, op 12 Nov. jl Xe Brnssfl op 89 jarigen leeftijd 
overleden is. Waar de overledene zulk een ui tnemende plaats 
in de philatelistische wereld innam, tieft deze slag niet alleen 
onze Zuiderburen, die terecht trotsch waren op hunnen giooten 
landgenoot, doch het betaamt ook ons hu lde te brengen aan de 
groote verdiensten van hem wiens geheele leven aan de philatelie 
gewijd was. De groote beteekenis van Louis Hanciau is van 
tweeërlei aard. Postzegels bestonden slechts s inds enkele ja ien 
toen Hanciau reeds als handelaar in dit destijds zoo ongewone 
artikel optrad Reeds in 1852 stichtte hij met zijn zwager J B 
Moens de bekende firma van dien naam, welke tot 1900 een 
eereplaats innam Zijn grootste verdienste ligt echter in het 
feit, dat hij het verzamelen van postzegels heeft opgeheven tot 
een wetenschap thans onder den naam van «Philatelie« bekerd 
Terecht heeft men hem d.in ook den Vader der philatelislische 
wetenschap genoemd Verzameld heeft Hanciau nooit, doch 70 
lange jaren — tot aan de al lei laatste dagen van zijn leven — 
heeft hij aan de studie van postzegels gewijd Als een gioole 
bijzonderheid, en tevens als kenschetsend vooi zijne groote 
bescheidenheid, mag wel aangemerkt worden, dat zijn naam 
eerst in de 20e eeuw naar voren kwam, toen het bekend werd, 
dat al de philatelistische s tandaard weiken, welke m den loop 
der tijden onder den "aam van J. B. Moens het licht zagen, 
inderdaad de vruchten van Hanciau 's pen viaien Als stichter 
en leider van het destijds zoo gunstig bekende blad »Ie Timbre-
poste« heeft Hanciau van 1863 tot 1900 aan de philatelistische 
opvoeding van het tegenwoordige geslacht zeer veel bijgediagen 
en a's zoodanig zijn allen, die iets voor onze liefhebberij voelen, 
aan hem veel verschuldigd In 1907 werd aan Hanciau de Lin-
denberg-medaille toegekend en zijn naam neemt een der eerste 
plaatsen in op de »List of distinguished Philatelists« van de 
Royai Philatelic Society te Londen Zijne nagedachtenis zal bij 
alle Philatelisten en niet het minst bij ons , in eere blijven 

Naklanken van de Tentoonstelling. 
Naar aanleiding van het ingezonden s tuk van den heer Roquc 

en het antwoord daarop van het Tenfoorslel l i rgsccmii '^ willen 
WIJ nog een paar opmerkingen maken 

Wij zijn het met den heer Roqué geheel eens, dat het niet 
had mogen gebeuren, dat men kort voor aanvang der Tentoon
stelling het bericht ontvangt, dat m e n met alle gevraagde 
tentoonstell ingsruimte kan verkrijgen In zooveire heeft de heer 
R. echter nog gaboft, dat hij van 19 M^ toegewezen kreeg 12 M^, 
dus ruim 60" ' , Wij weten van een inzender, die 40 M^ had 
aangevraagd en pas + 8 dagen voor opening der Tentoonstelling 
het bericht ontving, dat hem slechts 3, zegge drie M^ konc'en 
toegewezen worden, d 1 7 V 2 ° o ' Toen de betreffende inzendei 
hierover reclameerde, ontvirg bij o a len anlvvooid, dat hij maar 
vlug moest beslissen, of hij die 3 M^ wilde hebben, daai er 
genoeg andere liefhebbers voor waren. En m dit geval was de 
plaatsruimte, gelijk bij den heer R , tijdig aangeviaagd, d. 1. 
voor verloop van den 30sten Juni, den d a t u m , die het eerst als 
slotdatum voor de inschiijvmg was vastgesteld. 

Daarna kwam nog de bekende adver ten t ie van het Tentoon-
stellingscomile, in het Maandblad van Juli 1924, behelzende, 
dat de inschrijving nog met een maand ver lengd werd, en waarin 
woordelijk stond . 

«Er IS nog ruim 160 M' plaatsruimte beschikbaar , zoodat geen 
vrees bestaat voor te weinig plaatsruimte». 

Daarna schijnen de aanvragen weder zoo ru im geweest te zijn, 
dat veel meer gevraagd werd, dan nog open was. — Inplaats 
toen op het moment , dat alle ruimte vol was, verdere aanvragen 
ter zijde te leggen, heeft men den, ons inziens verkeerden, weg 
ingeslagen, nog maar meer te accepteeren en op oude inschrij
vingen, die men door maanden te zwijgen, stilzwijgend had 
geaccepteerd, een willekeurig aantal M^ te kor ten . — En het 
door ons bedoelde geval wordt nog des te erger, daar de voor
zitter der Tenloonstell ing aan den betreffenden inzender opzijn 
vraag, reeds in het voorjaar de verzekering had gegeven, dat 
kortingen op inzendingen van Nederland, vooi een Nederlander, 
met zouden geschieden. 

Na alle mogelijke moeite heeft onze inzender het dan ook 
met verder gebracht dan tot 6 M^, d. 1. 15 "/„ van he t aangevraagde. 

Uri-fc^jjjjw'riytggai 
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Het betrof hier eene collectie, die nog nooit tentoongesteld 
was. Er was dus veel werk aan en men kan zich voorstellen, 
wat zoo'n bericht van gunning van 3 M^ inplaats van de tijdig 
aangevraagde 40 M^, zoo kort voor opening der Tentoonstel l ing, 
voor eene uitwerking moet hebben. 

Dergelijke handel ingen achten wij dan ook zeer afkeurens
waardig. Het doodt alle liefhebberij voor eene inzending en is 
eene slechte belooning voor de offervaardigheid van de verza
melaars, die het slagen eener Tentoonsteling door h u n n e inschrij
vingen s teunen. En dit te meer voor eene Tentoonstell ing, 
waarbij het aanvankelijk met de inschrijving niet erg wilde 
vlotten. X. 

Postzegelverzamelaars leven langer. 
De bekende philatelist-journalist, de heer Fred. J. Melville, 

schreef onlangs de volgende beschouwing, die wij hiernavolgens, 
vertaald door de Haagsche Post, weergeven : 

Vele menschen sterven eenvoudig aan de vervelingsziekte, 
omdat zij niets omhanden hebben . Soms wenden zij zich tot mij 
en beklagen zich over alles en nog wat, en vooral over het feit, 
dat zij niets te doen hebben. Ik geef hun den raad, postzegels te 
verzamelen. Het verlengt hun leven met tien jaar . De verstan
digen volgen mijn raad. De anderen niet. De wijzen blijven 
langer in leven. Dat is de goede zijde van het postzegels ver
zamelen als men op leeftijd komt. H. 

Een Huldeblijk voor Fred. J. Melville. 
In alle deelen van de wereld kan men philatelisten vinder , 

die behagen scheppen in de geschriften van den heer Fred. J. 
Melville, die door zijn vele boeken, artikelen, enz. een verdien
stelijke hooge reputat ie geniet in philatelistische kringen. 

Zijn eerste geschrift over postzegels in 1897 is gevolgd gewor
den door een reeks, die thans het getal 70 bereikt heeft, waarvan 
veischeidene als s tandaard-werken worden geraadpleegd. In 
1899 werd zijn vruchtbaar redactioneel en journalist isch werk 
door hem ingewijd en richtte hij ook de «junior Philatelie Society» 
op, een vereeniging, die veel invloed op de philatelic heeft 
gehad. De heer Melville is steeds gedurende de 25 jaar , die 
deze vereeniging thans bestaat , de voorzitter en het leidende 
genie ervan geweest. Zijn tijd en talent heeft hij steeds ten 
dienste der philatel 'e gesteld, ervoor gereisd en was hij steeds 
een supporter bij alle philatelistische gebeuren, zoowel in Enge
land als in het bui tenland. Ook op onze tentoonstell ing te 
''s-Gravenhage was hij aanwezig en velen zullen daar in de 
gelegenheid zijn geweest persoonlijk met hem kennis te maken. 
Te Christiania was hij lid der Jury. 

Zijn vrienden te Londen hadden zich voorgesteld een gunstige 
gelegenheid af te wachten om hem eerstdaags hun waardeering 
voor de door hen aan de philatelie bewezen vele diensten te 
toonen. Oorspronkelijk lag het in de bedoeling dit in besloten 
kring te doen plaats hebben, doch het is gebleken, dat vele ver
zamelaars en handelaren in de provincie en in het buitenland 
ook wenschten deel te nemen aan een huldeblijk, voor den heer 
Melville, wiens verdiensten internationaal zijn en wiens werken 
over de geheele wereld worden gelezen en werden vertaald in 
verschillende talen. 

Daardoor is nu besloten zijn grooten kring van lezers en 
bewonderaars de gelegenheid te geven deel te nemen aan het 
eerbetoon en cadeau, dat den heer Melville zal worden over
handigd op een speciaal diner, dat spoedig zal plaats hebben. 
Het cadeau zal bestaan uit een cheque, vergezeld van een fraai 
bewerkt a lbum, waarin de namen van zijn ontelbare vrienden 
en bewonderaars, die op deze manier hun hulde betoonen, zullen 
worden ingeschreven. 

Zij, die hieraan wenschen deel te nemen worden verzocht 
hun bijdragen te zenden aan den heer W. J. Webster , 34, Great 
Ormond Street, Zöwrf'ö« IV. C. / . , die zich belangeloos als secretaris 
van het «Melville-Huldeblijk» heeft beschikbaar gesleld. 

K. A. Heijmans Jr. 

Warnung. 
Von Händlerseite wurde mir ein Exemplar der Adrianopel-

Ausgabe von 1913, 20 Para rot, mit Käferaufdruck angeboten. 
Da diese Marke mit dem Käferaufdruck nicht ei schienen ist, 

der Aufdruck von der gewöhnlichen abweicht, so handelt es sich 
hierbei weder um Probed iucke , noch um aus Versehen durch
geschlüpfte Stücke, sondern um Aufdruck-Fälschungen. 

Ich bitte Inhaber solcher Marken um Vorlegung derselben, 
eventuell Ueberlassung, sowie um Mitteilung, wo sie erworben 
sind, zwecks Nachforschung über den Ursprung dieser Fälschungen. 

Paul P. Lindenberg, 
Berlin S. W., 

Blücherstrasse 23. 

Mr. Wimberly heeft het woord! 
Holland . . . . Mr. Wimber ly also states that the 10 c. (Queen's 

portrait) is to be withdrawn and replaced by a similar s tamp 
printed in orange, the rose colour of the stamp, as originally 
issued being found to be too much like that of the i2'/2 c. 

Nu is er heel wat te doen geweest over het wel of niet intrek
ken van de 10 cent rose, maar dat iemand daarbij weet te ver
tellen, dat de nieuwe kleur oranje zal woiden, gaat toch alle 
perken te buiten. 

Ik kan maar niet begrijpen, dat de Engelsche pers, waaronder 
het hoogstaande St. G. Journal , dergelijken onzin publiceert . H 

/ \ I / 

v7i\ 
Vragenbus. 

H. te L. I. De punt- nummers tempels van Nederlandsch-
Indië loopen van i—120. Gij vindt ze vermeld in »Het 
Nederlandsch Tijdschrift voor Postzegelkunde«, jaargang 16, 
pag. 52, 167, 172, j aa rgang 17 pag. 4, 26, 28, 81, i i o , 
terwijl in j aa rgang 18 op pag. 31, 83, 93, 158 nog diverse 
opmerkingen daaromtren t vooikcmen. 

2, Van de jubi leumzegels 1923 vindt gij de oplaagcijfeis 
in het Maandblad van December 1924, pag. 151. 

3. De p laa tnummers van deze uitgifte zijn : 
2 ets. 
5 " 
7H» 

10 » 
20 » 
25 . 

M. t e R. 

I t o t 17 
I » 16 
I . 8 
I » 1 6 
I » 6 
I . 4 

I. Het cij 

35 
50 

f I .— 
- 2 .50 
- 5-— 

ets. 1 t o t 
I » 
I » 

I. Het cijfer in kastje, dat op de achterzijde der 
brieven voorkomt, is het nummerstempel van den besteller. 

2. In loslatende en niet-loslatende kleuren zijn g e d i u k t : 
Nederlandsch-Indic, Postzegels 1902, Ĵ ji i; 2, 2 ^ , 5, 10, 12I4 
f I, — , f 2,50. 

i 9 ' 2 / i 3 Vs, 1,2, 2Vj, 3, 4, 5, y'/a-
Portzegels 1913, 20 ets. 

Suriname. Postzegels 1913 V -̂
Portzegel 1913 10. 

Alleen van Nederlandsch-lndië is een officieele opgave 
hiervan bekend. Wat de andere zegels betreft, berust dit 
op onderzoek van de verzamelaars Ik heb nog naviage 
gedaan, doch deze verzamelaar wilde mij niet nader in
lichten. 

Motto Uitknipsels of heele Stukken. Hoewel geen speciaal stem" 
pelverzamelaar, bewaar ik trouw zuivere s tempels van 
bijzonderen aard, b.v. tentoonstellings-, kamp-, rec lame-of 
poststempels, die dienstaanwijzigingen zijn, enz., maar dan 
als heele s tukken, daar deze m.i. een volledig beeld van 
gebruik (plaats, route, datum, enz.) geven. Op deze wijze 
verzamelen eischt echter meer ruimte en speciale carlon?. 

Knipt men ze uit in een zooveel mogelijk uniform for
maat, dan kan men ze verzamelen als postzegels en de 
collectie wordt veel beknopter . 

Bij de posts tukken heeft men hetzelfde gehad. Vroeger 
verzamelden sommigen heele s tukken, terwijl de meesten 
uit de posts tukken dit gedeelte knipten, wat hun het 
meest interessant voorkwam. Ten slotte heeft het eerst 
genoemde systeem het gewonnen. Hoe dit met de stempels 
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zal gaan, kan ik niet voorspellen. Vergeet echter niet, dat 
het thans gemakkelijker is een heel stuk stuk te knippen, 
dan later een uitknipsel door een heel stuk te vervangen. 

Mevr. G. Zegels taxeeren doe ik niet. Dit is het werk van han
delaars, van wie gij een ui tgebreide collectie in de adver
tentiepagina's kunt vinden. Evenmin geef ik inlichtingen 
omtrent handelaars, of beveel bijzondere firma's aan. De 
vragenbus blijft streng neutraal. Bij inzending van retour
porto, ontvangt gij de lijst terug. 

A. C. VOSS, 
Amsteldijk 114, Amsterdam. 

Veilingen. 

Gouveriiements-veiling in Ned.-Indië. 
Op 16 April e.k. zal Ie Bandoeng (Ned. Indië) een gouver-

nements-postzegelveiling plaats vinden. Voorwaarden en kavel
beschrijvingen zijn te verkrijgen bij de 6e Afd. (bureau P. en T.) 
van het Departement van Koloniën te 's-Gravetihage, of bij den 
hoofdredacteur tegen vergoeding van poslporto ä 2 cent. 

De Philatelistische Pers. 
door K. A. HEIJMANS Jr. 

III. 
»The Monthly Advertiser«, het eerste Engeische blad, ver

scheen vanaf ulto. 1862; het tweede deel werd door genoemden 
E. L. Pemberton geredigeerd, terwijl het eerste eigen tijdschrift 
door hem in 1872 werd u i tgegeven : »The Philatelical Journal«. 
Het thans verschijnende, reeds boven genoemde »Philatelie 
Journal ot Great Britain«, is het orgaan van de »International 
Philatelic Union« en eenige andere vereenigingen ; het is een 
mooi tijdschrift. 

Alle vorengenoemde bladen verschijnen te Lonaen; een tijd
schrift dat daar buiten verschijnt is The Stamp Collector, Birming
ham, uitgave van een handelaar , doch met advertenties ook van 
derden . 

The Philatelic Courier is een op ongeregelde tijdstippen ver
schijnend blad, bevattende behalve artikelen, voornamelijk ver
slagen van de »Philatelic Exchange Club«. 

Behalve de genoemde tijdschriften, treft men in vele Engelsche 
dag- en weekbladen op geregelde tijden philatelistische artikelen 
aan, o.a. in »The Times«, »Daily Telegraph«, Manchester Guar
dian«, »Illustrated London News«, enz. 

Finland heeft een tijdschrift Snomen Postimerkkilehti, doch 
daar het in de Einsehe taal is geschreven, noch i r , noch buiten 
P'inland popula i r : in beschaafde Einsehe kringen wordt meer 
Zweedsch dan Finsch gesproken en een buitenlander kan van 
het Finsch in het geheel niets begrijpen. Wel zijn tr \r\ Finland 
meermalen pogingen gedaan een in de Zweedsche taal gedrukt 
tijdschrift te doen verschijnen, doch steeds mislukt. De Skard i -
navische bladen zijn het, die daar gelezen worden. 

Frankrijk heeft vele jaren medegemaak t dat / ' Echo de la 
'Timbrologie het eenige tijdschrift van beteekenis was. Dit tijd
schrift werd opgericht in 1886 door Ed. Frémy, en ging later 
over aan de fa. Yvert & Tellier, Amiens, door wie het thans nog 
wordt uitgegeven. Het verschijnt tweemaal per maand, geeft veel 
wetenswaardigheden, een supplement op den catalogus Yvert & 
Tellier en bijzonder veel advertent ies . Yvert & Tellier zijn diuk-
kers (het grootste gedeelte der »house-organs«, prijslijsten en 
circulaires der Fransche handelaren wordt door hen gedrukt), 
maar feitelijk ook postzegelhandelaren, hoewel zij nooit postzegels 
aanbieden in hun tijdschrift. Ik heb daarom gemeend »l 'Echot 
onder de »onafhankelijkenc te moeten rangschikken, hoewel de 
uitgever van Le Timbre-Poste (Louis Schneider, Muhlhousé) be
weert dat zijn blad het eenig onafhankelijke tijdschrift van 

Frankrijk is. Le T imbre Poste (geen verwantschap met de tot 
1900 door Moens uitgegeven Le Timbre-Poste) staat onder redactie 
van Dr. Georges Brunei, Parijs, een der weinige Fransche phila
telistische schrijvers. Drie bladen worden door handelaren uit
gegeven en nemen toch advertenties van derden, nl, La Revue 
Postale (zie onder Relgic), Le Semeur (Ch. Lemierre) en L' Echan-
giste Universel. Laatstgenoemd blad werd opgericht door den 
heer Th . Emin, die verleden jaar is toegetreden tot de fa. Arthur 
Maury en gelijktijdig zijn blad overdeed aan den heer Robert 
Leroy. Poststukkenverzamelaars kennen den naam Robert Leroy 
allen : deze heer gaf oorspronkelijk uit »1' Amateur des Cartes 
et d 'Enveloppes«, welk orgaan is samengevoegd met >!' Echan-
giste Universel«. Hij heeft ook samenges te ld en uitgegeven een 
catalogus van Neder landsche Pos ts tukken. In »1' Echangiste 
Universel« is steeds een gedeelte gereserveerd voor Poststukken ; 
de heer Costerus, Edam, levert vele bijdragen daarvoor. 

»La Revue Philatélique Frangaise«, het orgaan van de »Société 
Philatélique Frangaise«, bestaat niet meer , evenmin het in 1918 
door een combinatie van handelaren opgerichte »La Philatelie 
Frangaise«, dat verleden jaar is overgegaan en vereenigd met 
»La Revue Postale«, reeds genoemd. 

Als »house-organs« staan er twee aan den spi ts : het Bulletin 
Mensuel Champion, geeft een supplement op den catalogus Yvert 
& Tellier (in het formaat van dien catalogusl, vele berichten, 
hoofdzakelijk van correspondenten, over nieuwe uitgiften en a.s. 
uitgiften, oplagecijfers, enz. en gelegenheids-offerten van den 
uitgever. Sedert de Luchtpost bestaat interesseert de fa. Champion 
zich bijzonder voor Luchtpostzegels (ze gaf ook meerdere malen 
een completen catalogus daarover uit), zoodat een gedeelte van 
het »Bulletin Mensuel« voor Luchtpost-berichten is gereserveerd. 
Het tweede is Le Collectionneur de Timbres-Poste, uitgave \a.n de 
fa. Arthur Maury (huidige firmanten de beeren Th. Lemaire en 
Th . Emin), het oudste thans nog bes taande blad ter wereld ; 
het verschijnt n.l. vanaf 1864. 

Bijna alle grootere Parijsche hande laars hebben een »house-
organ« of hebben er een gehad. Thans verschijnen o. a. (de 
meeste ongerege ld) : L' Echo Postal CEmile FavoiWe), Mon fonmal 
Philatélique (J. Hotz), La Circulaire Philatélique (Ch. Lemierre), enz. 

Sedert verleden jaar is er een speciaal advertentieblad bijge
komen : n Export-Import Philatélique. Alle onder Frankrijk 
genoemde bladen, behalve »Le T imbre Poste«, verschijnen te 
Parijs. 

Griekenlatid doet dit j aa r de wereld verrassen met een nieuw 
tijdschrift met een zeer bijzonderen titel Philotelia: de uitgever 
Dr. St, J. Macrymichalos wil nl. in een serie vervolg-artikelen 
bewijzen, dat de naam onzer liefhebberij Philötelie en niet Phi
latelie is. Of de wereld de naamswijziging zal aannemen, valt te 
betwijfelen ! In elk geval is het lezen van deze artikelen — in 
het Fransch en Engelsch — wel aanbevelenswaardig. 

In Hongarije bestaan twee bladen, een wordt door mijn vriend 
Moriz Goldfinger, Budapest, ui tgegeven. Neue Ungarische Brief
marken-Zeitung. Ik kan er helaas verder niets over mededeelen, 
want sedert eenige jaren ontvang ik het niet meer. Het andere 
is Philatelia, dat wordt geredigeerd en uitgegeven door den 
kundigen Hongaarschen journalist Johann Orvös. Het op 29 
Februari 1924 verschenen Jub i leumsnummer(aanvang 10 e jaar
gang) was hoogst belangrijk. 

Italië heeft een zeer goede philatelistische pers. Er verschijnen 
4 belangrijke tijdschriften. Het fraaiste is / / CorrierreFilatelico; 
aangevangen in 1918, heeft het de bes taande bladen overvleuge'd ; 
de bekwame leiding van Ing. L. Rivolta is daarvan niet in het 
minst de oorzaak. Elk nummer geeft steeds een zeer interressant 
hoofdartikel, meestal over Italiaansche en Oostenrijke oudere en 
nieuwe uitgiften, afstempelingen, ook tijdens den oorlog, enz. 

Een «dik» tijdschrift, somtijds 100 pagina 's , is La Rivista 
Filatelica d' Italia, uitgave van Fralell i Oliva. Genua. Hoewel 
deze uitgevers postzegelhandelaren zi jn,-bevat elk nummer 
ontelbare adver tent ies : de offerten van bijna alle Italiaan
sche postzegelhandelaren treft men er in aan. Het oudste 
thans nog beslaand tijdsclwift in Italië is / / Bolletlino Filatelico 

I L D I ^ m i BMTSeHI KOLONIAL! ZIGILI 
zijn mijn specialiteit. iV\ijn voorraad 
mijn bijzondere peVsooniijke aandacht, 

T. 
bestaat alleen uit de mooist mogelijke exemplaren. Aan manco-lijsten schenk ik 
Zichtzendingen worden gaarne op aanvraag toegezonden. (171) 

A L L E N , „Oraigard", Blake Hall Eoad, Wanstead, E. 11, England. 
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uitgave van Roberto Palmieri, Napels; thans loopt de i4e jaargang. 
Het 4e nog noemenswaardige blad is La Gasette Filatelica, met 
geregelde bijlage betr. de Postzegels van LombardijeVenetië, 
aangevangea met het Februar i 1924—nummer. Verder verschijnen 
er nog /' Italia Filatelica en Le Reveil du Collectionneur Italien, 
het laatste is het orgaan van de Club Italien des Collectionneurs, 
een speciale postzegelruilvereeniging. 

In Joegoslavië verschijnen op het oogenblik nog 2 bladen, één 
in de Joegoslavische t a a l : Filatelistiiky Glasnik; daar deze taal 
absoluut niet te begrijpen is kan ik over den inhoud niet 
oordeelen, en één in de Duische t aa l : Jugosh.vische Philatelistische 
Zentrale. Het is geen omvangrijk blad, met weinig artikelen. 
Alleen hen, die specialiseeren in dat land, zal het wel van dienst zijn. 

In Letland geeft de bekende handelaar Georg H. Jaeger, Zz^az/, 
uit een speciaalorgaan over de Vliegpost: The Air Post Stamp — 
Die Luftpostinarke, in de Engelsche en Duitsche taal. Het is het 
orgaan van de «Internationale Vereeniging van Verzamelaars 
van Luchtpostzegels» (ca. 200 leden). De oorspronkelijk door 
genoemden heer uitgegeven «Baltische Philatelist» werd bij den 
aanvang van «The Air Post Ssatnp« gestaakt. 

Ook in Litauen moet een tijdschrift verschijnen, de Osteuro
paeischer BriefmarkenCourier, uitgever J. C. Schmidt, Memel. 
Ik vernam dit van een correspondent, doch zag tot heden 
geen nummer. 

In Noorwegen, waar in September 1924 te Kristiania de eerste 
Internationale Tentoonstell ing werd gehouden, verschijnt één 
b lad : Nordisk Filatelistisk Tidsskrift. Het is het officieel orgaan 
van de «Nordisk Filatelistforbund», omvattende 9 philatelisten
vereenigingen, gevestigd in Denemarken, Finland, Noorzvegen fa 
Zweden. Het bevat de vereenigingsverslagen, artikelen, nieuwe 
uitgiften — weinig afbeeldingen —, enz., en is, behalve het 
formaat, met het Ned. Maandblad te vergelijken, Speciaal «bij» 
is de rubriek Li t te ra tuur : boekbeoordeelingen door den heer 
Nils Strandeil, een der Internationale Juryleden van de Haagsche 
Tentoonstelling. Iets eigenaardigs van dit tijdschrift is, dat het 
elke twee j a i r afwisselend verschijnt in een der Skandinavische 
landen : Denemarken, Zweden of Noorwegen, en aldus het adres 
der administratie steeds verandert . (Wordt vervolgd.) 

A, F. W. STROO. t 
Bij het ter perse zijn van ons Blad bereikt 

ons de droevige tijding, dat de heer A. F. W. 
STROO, Eerevoorzitter van de H. P. V. en Voor 
zjtter van den Raad van Beheer van het Maand
blad, na een i<orte ongesteldheid, te 'sOravenhage 
is overleden. De begrafenis zal plaats hebben 
op Maandag 19 Januari a.s. te Leiden. 

Tentoonstellingen, Congressen, enz. 
Internationale Postzegeltentoonstelling te Parijs, 1925. 

Ter bespreking van het houden van een Internationale Post
zegeltentoonstelling te Parijs, werd in Augustus 1924 een bijeen
komst gehouden door «de Federation des Sociétés philatéliques 
frangaises», waaraan het meerendeel der aangesloten Vereeni
gingen en Fransche Postzegelhandelaren deelnam. 

Het principe tot het houden van een Internationale Postzegel
tentoonstelling te Parijs in 1925 werd door de aanwezigen met 
algemeene stemmen aangenomen. Dit prachtig resultaat was 
in hoofdzaak te danken aan het energieke optreden van M. Coyette, 
die reeds bij de twee vorige tentoonstell ingen te Parijs zulk 
schitterende resultaten opleverde. 

Besloten werd een speciaal zegel voor deze gebeurtenis uit te 
geven; officieele toezegging was reeds verkregen. 

Verder besloot men een garantiefonds te stichten van minstens 
f 100.000. Het saldo na afloop van de Tentoonstel l ing zou ver
deeld worden, de eene helft gestort in de kas van het Weezen

fonds van P. T. T., de andere helft aan de inschrijvers van dit 
garantiefonds. 

De aandeelen tot dit fonds worden verdeeld i n : 
1". Aa»deelen van fr. 100, recht gevende op een blok van 4 

zegels, verhoogd met den prijs van de entreékaar t ; 
2*. Aandeelen van fr. 500, recht gevende op 7 blokken van 

4 zegels, verhoogd als boven. 
3". Aandeelen van fr. 1000.—, recht gevende op 20 blokken, 

verhoogd als boven. 
Onmiddellijk werd de inschrijving geopend en volteekend, zoodat 

de Penningmeester genoodzaakt werd, alle nagekomen aanvragen 
te retourneeren. 

Men ging toen over tot het kiezen van een Comité van Orga
nisatie, Alle gekozenen werden zonder uitzondering met algemeene 
stemmen gekozen. Het is als volgt samengesteld : 

Eere Voorzit ters: M. M. Langlois, président van de Federation 
des Sociétés philatéliques de France . 

M. Schoeller, président de la Société des Entiers Postaux. 
Pres ident : M A. Coyette. 
VicePresidenten : M. M. Champion en Lemaire . 
Penningmees te r : M. Marceveaux, 
Secretar isGeneral : M. Jurion. 
Technisch Comité, de beeren : Bradon, Brunei, Dr. Durente , 

Emin, Farges, Frangois, Gilbert , Glaveny, Hermond, Lavenir, 
Lemerre , Leroy, Marquelet, Miro, Graaf de Mouy, Niel Pavoille, 
Peleheed, Maurice Picard, Pierre, Roy, Sphor, Templier , Veneziani, 
Yvert. 

Voorzoover bekend zijn verder benoemd : 
Voor Nederland : CommissarisGeneraaL Leon de Raay. 

» » Jury : G. V. van der Schooren en 
W, P. Costerus, Pzn. 

Voor België: CommissarisGeneraal , Ruhl . 
» » Jury : Paul de Smeth, Poncelet . 

* * 
Voor Nederlandsche verzamelaars kan ik nog mededeelen, 

dat verzamelingen verzonden per post of spoorwegen geen 
moeilijkheden ondervinden zullen van de Douane, wanneer zulke 
pakketten, voorzien zijn van het opschrift «Entrepot de Douane», 
regelrecht naar de Tentoonstel l ing verzonden worden, en worden 
noch geopend of nagekeken door de Douane. Dit is mij ten 
stelligste verzekerd. Verzamelaais , die hunne collectiën aan mij 
persoonlijk toevertrouwen, behoeven ook hiervoor geen zorg te 
dragen. LEON DE RAAY. 

Duitsche Philatelisiendag. De 31e Duitsche Philatel is tendag 
zal dit jaar plaats vinden van 7—10 Augustus e.k. m Hamburg. 

Aan deze feestelijkheid is verbonden een Tentoonstell ing, uit
sluitend opengesteld voor Duitsche verzamelaars en een bijzondeie 
afdeeling voor jeugdige inzenders. 

Alle inlichtingen over den Philatelisten dag worden verstrekt 
doo r : 

Ernst Vicenz, Freil igrathstrasse 13, Hamburg 24. 
Over de Tentoonstel l ing door : 
Hugo Har tmann, Hogedornstrasse 49, Hamburg 37. 

Boekwerken, Tijdschriften, 
:' Catalogi, enz. < 

Grosser GanzsachenKatalog 1924. Deel 3. Dus alweer een deeltje 
is er gereed gekomen van het groote werk, dat Dr. Ascher te 
Berlijn zich als een levenstaak heeft voorgesteld. Dat deze 
arbeid in goede handen is, heb ik reeds meerdere malen in ons 
Tijdschrift gememoreerd . Wie er anders nog aan twijfelen mocht, 
neme dit 3de deel eens ter hand en vergelijke eens, wat hierin 
en wat in de laats te uitgaaf van Senf over de landen Fernando 
Poo—Helgoland is gepubl iceerd. 

Als ik met een klein land mag beginnen, dan verwijs ik eerst 
naar Haide rabad ; de samenstel l ing in Senf 1913 was vrij 
wel uit de oudere edities overgenomen, wat toen gecatalogiseerd 
was; en dat was zeer weinig; bijna iedere verzamelaar kwam bij 
het determineeren van een enveloppe van dit land tot de slotsom : 
«Ik weet nog niet heelemaal juist, of het stuk in den catalogus 
staat of niet.» Nu is dit land grondig bewerkt , zelfs na de 
laatste drukproef werkte Dr. Ascher het nog geheel om ; het 

■^.■.fc j j j . j j M t » ^ ^ i " n i 
•N.TAAR H C DIR. LEON D E HAAT 

=: " rNT.TEL. XU!D 6215 
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is vermeerderd met duidelijke afbeeldingen van waardestempel
typen en droogstempels. Het is kolossaal verbeterd. 

Het groot aantal nieuwe stukken bij de Fransche Koloniën 
is opgenomen; Algiers staat er reeds i n : Frankrijk zelf is 
bewerkt naar den catalogus van Leroy &Picard. Bij Griekenland 
zijn de typen van de omrandingen der briefkaarten gecatalogi
seerd en afgebeeld. (De uitgever Noske is zeer royaal met zijn 
groot aantal illustraties). Hamburg , Hannover, Helgoland ont
vingen tal van kant teekeningen over valsche stukken en Neu
drucke. Maar lest—best, Enge l a nd ! ! ! Ik heb mij altijd verbeeld, 
dat ik daarvan een aardige collectie beza t ; maar — wel ter rus t e ! 

Het blijkt nu, dat mijn collectie lang niet compleet is in de 
oudere uitgiften (niet de Mulready's). De geheel verschillende 
sneden en papiersoorten, die nu zijn opgenomen, geven aanlei
ding tot het vinden van nieuwe schatten. Ik twijfel geen oogen
blik of menig verzamelaar zal een vroolijk gezicht zetten, als hij 
zijn collectie ordent aan de hand dezer catalogiseering; hij zal 
dan plotseling ontdekken, dat hij een enveloppe bezit, die hij 
indertijd voor betrekkelijk weinig geld kccht, en welke hij nu 
door de weinig voorkomende snede aanzienlijk in waarde ziet 
gestegen. Men concludeere hieruit nu niet, dat Dr. Ascher 
de kleinste kleinigheid heeft opgenomen, o, neen, in tegendeel! 
Hij heeft Engeland gecatalogiseerd op een wijze, die reeds tal 
van jaren voor andere landen gebruikelijk i s ; eindelijk echter 
is dit dan nu ook voor GrootBritannië gebeurd. Want waren 
bijv. alle plaatnummers en alle data opgenomen, dan zou de 
catalogiseering van dit land niet 44 bladzijden vragen, maar 
zeker 5 X zooveel. 

Wist U, poststukkenverzamelaars, dat er dienstenveloppen van 
Engeland waren? Wist U, dat er privaatenveloppen me t4 , 5, 6 
en 7 waardestempels bestaan ? Wist U, dat er bij de enveloppen 
voor aangeteekende brieven niet 2, maar 3 typen van Koningin 
Victoria voorkomen (Zie o.m. het laatste nummer van «die 
Ganzsache»)? Wist U, dat er i 4o verschillende telegramformu
lieren met waardestempels waren en ongeveer 30 postcheques ? 

Ik herhaal heden, wat ik indertijd van Duitschland in deel II 
zei ; „Het is af". 

Ook deze maal kan ik mij goed vereenigen met de nieuwe 
prijzen, hier en daar misschien wat laag. Ik maak echter één 
besliste uitzondering, en dat wel voor een geheele rubriek, n.1. 
de postcheques (bon de post) van Frankrijk. Daarbij lijken de 
prijzen naar niets. Zelfs de groote verzamelaar Picard te Parijs 
bezit slechts enkele van deze buitengewoon zeldzame stukken, 
heeft de meeste zelfs nooit gezien. De nieuwe catalogus prijst 
ze met 2, 3, 4 tot 15 Mark. Misschien is het een drukfout, maar 
er zijn hier een hoop nullen vergeten ! 

Het is mij bekend, dat er verbazend hard gewerkt wordt aan 
deel IV HondurasMexico, (dit laatste land is reeds geheel gereedj ; 
dan kan men de 4 deeltjes in één band verkrijgen. Ik twijfel 
geen oogenblik, of het zal blijken, dat Dr. Ascher en Rob. Noske 
zich niet alleen zullen verheugen over het Standaardwerk, dat 
zij brachten, maar vooral ook over flinke afname daarvan. 

W. P. C. 

® # 
® ® 

Ingezonden. 
(Buiten verantwoordelijkheid der Redactie.) 

® ®| 
® 
® ® 

'sGravenhage, 2 Januari 1924. 
Aan de dames Laverge, 

p/a. den WelEd.Geb. Heer M. C. van Essen» 
Haagweg $4, 

Rijswijk. 
Hooggeachte Dames Laverge. 

Naar aanleiding van het namens U aan het Uitvoerend Comité 
van de Internationale Postzegeltentoonstell ing, welke van 6—17 
September 1924, te 'sGravenhage gehouden is, gedane verzoek, 
om uwe bekroning in klasse IX (Zeldzaamheden) te herzien op 
grond, dat deze geschied zou zijn op onjuiste gronden, draagt 
het genoemde Comité ons op, U te melden, dat — afgezien van 
de vraag, of het wenschelijk is om Juryleden, die hun taak 
belangeloos verrichten, nog met dergelijke verzoeken lastig te 
vallen, indien een tentoonstelling afgeloopen is — een herziening 

door de Jury zelf niet mogelijk, daar de Jury niet meer bestaat. 
Op den i i e n September 1924 toch — den dag, dat de bekro
ningen bekend werden gemaakt — is de Jury officieel ontbonden. 

Intusschen kan het Uitvoerend Comité U tot zijn genoegen 
meededen , dat het Expert Committee van de Royal Philatelie 
.Society te Londen als zijn meening over de drie bewuste Engel
sche Dienstzegels heeft te kennen gegeven, dat zij waren, 
»genuine but privately cancelled on an old Envelope that had 
passed the post«. 

Het spijt ons fen zeerste, dat een herziening van het oordeel 
van de Jury niet meer mogelijk is, doch verzoeken U, om U 
zooveel mogelijk recht te doen wedervaren, dit schrijven te 
mogen publiceeren in het Nederlandsch Maandblad voor Philatelic. 

Hoogachtend, 
. Uw dw. 
(w.g.) G. V. van der Schooren, Voorzitter. 
(w.g.) E. Bonn, Secretaris. 
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algemeen eenige toegevendheid zijn te betrachten ten opzichte 
van briefkaarten, waarvan de afmetingen de thans geldende 
maxima (9 bij i4 c.M.) in geringe mate overschrijden. 

Indien briefkaarten niet grooter zijn dan 10 Vi bij / j c.M. 
en zij overigens geheel aan de gestelde eischen beantwoorden, 
zal behande l ing als brief derhalve niet plaats vinden. 
FranschIndië. Hier verschenen 3 nieuwe kaartbrieven, allen 

op licht zeemkl. carton, met het afgodsbeeld als waardestempel : 
Kbf. 10 c. karmijn en zWart. 
„ 15 c. paars en zwajt. 
„ 25 c. oranje en blauw. 

1 y ^ : ^ 
Afstempelingen. tl 
NEDERLAND. 

Op een uit Livorno dd. 22 Dec. '24 verzonden brief, waarvan 
de omslag doorweekt en zeer smerig was, stond met rooden inkt 
geschreven »Beschadigd door treinongeval«, terwijl de enveloppe 
gesloten was met 3 etiketten met opschrift »Spoorwegpostkan
toor Rotterdam Nr. 2.« 

Op een 24 Dec. '24 uit /"«</«? gezonden omslag stond hetzelfde 
opschrift en een afgescheurde hoek was dichtgeplakt met een 
etiket van »Spoorwegpostkantoor Amsterdam No. i«, verder stond 
op de achterzijde nog een treinstempel »EmmerikAmsterdam 
27. XII 24 L ' . 

AUSTRALIË. 
Op een uit London naar Sydney gezonden en met een i d

postzegel gefrankeerd drukwerk was te Sydney een I/2 d en een 
I d. portzegel geplakt en een zwart rond stempel geplaatst 
CUSTOMS DUTY 1 J/j D TO PAY. 

Hoewel de Britsche Rijkstentoonstelling reeds ges'oten is, 
s tempelde Sydney nog op 15 November j l . BRITISH EMPIRE 
EXHIBITION ALWAYS ASK FOR AUSTRALIAN PRODUCTS. 
Sydney machinest . POST EARLY EACH DAY, 

DUITSCHLAND. 
Zondag 16 Nov. 1924 is er in de buurt van Pforzheim in Baden 

gevlogen met motorlooze vliegtuigen welke ook post vervoerden. 
De zegels op de stukken werden met den gewonen poststempel 
van Neuhausen vernie t igd; verder zijn er speciale vliegstempels 
opgeplaatst . bv . : Mit Segelflugzeug 

„Pforzheim" 
befördert 

BüchelbergLehningen 
De »Pforzheim« is bij zijn tweeden vlucht door den storm 

gegrepen en van 50 meter hoogte neergestort , zijn post werd 
met de tRoter Teufel" vervoerd en op die stukken komt dan ook 
de naam van dit vliegtuig voor in plaats van »Pforzheim». 

Zondag 14 December werd er wederom gevlogen, nu vanuit 
Mühlhausen (Amt Pforzheim) op de 5 Pfg. zegel komt de stempel 
van deze plaats voor, verder werden verschil lende oudere vlieg
postzegels (Senf no. 2i4—217, 239—241, 263 — 267) overdrukt 
4regelig 10 Pfg. Segelflüge Pforzheim, welke zegels afgestempeld 
werden met een dubbelr ingstempel , in het midden 2regelig 
Fluggebühr bezahlt en omschrift * FlugsportCIub « Pforzheim 
in kastje, 3regelig Mit Segelflugzeug „Goldkiste" befördert en 
hierboven of onder RitiernMühihausen a. d. Wurm. 

Wij zijn den heer K. Zirkenbach zeer erkentelijk voor de spoedige 
toezending dezer interessante vliegpostkaarten. 

De heer G. J. Stork toonde ons een echt gevlogen kaart van 
Friedrichhafen per luchtschip Z. R. III naar A'ATfKyr.è gezonden. 
Op de kaart komt als voordruk voor LuftPostkarte Mit Luftschiff 
Z. R. Ill ab Friedrichshafen, verder een groen etiketje Mit Luft
post en een 3regelig ovaal stempel Mit Luftschiff Z. R. 3 befördert. 

De kaart is afgestempeld Friedrichshafen (Bodensee) 10 Okt. 
24 5—6 N. Luftpost en aan de achterzijde NewYork N.J 15 Oct. 
15 6.30 P. M. 1924. Inderdaad een zeer belangrijk historisch stuk ! 

FRANKRIJK. 
Quimper. bandst. QUIMPER LE SOURIRE DE LA BRETAGNE. 
Rochefort idem . VISITEZ ROCHEFORT ET SES ENVIRONS. 

Sanmur idem : SAUMUR SON CHäTEAU SES MUSÉES SES VINS 
Sedan idem : SEDAN SES DRAPS SES TISSUS DE LAINE. 

ITALIË . 
Milano machinest, rechts van den datumstempel LINGUE 

BERLITZ SCHOOL TARIFFA ESTIVA. 
lAPAN. 

Gedurende de groote militaire manoeuvres , die van 2 tot 5 
November j l . gehouden werden bezigden Kanazawa en Isurugi 
speciale stempeis, nl. groote ronde versieide stempeis, bovenin 
Japansche letters, in het midden de datum b.v. 13. 11. 5 en 
onderin een groote ossenkop. 

OOSTENRIJK. 
Linz 2 Machinest. in kastje KAUFET WOHLTäTIGKEITS POST

MARKEN. 
'Salzburg 2 continueerend machinest , met Inschrift als Linz. 

PORTUGEESCH OOSTAFRIKA. 
In Beira schijnt eind October j . l . de postzegelvoorraad uitgeput 

geweest te zijn, zoodat baarfrankeei ing noodzakelijk was. Op de 
stukken werd met rooden inkt een rond stempel geplaatst met 
Inschrift CORREIO Pago 1 $ 30 ; het bedrag is naar gelang van 
het porto, steeds met de pen ingevuld. 

S O U D A N. 
Tengevolge van de Egyptische t roebelen is de censuur weer 

in werking getreden. Op brieven uit Port Sudan kwam een drie
hoekig censorstempel voor, zooals in den laatsten oorlog door 
den Britschen oorlogscensor gebezigd met Inschrift PASSED BY 
CENSOR SUDAN en in het midden een nummer bv. 81. 

URUGUAY. 
Montevideo Mach. st. 3regclig in sierletters : URUGUAY CAM

PEON MUNDIAL DE FOOTBALL. 
De letters U hebben alle den vorm van een V. 

ZWITSERLAND. 
Basel 2. Mach. st. WEIHNACHTS POST BEIZEITEN AUFGEBEN 
Geneve i i d em: EXPEDIER ä TEMPS ENVOIS DE NOEL ET 

DE NOUVEL AN. 
L.ugano i. Op een enveloppe, met postzegel aan de achter

kant, was op de voorzijde een 2regelig zwart stempel geplaatst 
Franco retro 

Affranchissement au verso. 
Wij danken de H.H. H. Am.esz, R. Abiko, D. Bastenhof, E. 

Colago Belmonte, J. P. Brinkman, J. Caparros, M. C. Sigal jr., 
G. J. Stork Gzn., J. C. Wildschut en K. Zirkenbach voor de 
spoedige toezending van bovenvermelde stempels en houden 
ons steeds beleefd aanbevolen ! Tg. 

DE „DE RUYTER".POSTZEGELS 
EN 

DE „DE RUYTER"PORTZEGELS. 
I. 

Zooals wel algemeen bekend, werden de »De Ruijter«postze
gels ingevoerd ter herdenking van den 300sten geboortedag van 
onzen grooten Michiel Adriaenszoon de Ruijter, geb. 24 Maart 
1607. Het Koninklijk besluit daar toe , opgenomen in de Staats
courant van 20 Februari 1907 (Staatsblad 54) luidde als volgt : 
Koninklijk Besluit van den 20 Februa r i 1907 (Staatsblad 54), 

tot het verkrijgbaar stellen van bijzondere zegels van J/ ,̂ i en 
2'2 cent. 

Wij Wilhelmina, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlan
den, Prinses van OranjeNassau, enz. enz. enz. 

Op de voordracht van Onzen Minister van Waters taat van 18 
Februar i 1907, no. 1801, Kabinet, Posterijen en Telegrafie; 

Gelet op artikel 21 der wet van 15 April 1891 (Staatsblad 
no. 87). 

Hebben goedgevonden en verstaan te bepalen als volg t : 
Eenig ar t ike l : 

Met ingang van een nader door Onzen Minister van Water

U » j j j J j J JMFW^pifïni ■C m. D I R . L E C 7 N D E RAA,T 
= • I NT . TEL . X U I O 62S.% 
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De jaarverloting 1924 heeft plaats, waaraan 85 zegels ter 
waarde van f74,50 uit de kas worden besteed. Daarna sluiting. 

Adresveranderingen. 
H. J. Bartelings jr., dr. Hofstede de Grootkade 34, Groningen. 
W. van Iddekinge, Stoeldraaiersiraat 2 A T, Groningen. 
R. A. Meiborg, Zuiderpark 4, Groningen. 

Bedankt. 
J. D. Dik, Groningen, (wegens vertrek naar Haarlem.) 
E. A. Lose, Groningen, (wegens vertrek naar Hannover.) 

Nieuwe leden. 
E. M. Wiersema, Verlengde Heereweg 125, Groningen. 

20. 
32. 
74. 

30-
84, 

30 _ _ , 
86. J. G. Anderson, dr. D. Bosstraat ia, Groningen. 

Aspirant-Iid. 
G. Bohemen, Zuiderkuipen 16, Groningen. (Voorgesteld door 

A. Martens.) 
VERGADERING op Maandag 9 Februari 1925, te 8!/^ uur, 

in de boTenzaal Tan liet Hotel-Restaurant Wil lems, Heere
straat, te Groningen. 

De Secretaris, C. M E I J E R . 

Philatel.-Vereeniging ,,Zuid-Limburg", te Maastricht. 
Secretar is ; J. W. J o n k e r s , St. Lambertuslaan 16, Maastricht. 

KORT VERSLAG der vergadering van Maandag 15 De
cember 1924, in de bovenzaal van de Sociëteit 
„Momus", Vrijthof, te Maastricht. 

Voor een 25-tal leden opent de voorzitter te 8.15 de vergade
ring. Nadat de notulen goedgekeurd zijn, worden de beeren Ten 
Haef en Jacobs met algemeene stemmen als lid aangenomen. 
De voorzitter heet hen van harte welkom. Vervolgens deelt de 
voorzitter mede, dat, nu Heerlen eene zelfstandige Vereeniging 
zal worden, 25 aldaar wonende leden met l Januari a.s. uit onze 
Vereeniging zullen treden. 

Voor de verloting schenken de beeren Vrijdal, Marres en 
Reinards eenige waardevolle zegels. 

Met kienspel en beurs wordt de verdere avond aangenaam 
doorgebracht. 

Nieuwe leden. 
33. ten Haef, Luikerweg i, Maastricht. 
77. P. H. Jacobs, Prof. Nijpelstraat 22, Maastricht. 

Bedankt met 1 Januari 1Q25 
7. J. Oosterman, Heijlerhoflaan i, Maastricht. 

33. C. F. A. de Groot, St. Mijn »Willem-Sophia«, Ji^^McJ/s'^Mï?«;/«. 
59. J. Wehrens , Meerssen. 
60. Hennekens, Meerssen. 
67. J. C. Deckers, Rue des Mugnets i4 a/Seine, Frankrijk. 
70. P. W. van Geffen, Emmast raa t 13, Heerlen. 
77. C. E. van Wijk, Graaf Florisstraat 19a, Rotterdam. 

I03. L. Pieters, Si t tarderweg 63, Heerlem. 

Volgende vergaderingen c.q. beursavonden. 
telkens te S uur, in de Socië
teit »Momus«, Vrijthof, te 
Maastricht. 

Maandag 26 Januari 1925, 
Maandag 9 Februari 1925, 

N.B. Wordt medegedeeld , dat het postgiro-nummer van den 
penningmeester J. W. Jonkers 111351 Maastricht is. 

Postzegelvereeniging ,,Helder", te Helder. 
Secretaris : J. G. J. P O L L I N G , Draaisteeg 7, te Helder. 

KORT VERSLAG der VERGADERING, gehouden op Vrijdag 
19 December 1924, in de Sociëteit „Van Weelde". 

Aanwezig 25 leden. Circa 8 uur opent de voorzitter, de heer 
Uyttenboogaart , met een woord van welkom de vergader ing. 
De notulen worden voorgelezen en goedgekeurd. Ingekomen 
stukken zijn van de firma Tho Bokholt uit Grö«z«^»/ : i e . waarin 
de firma verzoekt lid te mogen worden; zij wordt met algemeene 
s temmen als lid aangenomen ; 2e. heeft genoemde firma een 
aantal zegels ter waarde van 4,50 fr. gezonden met de bedoeling, 
dat er van elk i ex. aan die leden wordt overhandigd, die.bij 
hem een catalogus Yvert & Tellier hebben besteld. Eene reclame 
die zeer wordt op prijs gesteld. 

Daarna verkiezing administrateur der rondzendingen. De 
voorzitter deelt de vergadering mede, dat door overplaatsing 
naar Gorkum de heer Deelder ons noodgedwongen zal gaan ver
laten en dus een nieuwe opvolger zal moeten worden benoemd. 
De animo voor genoemde functie blijkt niet groot te zijn, wat 
tot gevolg heeft, dat de verkiezing zal worden uitgesteld tot de 
volgende vergadering en het bestuur in dien tijd het werk zal 
verrichten. 

Vervolgens begrooting 1925. De voorzitter deelt de verga
dering zijn p lannen mede, welke worden goedgekeurd . 

De voorzitter richt tot den heer Deelder een woord ten 
afscheid, dank t hem namens de geheele Vereeniging voor al 
het goede aan onze Vereeniging gedaan en deelt mede, dat de 
vergadering heeft besloten hem als aandenken te schenken eene 
complete serie «Armenwet-zegels». De heer Deelder dankt de 
vergadering voor het genoten vertrouwen en wordt van plaatselijk 
lid buitenlid. 

Bekend gemaak t wordt nog, dat onze eerstvolgende beurs
middag zal plaats vinden op Zaterdag 10 Januari van 2 tot 5 uur 
en de daarop volgende op Zaterdag 7 Februa r i in de Sociëteit 
Van Weelde . 

De eerstvolgende ledenvergader ing zal plaats vinden op 
Vrijdag 23 Januar i a.s. 

De Secretaris, J. G. J. P O L L I N G . 

Nieuw lid. 
Firma Tho Bokholt, Louise Henriet testraat 30, Groningen. 

Adresverandering. 
J. A. Deelder , van Ankerpark 5 naar Hr. M's «Schorpioen», 

Gorinchem. 

B E G R O O T I N G 1925. 

ONTVANGSTEN. 
Contributie en entrée 's f 390,— 
Oprengst rondzendingen - 75,— 
Opbrengst Maandblad - 25,— 
Toevallige baten - 2,50 

Totaal . f 492,50 

UITGAVEN. 
Maandblad f 190,-^ 
Secretariaat, port i , enz - 50,— 
Boekerij - 25,— 
Zaalhuur - 40,— 
Assurantie - 6,15 
Verloting - 150,— 
Onvoorziene uitgaven - 31,35 

Totaa l . f 492,50 

- f . l X J M J J J I I 
WATCRGRAAFSMCCK •N.YAAR ^ C^ CIR.LEC7N D E HAAT 
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. 

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

VERSLAG van de vergadering van Zaterdag 20 Decem
ber 1924, in Hotel Roberts, te Heerlen. 

Aanwezig i8 leden. Om 8.4s opent de voorzitter de vergadering 
en heet de aanwezigen welkom. De statuten en het huishou
delijk reglement worden vastgesteld. Deze zullen op de volgende 
vergadering ter raadpleging liggen. 

Het bestuur wordt bij acclamatie herkozen. 
De voorzitter deelt mede, dat het Nederlandsch Maandblad 

voor Philatelie het officieel orgaan der Vereeniging zal zijn. 
Na sluiting wordt de verdere avond doorgebracht met kienspel 

en beurs. 

Vergadering. 
VERGADERING op Zaterdag 31 Januar i 1925, te 8V̂  uur, 

In Hotel Roberts, Stationstraat, Heerlen. 

Mededeeling. 
De leden worden dringend verzocht nog verschuldigde con

tributie en bedragen van de rondzendingen zoo spoedig mogelijk 
te voldoen. 

Postzegelverzamelaarsvereen. ,,Zwolle", te Zwolle. 
Secretaris: A. HOFMAN, Van Galenstraat 28, te Zwolle. 

KORT VERSLAG der vergadering van 5 Januari 1925, 
gehouden in de Openbare Leeszaal, te Zwolle. 

Te ruim 8 uur opent de voorzitter met een hirtelijk welkom 
de vergadering, die aanvankelijk door i8 leden en i candidaat
lid en later door 20 leden was bezocht, zijn beste wenschen uit

■ sprekende voor 1925 en hopende, dat onze jonge Vereeniging 
zich in dit eerste jaar van haar bestaan in een steeds toenemen 
den groei moge verheugen. 

De notulen der eerste vergadering van 9 December 1924 war
den vervolgens voorgelezen en goedgekeurd. Hierna kwam een 
voornaam punt der agenda aan de orde, n.1. bespreking van het 
conceptreglement, welke bespreking een groot deel van den 
avond in beslag nam. Verder werd besloten de Vereeniging aan 
te doen sluiten bij het »Nederlandsch Maandblad voor Philatelie« 
en werd den secretaris opgedragen, de daartoe vereischte stappen 
te doen. 

Vervolgens had er een verloting zonder nieten plaats van door 
verschillende leden beschikbaar gestelde zegels. 

In de rondvraag werden door eenige personen 2 candidaat
leden opgegeven en werd over 4 candidaatleden geballoteerd, 
met het gevolg, dat alle vier als lid werden aangenomen. 

Hierna te ongeveer half elf sluiting. 
De secretaris, HOFMAN. 

ADV E R T E N T I E N. 
UITSLUITEND voor LEDEN 

der 
Aangesloten Vereeniglngen. 

TE KOOP OF IN RUIL GEVRAAGD: 
Jub. Ned. 192324, 2 cent, plaat 2, en 
10 cent, plaatIO, benevens alleonregel
matigheden; De Ruijterzegels en id. 
Portzegels in geh. of tialve vellen. (27) 
F. H. H. POST, Maliebaan 104, Utrecht. 

Ruilconnecties gezocht voor op
laagcijfers, oplaagletters en druk
kersteekens. Koop ook graag aan. 
mr. G. A. BONT E KOE, 
(21) OEGSTGEEST. 

Prijs dezer advertenties: 
73 cent per keer, 
bij vooruitbetaling. 

TE KOOP AANGEBODEN: Nederland, f 2,50 overdrukken, gebruikt Yv. 
no. 96, ä f 1.7S ; Yv. no. 97 ä f 1,90 ; f 5.— 1898 ä f O.ÏS ; f 1,— Jubileum 
1923 è f 0,65; f I,— overdruk op dienstzegel, Yv. no. 130, a f 0,60 enz. 
Paren, strips en blokken met t "/• prijsverhooging. [19] 
113 VRAAGT PRÜSOPGAAF ANDERE NEDERL. EN ANDERE ZEGELS. 

J. DEKKER, ANSLIJNSTRAAT 35, HAARLEM. ^ ^ ^ — 

B. B. PAANS, 
P O S T Z E G E L H AN DE L , C20> 

WERKENDAM, 
maakt voordeelige ziclitzendingen en 
koopt alle zegels van Nederland engros. 

B I L L IJ K 

A l l één p laa ts ing 
bij voorui tbetal ing. 

ONGEBRUIKT NEDERLAND Te Koop gevraagd: 
Jubileum 1913, f 2,50, f 5 ,  en f 10,; Jubileum 1923 f 1,—, f 2,50 en f 5,— ; 
Nederland 1903 f 10,— (oranje), 2^k G'd op 10 Gld. (1903 en Jubileuml; 
Vliegpost 60 ets; Nederland 10/17'/, c., 10/22'/, c., 10/3 Dienst en 1 Gld / 7»/. 
Dienst. F. SMALLENBROEK, Waterl weg 34, APELDOORN. (3) 

Rondzendingsverkeer 
Sr» 

Soendastr. 31, Haarlem. 
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Uitgiften 1900, Scheepstypen, 
— compleet, 3 pfg.—5 Mark. 
China f 4,25 | Marokko f 4,25 
Duitsch NieuwQuinea f 4,25 
DuitschOost Afrika f 4,50 
DuitschZuid West Afrika 
Kameroen 
Karolinen 
Kiautschou 
Marianen 

f 4,50 
f 4,50 
f 4,25 
f 4,25 

Marschal 
Samoa 
Togo 

f 4,25 
f 4,50 
f 4,25 
f 4,25 
(Vèa) 

Bij aankoop v. alle 12 ser., 148 waarden, f 46,
F R A N C O na ontvangst van postwissel. 

POSTZEGELHANDEL „ONIlfERSEL", 
Spui 13, Amsterdam, J. J. A. Engelkamp 

!VV,"«V'."*.".1VV • • . . • • • . ; • ■ ■ . ; • • « . * • • 

RyiL eEWENSCHT MET NEDERLAND 
— EN KOLONIËN. 

Geef OudEuropa en Russische landen : 
Batoum, Siberië, China, Verre Oosten, Rus
sisch NoordWestleger en alle landen op 
ruilbladen.   Basis : Yvert 1925. (26) 
 A. DE ZAGORSKI, 
3, Avenue du ColonelBonnet, Paris, 16e. 

9 TE KOOP GEVRAAGD: ^ 
^ JUB ILEUMZEGELS VAN \t 

Curasao en Suriname, \ 
gebruikt en ongebr., in elke hoeveelheid. 1̂  

D.E(JerzeelSUaisW18,A'ilamJ 
êi» (Si» ©^ <S^ ̂  (^'è<S f® f® fs> (^T^T^t 

®@!^»^(g5^«<5®@@s^r^(a!s^r^®@s^»^(g!«r5©® 

^TIÎ IJI 
MBARDIJI 

t/m 1865 te koop gezocht of in ruil voor 
betere zegels van Nederland en Koloniën 

t lanbiedlngen onder No. 2, bureau van dit Blad. i 

POSTZEGELS 
IN PRACHTEXEMPLAREN, 
50—70 0/0 b e n e d e n Sen f . 

[NEDERLAND en KOLONIËN uitgesloten.) 
VR A AG T Z I C H T Z E N D I N O AAN 

P. Servaas Smits, Deventer. 
93r GEEN LEVERING OP MANCOLIJST. (30) 

l»»'.■^fc'A^JJJ■^fl<l.^j^ 
WATrRGNA ArïWCCÄ •M.YAAR ^ C^* o A D i R . L ECN DE RAAT 

= • INT.TEl.. ZU ID 6255 
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UW VERZAMELINGEN, DOUBLET

TEN, POSTSTUKKEN, ENZ., TEGEN 
B R A N D EN D I E F S T A L BIJ: 
Hanekamp & Van den Broeke, 
 ALGEMEEN ASSURANTIEKANTOOR, 

v/h J A C Q. D E S O N N A V I L L E , 
S PU I 7, AMSTERDAM . 
TELEFOON NOORD 4135. (86) 

Energiek en kundig philatelist zoekt 
le^en HOOGE rente of als handel 
voor gemeenschappelijke rekening 

I 24000, gld. ^ 
voor uitbreiding van zeer winstge
venden postzegelhandel. — Brieven 
onder No. 24, bureau van dit Blad. 

: DANZmMARKEN : 
aller Ausgaben in Sätzen und einzeln 
— an Sammler und Vereine. 
DanzigmatkenSpezialalbum »rreistaat< 
DanzigSpezialkafalog . . .1 2 fl. 
■r —■ ■»■■ iirm ■■ ■ 1 ^ 1 
Danzig Langfuhr, Birkenailee 3 a. 
POSTSCHECKKONTO STETTIN 14 606. (l) 

TE KOOP GEVRAAGD : 
complete series Jubileumzegels van Holland en Koloniën, 
zoowel gebruikt als ongebruikt. (6) 
A.INBIEDINU MET PRIJSOPGAAF WORDT VERZOCHT. 

POSTZEGEIIJANDEL JOS. U POUTIIÉ, VHAtE. 
Prins Hendrikstr. 61  Postcheque en Giro no. 31822. 
®(as?irs!®®®@?»r«©®®@s^»<sg)®@s»ir«©®@5^«>sg)®®@»»r5ÊI®®@!<»«^® 

® 

® 

1 S T IETS ÏOOR l ® 
® 

a ^ NEDERLAND 
Yverl no. t8/ti3, 15 stuks ƒ 0.60 

» » 75a/81a, 8 stuks » 0,20 
» 94/95, 2 stuks » 0,25 
» 98, 1 stuk » 0,05 
» 99/101, vliegpost » 0,65 
» 111/117, 7 stuks » 0,40 
» 131/132, ongebruikt . 0,50 

» » ii/62, Por to » 1,75 
Betaling vooruit . 
TE KOOP GEVRAAGD JUBILEUM 

GEBRUIKT. S 
10 series ƒ 5 , -

1,75 
. 2,20 

» » » 0",40 
» 5,50 

» » » 3,50 
» > 4,50 

» » * 15,— 
Por to EXTRA. 

1913 EN 1923 
® 

Slechts offerten met opgaaf van hoeveelheid, kwaliteit 
en prijs worden beantwoord. (25) 

I HEERL[N8CHEP0§TZEGEL(IAND[L,S'E™ffiïS: | 
®(§^*<Sg)®®®S>.Väg)®®®%»t^®(§^»<ä®®@S!««äe)®®(§»:#KS®®®®>>»fe«f)® 

iiiiirriimniiimiimmiiniiiiiimiiiiiiiirmriiiiii 

AÜF DEB HEIDE'S POSTZEGELHtllDEL 
AGENTEN FIRMA YVERT & TELLIER. AMIENS 

H I L V E R S U M , 
„Rustoord", Nassaulaan 5. 
POSTBUS 1. ^ ^ = 

PRIJSLIJSTEN GRATIS. 
Voortdurend te k o o p ge
vraagd ALLE postzegels van 

N E D E R L A N D . 
per stuk, per 10, per 100, 
per 1000 en meer. = ^ = = 

flanbiedingen me^ p r i j s ! 

A M S T E R D A M , 
Gravenstraat 17 aan de 
Nieuwe Kerk, tegenover het 
Hoofdpostkantoor, ÉÉN mi
nuut van den Dam. = ^ = 

Steeds de nieuwste snufjes. 
Altijd iets i n t e r e t s a n t s . 

A ¥ Y I« philatelistische 
JXLiLtEi benoodigdhe-
den en literatuur tegen billijke 
prijzen. =^= (23) 

i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i n i i i i 

I 
SPUI 13, AMSTERDAM. -

NEDERLANDSCH-INDIÜ. 
Door aankoop van een klein 
aantal series, kan ik deze 
afgeven voor 65 gulden per 
serie compleet. Franco na 
ontv. van postwissei. (13/') 

J. J. A. ENGELKAMP. 

■■ I Denemarken . 

ÜJ 
> 

< 

Z 
Ü 
z 
< 

30 
50 
75 

100 

25 
50 
70 

verseh. / 0,12 
verseh. » 0,35 
verseh. » 1,35 
verseh. » 2,25 
IJsland. 

verseh. / 0,90 
verso'a. » 2,25 
verseh. » 5,40 

25 
40 
60 

Noorwegen. 
verseh. / 
verseh. » 
verseh. » 
Zweden. 
verseh. / 
verseh. » 
verseh. » 

0,30 
1 , 
2,70 

50 verseh. ƒ 0,30 
75 verseh. » 0,70 

100 verseh. . 1,80 
150 verseh. » 11,50 

GEZOCHTE COMPLETE SERIES: 
Denemarken . 

264. 1918, Provisor, uitgifte, 
Wm. Kruis, 10 waarden * / 7,25 

265. dito, o » 7,25 
266. 1920 Sleeswijk I. Zone (14) » 20,— 
267. dito, o » 22,50 
268. Herinneringsuitg. hereeniging 

5 waarden * 
269. dito, o 
270. 1921 weldadigheidsuitg., 2 w. 
271. dito, " 

IJsland. 
551. 1903, Christian IX (13) » 
553. 1907, dubbelbuste (15) « 
554. 1911, Sigurdson, 6 w. * . 
555. dito, • 
556. 1912, Friedrich VIII (7) * 
557. dito, » 
558. 1920, Christian X (16) * 

1,25 
0,175 
0,70 
0,70 

8,50 
7,25 
0,45 
0,40 
8,59 
7,25 

559. 
560. 
561. 
562. 
563. 
565. 
567. 
568, 
569. 
570. 

571. 

797. 
799. 
801. 
803. 
95. 
67. 
800. 
807. 

1011 
1018 
1015 
1017. 
1019, 

1021, 
1023, 

dito, • 
1921, hulpuitgifte (7) * . 
dito, O 
1922 kleurverandering (51 
dito, o 
1903, Dienst, 7 waarden " 
1907, Dienst, 8 waarden " 
1920, Dienst, 8 waarden * 
dito, » 
1922, Dienst, Provisor. 

uitgifte, 3 waarden 
dito, o 

Noorwegen . 
1905, hulpuitg., 3kronenw. 
1907, 3 kronenwaarde » . 
1909, 3 kronenwaarde " . 
1910, Posthoorn (11) » . 
1911, 3 kronenwaarde " . 
1914, herdenkiDgsuitgave(3) 
1922, Portzegels (4) * , 
dito, o 

Zweden. 
wapenschild (7) " 
leeuw, 3 waarden ' 
get. 14, 10 waarden " 
get. 13, 11 waarden " 
aan de rugzijde blauwe 

posthoorn, 10 waarden ' 
1889, hulpuitgifte (2) " . . 
1891, Koning Oscar (15) « 

/ 

1858, 
1862, 
1872, 
1877, 
1886, 

4,50 
1,50 

» 1,— 
» 0,75 
. 0,35 
o 0,90 
. 0,90 
. 1,75 
. 1,20 

> 5,— 
. 5 , -

> 4,50 
. 3,50 
> 7,25 
. 0,07 
. 0,10 
■ 0,22 
■ 2 , -
1,25 

22,50 
1 6 , -

7,— 
1,25 

0,65 
1,50 
0,10 

O 

1025. 1910, Koning Gustaaf Wm. 
Kroon, 7 waarden " ƒ 0,08 

1027. 1911, Koning Gustaaf 
zonder Wm., 20 waarden " » 0,06 . 

1028. 1917 Landstorm I a/zegels 
10 waarden * » 3,— 

1029. dito, o » 2,50 „• 
1030. Landstorm II a/Portzegels, § 

10 waarden * » 30,— S 
1031. dito, o » 25,— s>i> 
1032. Paketzegels, 2 waarden * . » 5,— S 
1033. dito, o . . , 2,— M 
1034. 1918, hulpuitgifte (6) *. . » 1,25.3 
1035. dito, o » 0,65 a 
1030. opmaakuitgifte. Landstorm .g, 

I m/opdruk van de nieuwe (i; 
waarde, 10 waarden * . . » 2,50 

1037. dito, " » 2,— -g 
2000. 1920, vliegpost ^3) *. . . » 1,25-3 
2001. dito, o » l,~ä 
1039. nieuwe uitgifte (12) » . . » 0,45 M 
1041. 1921, klem verandering (13)1 , . _ || 
1043. — Wasa, 3 waarden « . » 2 , - = 
NIEUW ! Zweden . NIEUW ! ^ 
1360. Herinnerirgsuitg. aan het VIII Post- ^ 

congres in Stockholm, cpl. 15 w. * ƒ 12,50 S 
1361. dito, » » 13,50-2 
1362. Herinneringsuitg. a, h. 50-jarig bestaan g 

v.d. Wereldpostvereeniging (15) *y i2 ,50 n 
1363. dito, o » 13,50 J' . 

N 

O» 

09 

03 
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R. KORMOS, 
POSTZEGELENGROSHANDEL, 

DEN HAAG  Anna van Buerenstraat 90. 

1 Steeds te koop gevraagd 

NEDERLAND EN KOLONIËN ingroote hoeveelheden. 
(  ) S P E C I A A L GEZOCHT : (57) 
JUBILEUM EN OPDRUKZEGELS 1923, GEBRUIKT. 

■ GRIEKENLAND. ■ 
VERZAMELINGEN, GEPLAKT IN BOEKJES MET SCHARNIERTJES. 

100 
150 
'200 
Ron 
400 J 

GRIEKENLAND. 
V , / 2,50 
Zegels van ■' „ ' . „ 
Griekenland » ^fi^ 
van 1861 1924 » 14,— 

zpnder , 88,— 
variëteiten. 00 

KRETA. 
30j Zegels van Kreta / 1,60 
50 jbehalve de vreemde » 5 — 
65l kantoren , ^ O 
2 5 | .THRACIÉ. „ 5' 
40 

kantoren. 
THRACIË. 
Helieensche 

administratie. 5 

Griekenl. 1923, cpl. serie, Yv. 289344, ongebr of gebr ,59 w. i 55,
Revolntle, serie, behalve de no.293 en 310, ongebr. of gebr., 57 w. f 15,
DE R I J K S T E V O O R R A A D VAN G R I E K S C H E Z E G E L S . 
Uitvoering van mancolijsten onverscHillig volgens welken catalogus. 
_ ^ M A T I G E P R I J Z E N ! ^— 

N. GARAS, E x p e r t , ATHENE, 44 Rue Bouboul inas . 
Lid van de „S. I. des N. en T.P.", te Parijs en van „Breda" (Holland) 
Vertegenwoordiger van de „Echo de la Timbrologie". \:WfS) 

WM^^ wMmm, 

i 
il 

HUeO MICHEL, e. 111.0, 
OPGERICHT IN 1890. 
VERKOOP. 

POSTZEGELHANDEL = = 

INKOOP. RUIL. 
UITGEBREIDE PRIJSCOURANTEN OVER GELEGEN
HEIDSAANBIEDINGEN G R A T I S OP AANVRAAG. 

= MICHELCATALOGI: 

i 

i 

i 

f2,50 
f 2 , 

OVERZEE 1925 
ERUOPA 1924/25 
(Prijzen In Qoudmarlien) 
MICHEL'S MAANDELIJKSCHE 

SUPPLEMENTEN. 
Abonnemen t voor 1924 (12 n r s . 

franco) f2,—. 
De MICHELCATALOGUS heeft 

de grootste verspreiding van alle 
gezamenlijke catalogi der wereld en 
is onmisbaar voor iederen ernstigen 
verzamelaar. 

AANBIEDINGEN VOOR DEZE MAAND: 
HONGARIJE. Madonna, compleet , 8 versch. f 0,60 

Dienstzegels, alle 29 soorten, compl. 2,40 
Portoprovis., alle 21 s tuks , compl. 1,25 

SCHWANEBERGERALBUM, sedert 44 jaren bekend als het 
beste en meest gewilde der geheele wereld, in alle soorten, 
tegen origineele prijzen. Prijslijsten op aanvraag graiU. 
In vraag steeds te koop: Series van alle landen, in het bijzonder 
nieuwigheden, alsook alle Europazegels voornamelijk DUITSCHE 
KOLONIËN, ongebruikt en gebruikt, en OUDDUITSCHLAND. 

BilNKI[R: Bank voor Handel en Industrie, 
 ;  COOLSINGEL 49, ROTTERDAM. 

(195) 

I 
f 
w 
f 
% 

f 
f 
f 
f 

yiWémmmm^^mmm^ém^mi\^ 

LEVERING VAN ZELDZAME ZEGELS VAN ALLE LANGEN VOLGENS lANCOLIJST IS 
: MIJNE SPECIALITEIT. : 
PRIMA KWALITEIT. ZEER MATIGE PRIJZEN. 

MIJN VOORRAAD IN GROOTE EN KLEINE ZELDZAAM
HEDEN VAN EUROPA IS DE GROOTSTE IN ENGELAND. 

GROOTE VOORRAAD ZELDZAME ENGELSOHE KOLONIËN, ZUIDAMERIKA. ENZ. 
VAN OORLOGSZEGELS ZIJN BIJNA ALLE RARITEITEN VAN BAGDAD, 
BUSHIRE, BR, N. GUINEA EN MARSHALL, BATOUM, ENZ,, ENZ. VOORRADIG. 

VAN HOLLAND EN KOLONIËN ALTIJD INTERESSANTE STUKKEN VOORHANDEN. 
CORRESPONDENTIE: HOLLANDSCH, ENGELSCH. FRANSCH EN DUITSCH. 

W. G. 2. E 
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BUITENGEWONE 
^ AANBIEDING. ^ 
Prijzen naar Yvert & Tellier 1925 (1 franc = 6 cent). 
VRIJBLIJVEND OFFREER IK (prijzen in Ned Guldens) : 
Hongarije, no. 319—323, fr. 15,50 . . 
Lithuanië, Vliegpost, no. 7884, fr. 12,25 
Perzië 1909, no. 269—284, fr. 42,75 . 
Honduras, no. 119, fr. 4,—, zeldzaam . 
UKRAINE, no. 5053 , fr. 400,— . . 
Spanje 1916, Cervantes, fr. 12,—. . . 
LIBERIE 1923, no. 194198, fr. 21,50 
Montenegro, Port, no. 9—13, fr. 6,— . 
Beieren 1911, no. 72—75, fr. 48,— . . 
Memel, no. 130—134, fr. 5,50. . . . 

Zegels niet naar genoegen worden teruggenomen. 
— Betaling vooruit per postwissel. — 
Vergelijk mijne prijzen met die van andere 
firma's en Uw besluit is vlug genomen!! 
CONCURRENTIE IS NIET MOGELIJK! 

Mijn principe is ; Groote omzetten, kleine winsten. (22) 
Profiteert van deze aanbieding. Vraagt zichtzendingen. 

CTÏ 

1 
0,99 
0,74 
2,56 
0,24 

2 0 , 
0,72 
0,90 
0,36 
2,80 
0,30 

10 
9 , 
6,50 

22,50 
2,25 

1 5 0 , 
7 , 
8,— 
3,25 

2 0 , 
2,75 

Postzeoeihaimiii „llm G ie " , 
 J. H. J. SNIJDERS, — 
UBACHSBERG (Holland). ^ 

postzcgdverzatnclaars. 
I Door aankoop van een 

generaal verzameling, 
zijn wij in staat aan vele 
aanvragen te voldoen. 

I 
Nederland en Koloniën, België', 
Beieren, Baden, Amerika, enz. 
ZIZIZZZ COMPLEET. = = 
Ruime keuze In Series en Albums. 
Catalogus V.Nederland en Koloniën, 
tevens prijscourant onzer prma, 

FRANCO 25 CENT. 

I Grootste en modernste 
inrichting in het cen

trum van het land. 1 
INTERNATIONALE POSTZEGELHANDEL 
 H. C. CORREUÉ, 
Nobelstnaat 7. UTRECHT. Telefoon 2782. 

i 

i 
i 
i 
4 
i 
i 
i 
i 
i 
i 

WIJ KOOPEN EN V E R K O O P E N ; 

IIHEOOPHYUIIROOP'^ 

strippen. Blokken, [> 

i 
i NEDERLAND EN KOLONIËN. 

Zijn liefliebber voor alles. 
Bijna alles uit 

OTJDDTJITSCHLAND. 
Specialiteit Randstukken, Paren, 
Zeldzame Stempels. 

i DXJITSCHE KOLONIËN. 

voorraad leverbaar. 

Voortdurend gezocht ter aanvulling van onzen voor
raad. Onze nieuwe prijtlijsi verschijnt spoedig. 

OTJDETTROPA EN OVEEZEE. 
Slechts prima kwaliteit zoowel gezocht als aangeboden. 

VERZAMELINGEN 
Koopen en verkoopen wij steeds. 

Aanbiedingen en zichtzendingen met prijsopgave steeds 
gewenscht. Maak tegen Depot of goede referenties 
gaarne zichtzendingen. 
Steeds Tertegenwoordigd op de groote veilingen in 
binnen en buitenland. Ontrang gaarne opdrachten. 

^ Postzegelhandel Van Herwerden. ^ 
Telef3578. GRONINGEN (Holland). 

Gronamarlig. Bankier: Ainstirdamsche Banit, 
Postbus Ö2. 
Groningen. (28) 

OSTZEGELHANDEL 

lERRE VOS, 
RINSENSTRAAT 82, 
 DEN HAAG. 

Nederland 5 cent blauw (Yv. 35), ongetand / 15 ,— 
» » » » » » get. 1114 » 2,— 
> 20 » groen (Yv. 40), » » » 3 , 
» » > » » o diagonaal paar, 

waarvan 1 gedeeltelijk bedrukt, get. llVj / 16,— 
Gedrukt op ruw geel papier, plantaardige verfstof. 
Wegens de slechte uitvoering zijn deze zegels niet 
uitgegeven. Oplaag slechts 1800 stuks. 
ZEER INTERESSANT.  VOORRAAD GERING. 
Ned.Indië. Java Hoogstaand (Yvert no. 61—62 
63—6465—66—68—69—72—74—757677), 52 
stuks, in blokken van 4, postfrisch, zeldzamer dan 
de Java kopstaand f 50,— 
Een pracht collectie brieven, zeebrieven en stempels 
uit den tijd der OostIndische Compagnie, Louis 
Napoleon, Rafles, vanaf 1795 tot en met 1864, enz. 

PR I J S O P AANV RAAG . 
Van eenige dezer stempels komt een beschrijving voor 
in het Ned. Maandblad voor Phil, van 16 Juli 1924. 
Wij koopen dergelijke brieven steeds in, alsmede 
alle rariteiten van Nederland en Koloniën. (15) 

POSTZEGELHANDEL . M l ^ ^ A JL W9 R Ê^ ^  D t R . L E O N DE RAAT 
WATCRGRAArSMEEn; • ^ V ■ ■ #% # % l m O» W = • INT.TEL. XOID 6Zr, =  INT.TEL. XOID 6 2 ' 
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ZOOLANG DE VOORRAAD STREKT 
IO/I71/2 ct., 10/221/^ ct., dienst, 1 01d./17i/i ct., 

grof getand, per stel ƒ 2,75 
10/171/^ ct., grof getand, gebruikt . . . . » 0,75 
Paren, strippen en blokken zonder prijsverhooging. 

NIDIRLAND. 
per stuk / 0,25 
» » > 0,35 
» » » 0,75 
. » > 4,75 
» » ■> 7,50 

35 et. Jubiié 1923 
50 » » » 
1 Old. » 

Z]/2 » » » 
5 » » » 

D^NII& 
5, 9, 10 en 20 Mrk. 1922 (120123) 
9 Mrk. (121) staand watermerk . . 
9 Mrk. (121) liggend watermerk 
50 en 100 Mrk. (124125). . . . 
250, 500 en 1000 Mrk. (126—128) . 

/ 2,50 
» 1,75 
» 1,95 
» 2,50 
» 0,35 

IDIRLAID. 
Foutdrukkaart HattemOverijsei f 0,35, p. 10 st. /3,25 
Weldadigheid 1906 ƒ 0.1214, per 10 stel » 1 , -

» 1923, 2 stuks c o m p l e e t . . . » 0,75 
» 1924, 3 » » . . . » 0,35 

60 et. grof getand / 0,45, per 10 stuks »3,75 

lilD.-lllDll. 
2]4 Old. 1898, zw. grijs, p. stuk /0 ,35 , 10 stuks / 3 , -
2 4 Old. 1914, rood, p. stuk licht gestempeld »1,50 
174/221/j en 30 ct./l Old. p. stel ƒ 0,30, 10 stel » 2,50 
121,2/1714 tot 80/1 Old. (321^/50 in twee typen) 
compleeet / 0,60 per 10 stel, compleet ƒ 5,— 

PRÄ1KRI 
25 en 75 et. Exp. des arts décoratifs 1925 / 0 , 2 2 ^ 

Heilig jaar serie compleet / 1,75 
» . » » tot 1 L. . . . » 0,75 

riUEffi© ©p R a a g a p l i © , compl. gebr. » 17,50 

!! Onze prijscourant voor 1925 zal eerstdaags verschijnen 
100 versch. 
100 
200 

50 
25 
50 

100 
110 

Qja,nz,tg . 

iSmlÉ^A^m. S t a t e a 

/ 1.50 . 
» 0,25 
. 0,60 
. 1,25 
» 0,25 
» 0,80 
. 2,50 
» 2,50 

^Ibum MedeE^laai, ©a Esicmlëa* 
Uitgave Yvert & Tellier . . . . (-f porlo)/6,90 
Nederl. uitgave (-]-porto) »5,50 

» » met Typen . . . (-j- porto) » 5,75 
» » m. tandingen en typen (-)-porto) »7,50 

Blanco bladen, 10 stuks »0,-10 

SCHAUBEK- EN SCHWANEBEROER-ALBUMS. 
Schwaneberger Supplementen 

zijn steeds bij ons te verkrijgen. 

Aanvragen zonder retourporto worden niet beantwoord. Alle zendingen geschieden na ontvangst van 
postwissel of door overschrijving op onze Girorekening No. 110104, kantoor DEN HAAG. Zendingen boven 
f 10,— franco. Buitenland Porto Extra. — — (18) 

500 verschillende der 
1000 
2000 » » 

10 versch. series » 
25 . , » 
50 » » » 

100 » . . 

ggfeee l© 
» 
» 
» 
» 
» 
* 

weE-g)I.4 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

/ 1,50 
. 2,75 
» 9,75 
. 0,65 
» 1,50 
» 6,50 
» 17,50 

1 deelig schroefslu'ting . . . ( + porto) ƒ 19,— 
2 deelig klembanden . . . . (-f porto) » 23,— 
4 deelig klembanden . . . . ( + porto) » 63,— 
Suplimenten en blanco bladen steeds verkrijgbaar. 

80/70 c , gebruikt, No. 148 ƒ 0,35 
Serie 1921, compl. 2Vi,3 c—20/25 c, 

No. 181—186 » 0,35 

T i s i É 41 Dm 




