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Gatalogns Nederland en Koloniën 
is lieden Yersclienen* 

Geheel bewerkt met typen en tandingen vol
gens den bekenden Engelschen catalogus van 
Stanley Gibbons en Leiddraad van Nederland. 

Prijt f 0 ,25' franco huis , a l léén bij vooruitbetal ing. 

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

I 

VERSLAG van de Bondsbestuursvergadering op Zondag 
21 December 1924, te 's-Hage. 

Aanwezig de beeren Van der Schooren, Singels, Kästeln 
Costerus, mr . de Beer, mr. Bonn en Jorissen (voltallig bestuur) 

Voorzitter de heer Van der Schooren, die de vergadering opent 
met een welkomstgroet aan de nieuwe bestuursleden, de beeren 
Costerus en Singels . 

De notulen der vorige vergadering worden gelezen en goed
gekeurd. De verschillende functiën worden verdeeld als volgt : 
G. V. van der Schooren, voorsitter; mr. E .Bonn , vice-voorzitter; 
A. F. Singels, ie secretaris; P. Jorissen V.Q.zn.,2e secretaris; mr. 
W. S. W. de Beer, penningmeester; J. A.K.a.%ttm, directeur Infor
matie-Bureau; en W. P. Costerus P zn., commissaris. 

Ter bezicht iging is aanwezig de op de Intern. Postzegelten
toonstelling te 's-Hage van 6—13 September 1924 door den 
Bond behaalde zilveren medaille met diploma, voor de inzending 
van den «Leiddraad voor den speciaal-verzamelaar van Nederland.» 

De voorzitter deelt mede, dat, ingevolge art . 38 v a n h e t H u i s h . 
Bondsreglement , op de 1.1. gehouden algeraeene vergadering 
correct is gehande ld inzake de reglementsherziening. 

In verband h iermede wordt thans ter kennis g e b r a c h t : 
Alle aangesloten vereenigingen zijn gehouden jaarlijks vóór 

I Mei candidaten op te geven voor het Bondsbes tuur ; indiening 
daarvan bij den len secretaris. 

Alle aangesloten vereenigingen doen jaarlijks vóór i Mei opgaaf 
van het aantal harer leden en vertegenwoordigers. 

De aftredende bestuurders zijn 
in 1925 : mr. W . S. W. de Beer en mr. E. Bonn ; 
in 1926 : W. P. Costerus P.zn. en P. Jorissen P.C.zn. ; 
in 1927: G. V. van der Schooren, J. A. Kästeln en A. F . Singels. 

De aftredenden zijn echter onmiddellijk herkiesbaar . 
Ingekomen s tukken : 
Schrijven van den heer K. A. Heijmans jr., te Rotterdam, 

inzake het instellen van een Bondspersbureau ; hierover zal 
nader worden gecoirespondeerd. 

Idem van den heer A, J. Warren te Ej/som, houdende dank
zegging voor de ontvangen Bondsmedaille. 

Idem, houdende waarschuwing tegen een zekeren Lommei, 
postzegel hande laa r te Parijs. 

Idem van de Postzegelveïeeniging »Heeilen», te Heerlen, dat 
zij eene afzonderlijke vereeniging heeft opgericht en zich heeft 
afgescheiden van de Philatelisten-Vereeniging »Zuid-Limburg«, 
te Maastricht, met aanmelding als zoodanig voor het l idmaat
schap van den Bond. 

Als plaats van den te houden Philatel is tendag in 1925 wordt 
Maastricht aangewezen en worden als voorloopige data vastge
steld 29, 30 en 31 Augustus . 

Den len secretaris wordt opgedragen in die richting de noodige 
stappen te doen . 

Ten slotte vraagt de heer Costerus, of het niet mogelijk is een 
volgende bijeenkomst op Zaterdag te houden en dan b.v. te 
Utrecht; als proef wordt als zoodanig besloten. 

Niets meer aan de orde zijnde, sluit de voorzitter de vergadering. 
De 2e secretaris, P . JORISSEN P . C . Z N . 

Door het Bondsbestuur is onderstaand schrijven aan de 
aangesloten Bonden toegezonden : 

De strijd tegen de vervalschingen. 
Mijne Heeren, 

Wij zonden U een exemplaar van het Zwitsersche reglement, 
vergezeld van een verslag van het Internationaal Congres, ge
houden te 's-Gravenhage 7 September 1924. 

Naar aanleiding daarvan wenschen wij het volgende onder 
uwe aandacht te brengen. 

De kern van b.g. reglement is de confiscatie der uitdruklielijk 
valscli verklaarde zegels uit ingezonden boekjes. Deze maatregel 
lijkt ons zeer juist, want daardoor wordt verder misbruik voor
komen. Wij raden dan ook beslist aan dit punt in uwe aange
sloten vereenigingen te behandelen. 

Met de meening, geuit door den heer Sefi van /1O«(Ä;«, dat wij 
ons ook moeten bezighouden met het vervalschingsvraagstuk 
onder de niet-georganiseerde verzamelaars, gaan wij geheel 
accoord, want onder hen, als zijnde het gemakkelijkste terrein, 
worden de vervalschingen het eerst en het meest verspreid. 

De conclusie uit deze erkenning moet zijn, dat de strijd tegen 
de vervalschingen niet alleen moet gestreden worden in de 
philatelistische, maar vooral ook in de groote pers . 

Er zal dus begonnen moeten worden een (klein) Internationaal 
Comité te vormen, dat zich ten doel stelt korte duidelijke be
richten uit te geven over gevaarlijke, in hoofdzaak, nieuw bekend 
wordende vervalschingen, zoo mogelijk vergezeld van de namen 
der vervaardigers . Deze berichten moeten via de aangesloten 
Bonden in de vakpers en de groote pers der betreffende landen 
worden verspreid. Elke Bond zal dus moeten beschikken over 
een persorganisatie. Deze organisatie, allereerst te gebruiken 
voor den strijd tegen de vervalschingen, zal ons in de toekomst 
in staat stellen, de internationale samenwerking op ander gebied 
der Philatelie over te brengen. Hoofdzaak is dus de internationale 
en daarna nationale pers te voorzien van de berichten over phila
telistische vervalschingen. 

Laten dus de Bonden naar Parijs komen met de mededeeling, 
hoe het staat met hun internen en externen ber ich tend iens t . 

Wij stellen daarom voor : het benoemen van een kleine com
missie, die in eiken Bond een vertegenwoordiger heeft. De 
commissie verzamelt alle berichten omtrent vervalschingen, die 
zij van haar vertegenwoordigers in de Bonden ontvangt. De 
vertegenwoordiger regelt de publicatie, via de persorganisatie, in 
groote- en vakpers. 

Aangenaam zal het ons zijn uw bericht hieromtrent te ontvangen. 
Hoogachtend, 

Namens het Bestuur van den Nederl . Bond 
van Vereenigingen van Postzegelverzamelaars: 

(w.g.) G. V. VAN DER SCHOOREN, voorzitter, 
(w.g.i A. F. S INGELS, ie secretaris. 

Nederlandsche Vereeniging van Postzegelverzamelaars. 
S e c r e t a r i s : A. VAN D A M , Wilhelminastr. 49, Haarlem, Tel . 793 

Vergaderingsdagen der Afdeelingen. 
Amersfoort: den 2en Donderdag der maand in het Logege-

bouw, V. Perseynstr. , te 7'/ï uur. 
Amsterdam : den 3en Donderdag dei maand in «American Hotel», 

Leidsche Plein. 
Arnhem en O.: den 2en Vrijdag der maand ten huize der leden. 
Dordrecht: den 2en Woensdag der maand in »Americain«. 
Friesland: den 2en Maandag der maand in Hotel «de Klan-

derij», te 8 uur. 
Gooi- en Eetnland: den 2en Dinsdag der maand te Bussum 

en Hilversum beurtel ings. 
's-Gravenhage: den 4en Maandag der maand, in Café Borde-

laise. Passage, te 8 uur. 
Haarlem: den len Dinsdag der maand , in «het Kegelhuis», 

te 8 uur. 
's-Hertogcnbosch: den l en Dinsdag der maand , in het «Café 

Central», Markt, te 9 uur. 
Leiden en O.: den 3en Dinsdag der maand, in Café-Rest. 

»In den Vergulden Turk», Leiden, te 8Vj uur. 
Nijmegen: den len Zaterdag der maand, in Café Neuf, Groote

straat, te 8 uur. 
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Nederlandsche Bond van Vereenigingen van Postzegelverzamelaars. 
Gevest igd te Amsterdam. Opgericht 2G Juni 1908. Als rechtspersoon erkend bfl Konlnkli|k Besluit van 27 Jul i 1908, no. 67 

Naar aanleiding van het besluit, genomen in de Algemeene Vergadering, gehouden te Utrecht op 24 
Septembei 1916, heeft het Bondsbestuur, mede m verband met het bepaalde in de artikelen 4 en 6 van 
het Huishoudelijk Reglement , de eer het volgende ter kennis dei leden te brengen 

N'MVIEN DER LEDEN 
Aantal 

leden op 
1 December 

1924 

Getal verte 
genwoordigers 
waarop elke 
Vereeniging 
recht heeft 

NAMEN der 
vertegenwoordigers voor het 

ie halfjaar 1925 

ADRESSEN 
der vertegenwoordigers 

I Nederlandsche Vereeni
ging \ a n Po^tzegelver 
zamelaars, te Amsterdam 

2 Postzegelveieenigmg 
«Bieda», te Bieda 

Vereeniging van Postzegel 
verzamelaars «Hollandia», 
te Amsterdam 

Utrechtsche Philatelisten 
Veieeniging, te Utrecht 

5 Haagsche Philatelisten 
Veieeniging, te 's Gra 
venhage . 

6 Vereeniging van Postzegel 
verzamelaars de Globe», 
te Arnhem 

Philatelisten Vereeniging 
«Gioningen», te Gronin 
gen 

Philatelistenclub «Rotter 
dam», te Rotterdam 

Neder landsche Philatelis-
tische Vereeniging «Op 
Hoop van Zegels», te 
Haar lem 

Philatelisten Vereenigins: 
«Apeldoorn», te Apeldoorn 

Postzegelvereenigmg «Vlis-
s ingen», te Vhssingen 

Phialtelisten Vereeniging 
«Zuid Limburg», te 
Maastricht 

756 

417 

276 

24-3 

l42 

151 

85 

49 

135 

45 

28 

92 

J H Albrecht 
H J Boeken Jzn 
dr A van Dam 
J B Robert 
G J Stork Gzn 
A J Vale« ink 

J C G van den Berg 
Ch J M M L Hekking 
A J Jacobs 
H ƒ H M Janzen 
J Sikkens 
L C A Smeulders 

L P van der Chijs 
S van Kooten 
S Ondervvijzer jr 
Leon de Raaij 
J P Fraanberg 
P Vredenduin jr 

J F Buigersdijk 
dr P H van Gittert 
H C Mi'ius 
j G Raatgever 
C G A Wijnmalen 

I 
2 
3 
4 

2 
3 
4 
I 
2 . 
3 
I 
2 

I 
2 
3 
4 

I 
2 

I 

K N Kortevveg 
P C Doz> 

H J van Balen 
J. Ph Blanken 
ƒ C Heidenreich 
N Kramer 

C M Kuitert 
K. Nieland 
L H Wachters 

dr L Frenkel 
R J de Ruiter 

G Hamer 
John Robbers 
G D Swanenburg de Veije 
H N Tet terode. 

C C Kaïjser 

C J L Sitsen 

1 H Schaepkens v Riempst 
2 M Micheels 
3 

Nijmegen, Oranjesingel 32 
Amsterdam, Van Eeghenstraat 187 
Haarlem, Wilhelminast iaa t 49 
's Gra\ enhage, Bahslraat 57 
Amsterdam, Van Breestraat 120 
Amersfoort, Groote Koppel 4 

Ginneken, Bui gem Passtoorsstraat 5 
Breda, Mauri tss t iaat i6a 
Bieda, le te r ingsche Molenstraat 13. 
Bieda, Schorsmolenstraat 4 
Breda, Sophiastraat 35 
Breda, Schoolst iaat 18 

Amsteidam, \ an Baerlestraat 138 
Amsteidam Van Eeghens t raa t 39a 
Amsteidam, Pales t i inas t raat 25 
Amsteidam, I innaeusparkweg 42 
Haarlem, Brouw e i ' p l e i n 25 if 
Amsteidani , Roelof Hai ts t raat 25 

Bilthoven, Leijensche weg ia 
Utiecht, Maliebaan 72 öis 
Utrecht, Buijs Ballotstraat 49 
Utrecht, Groenstraat 55 
Utiecht , Sweelinckstraat 14 bis 

's Giavenhage Beeklaan 518 
'= Gravenhage, Gioerewegje 128 

Arnhem, Coehoorns t raa t 11 
Arnhem, Spijkeistraat 231 
Arnhem, Burgemeester Weertsstraat 53. 
Arnhem, Kleine Ooid 2 

Groningen, Nieuwe Ebbingestraat 28 
Groningen, Poelestraat 37a 
Gioningen, Oude Ebbingestraat 47 

Rot terdam, Eendrachtsvveg 7 
's-Gravenhage, Adelheidstraat 165 

Haarlem Kle\erparkweg 123. 
Amsterdam, Leidschegracht 33 
Amsterdam, Harmoniehof 39 I 
Haarlem, Schotersingel 71 

Apeldoorn, Stat ionstraat 64 

Vhssingen, Wals t raat 72 

Maastiicht I enculenstraat 30 
Maastricht, Helmstraa t 4 

He/ Bondibestttm \ oornoemd 
G V van der Schooren, V007zitier mr W S \ \ de Beer, Penmn^nuestei 

Burgemeestersplein 2, Auihem Van Eeghenstraat 39a, Amsteidam 
mr. F Bonn, Onder Voorztttei J A Kastein, Commissatii 

Cornells Speelmanstraat 7, 's-Giavenhage Hendrik Jocobszstraat 19, Amsterdam 
A . F ^\w%e\^, Eei ste-secretai IS W P Costerus P zn , Cö;«OT?j-jrt;/.r 

Teter ingsche Molenstraat 37, Bieda Voorhaven , Edam 
P Jorissen P C zn , Tweede secrttaiis. 

Beatrijsstraat 56, Rotterdam 
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REINOU KINGMA, APELDOOFiN. 1 
Posizegeibandel, uilgeier POSIZtEELNIEUW^ (26e jaargang), 
Telefoon 1029, offreert vrij l i jvend: 
Curasao, jubilé, cpl , ongebr / 80,—, Yv. 800 fr' 
Suriname jubilé, cpl , ongebr » 100,~-, Yv. 1000 ff 
Series van ieder tot en met f 1,— . . » 20,— 
Alle lagere waarden ook per stuk af te geven 
Holland 1923, jub , 2 et. t/m f 1,—, gebr ƒ 1,— 
f 1,— in blokken van 4, gebruikt . . . » 8,— 
Vraag onze inkoopslij«! en proefnr. POSTZEGELNIEUWS. 
TE KOOP ]ub '2S 25 e t , strip van 5 aan één kant 
ongetand ! Geen bod onder de f 80,—. (211) 

Tiuente den 4en Dinsdag dei maand, in «Hotel de Halve 
laan», te Heng 

4^est-Frteslani 
kend te maken. 

Maan», te Hengelo 
A^est-Frtesland: te Alkmaar, Edam of Hoorn, maandelijks be-

De secretarissen der afdeelingen worden verzocht hunne jaar
verslagen en een afschrift van hunne ledenlijst, volgens art 31 
Huish Regl , in te zenden bij den secretaris der Vereeniging 
voor I Maart a s 

In den leescirkel zijn maandelijks opgenomen de nieuwste 
buitenlandsche tijdschiiften Aanmelding bij G. V. van der 
Schooren, Burgemeesteisplein 2, Arnhem. 

Afdeeling. 
Amsterdam, secretar is : P. G Ke>ser, Overloom 27/29. 

Bedankt met 31. 12. '24 
469. 
223. 
360. 
510 
620. 

W. A. Beer 
A. G A. Boers. 
J van den Coolwijk. 
G D. E J Hotz. 
Th. J. Kopetzky. 

535. Ch Mey. 
670. M. H A. de Rooy. 
677. J. F W. van Schaik. 
487. G. J. P. Schouten. 

Nieuwe leden. 
J D. Brand, ondeidir. Kon. Paketv. Mij , Kweekduinweg 3 
O ver veen. 

W. Frijling, p/a Baron Taets v. Amerongen, Ede (Gld.) 
J L. Gilhuys, »Veldzicht-, Renkumsche weg 10, Bennekom V. 
G W. van Houten, 's Gravelandschevveg 80, Hilvetsiim. 
L. T. Mijnlieff, w.i., Zijlweg 89 b, Uverveen. 
H W Nijman, Vondelstraat 162, Amsterdam 
H J. Pek, Apeldoornsche weg B 32, Voorst. (Geld ) 
C. M. van Rhijn, Matthijsenhoutweg 424, Blaricum. 
B E. Spanjaard, Gudelalaan 21, Bassum. 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, S pooi singel 72, Delft. 
J Pb. Cysouw, Zuidzandsche straat i,b, Oostburg. 
mr. S H Bloembergen, Van Bleiswijkstraat 129, ( / « ; / Ä ? « ^ . 
A W. J. Voges, Vermeerlaan 34, Hilversum. 

Aanmeldingen. 
D. Allebe, Bilderdijkstraat 4 a, Bandoeng (N -I.) 
J. C. de Lang Evertsen, C. O. Penataran, Bhtar. (Java, N.-I.) 
J. P . Th. Rittershaus, planterscommittee, Medan (N -I) 
jhr . G. M. Verspyck, Handelsbank, Bandoeng (N.-I ) 
H. A Barnouw, adj.-secr. üe l imi j , Medan (N -I ) 
K. Boeve, havenmeesfer te Tarakan (O K. Borneo, N -I) 
M Engels, kapt a r t , Banjoe Biroe (N I ) 
Y. van Heekeien, Ned Handelmij, Medan. (N-I.) 
H. J. A. Koning, adm Concordia, Malang. (N -I.) 
J. F . H Lutjens, hoofdadm. Delimij, Medan. ( N - I ) 
W. H G. Palm, adj. insp. v d A r b , Loeboek Pakam. 

(S. O K , N.-I) 
G. Pastor, adj insp, v. d. Arb , Tandjong Pinang. (N.-I.) 

244 

261. 
276. 
288. 
299. 
475-
480. 

305 
312 
3'9-
327-
381. 
396 
180. 
102. 
523-

G Ritter, Postzegelh , Lombokstraat , Medan. (N.-I) 
J J G. E. Ruckert, Parallelweg 2, Semarang. (N.-I) 
H F. C. Schölte, tandar ts , Malang. (N.-I ) 
Ch. F . Seeger, Ned Handelmij , Medan. (N.I.) 
J. Boogaardt, Sophialaan 31, Amsterdam 
Mej G. Hurkens, Verveistraat 57, 's Hertogenlosch A V. L 
mr. N A de Joncheere N A zn., Oianje Nassaustraat , Z^Z^Ê«. 
A. ] Kuijl, ie luit. a i t . Ede. 
J. L Laverge, «Villa Annie», Honingerdijk, Rotterdam. 
]. B Meihuizen, luss t raa t 125, den Haag. 
N L. E Reisen, Schoolplein 5, Utrecht 
A. Ruijs, Frederik Hendriklaan 36, den Haag. V. 
H. Vriesendorp, Johan de Wit ts t raat J2, Dordrecht. 
J van Maaien, Hugo de Grootstraat 12, Leiden (lid »O H. v Z.«). 
J M Haga, Sweerts de Landasstraat 2, Arnhem 
A. O. U Wilkens, Melkpad 34, Hilversum. V. A. L. 
A Huijgens, Archimedesstraat 129, den Haag. 

Adresveranderingen. 
333. dr. O. S Bastiaans, thans Vermeerstraat 28, Amsterdam. 
639. dr. Hugo F. Belle, « Banda (Neira) N -I. 
377. G. W. Borgesius, « van Riebeekstr 11 Malang (N I.) 
397 F . A. M Harter ink, « Demmeniweg i, Medan. (N -I.) 
165. H. Jonker, kap, mil. a d m , thans Subsist, kader. Welte

vreden (N.-l.) 
689 A . B Meihuizen,/'aj'aÄa;/i'ö«_;^,postk.Bindjey (S.O.K , N . - l ) 
568. W. G. van Oyen, thans Ned -Handelmij, Rangoon (Br. Ind ) 
393. C Pohlmann, » Kon laan 80, Rijswijk (Z H ) 
394 C. Verhoop » Keizersgracht 135, Amsterdam. 
196 H J. van dei Weg, » Kleine Houtweg 99, Haaf lern. 

Kort Verslag der Bestuursvergadering op 1 Febr. '25. 
Afwezig de beeren mr . Bonn en J. B Robert . 
1. Het Handboek is ter recensie aan verschillende, ook buiten

landsche, bladen toegezonden en wordt zeer gunstig beoordeeld. 
Het zal op de tentoonstelling m Patijs worden geëxposeerd. Na
druk door J van Dijl te Soekaboemi werd, na ons protest, ge
staakt. 

2. Ingekomen is een schrijven der afd. Nijmegen over de 
groote uitgaven voor festiviteiten tijdens de tentoonstelling en 
verzoek om, zoodra de afrekening der tentoonstelling gereed is, 
haar een afschrift te doen toekomen. 

Geantwoord zal worden, dat men tegenover de ondervonden 
hulp van jury, commissies, recherche, e n z , toch verplicht was 
tot contra beleefdheden en men bij deze Internationale Tentoon
stelling ter gelegenheid van ons 40 jarig jub i l eum een feestelijk 
vertoon noodig vond. 

Afdrukken van de verantwoording, die in het jaarboekje zal 
worden opgenomen, zullen op aanvrage aan houders van aandeelen 
in het Waarborgfonds worden toegezonden. 

3 Op verzoek der afd. Gooi- en Eemland wordt een bijdrage 
verleend van hoogstens f 25.— ten einde te pogen de jonge 
verzamelaars te organiseeren, 

4. Ingekomen is een schrijven der afd 's-Gravenhage om 
maatregelen te nemen tegen geschonden zegels in de rond-
zendmgen 

Geantwoord wordt, dat onze rondzendmgen de beste m ons 
land zijn, terwijl een enorm groot aantal boekjes circuleeren, 
waarin een beschadigd zegel niet altijd te onderkennen is. Zooveel 
mogelijk worden zij echter geweerd. 

5. Een verguld zilveren medaille wordt voor de Fransche 
tentoonstelling beschikbaar gesteld. 

6 Ingekomen brieven der beeren Borel en Waller , met dank
zegging voor hunne benoeming tot eerelid. 

De Secretaris, A. VAN D A M . 

Postzegelvereeniging „Breda", te Breda. 
Ie S e c r e t a r i s : L. C A. S M E U L D E R S , Schoolstr. 18, Breda, Tel . 1397 

KORT VERSLAO der vergadering, gehouden op Maandag 
9 Februari 1925, des avonds te 8 uur, in de 
achterzaal van Café-restaurant „Moderne" te Breda. 

Tegenwoordig 37 leden en als in t roduce de heer D ƒ Cramer. 
Bi) afwezigheid van den voorzitter, door treurige familie-omstan-
digheden, wordt het presidium waargenomen door den len secre
taris, den heer Smeulders, die na opening, de aanwezigen. 

UlAAI j idJ i ' f l ' I J lJ l 
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waaronder den introducé en de beeren Van Andel, Hessels en 
Op de Beek — voor 't eerst ter vergadering — welkom heet. 
De voorzitter brengt allereerst in herinnering bet overlijden van 
den heer A. F. W. Stroo, voorzitter van den Raad van Beheer , 
en van de beeren P. F . Freudenberg en H.J . M. Goijarts, beiden 
leden onzer Vereeniging. 

Daarna worden de notulen der vergadering van 12 Januari 1.1. 
onveranderd goedgekeurd en vastgesteld. 

Vervolgens worden als nieuwe leden aangenomen de beeren 
P . A. Schwartz, R. Smger, A. W. Booms, J. C. H. Fiaser en 
A. Roveis. 

Op voorstel van bet bestuur wordt bjsloten aan den beer 
E. Slik, die in het afgeloopen jaar de meeste leden heeft aan
geworven, een prijs toe te kennen, bestaande uit een postzegel 
ter waarde van 75 francs (catalogus Yvert), te zijner keuze. 

De voorzitter laat hierna in een drukraampje rondgaan alle 
zegels van Nederland van de laatste uitgifte, welke tot nu toe 
verschenen zijn, alsook bet nieuwe Belgische zegel van 
50 cent. (brons). 

Ook vestigt bij er nog de aandacht op, dat, blijkens een in 
het Februar i -nummer voorkomend artikel, de beide oplagen der 
nieuwe 10 cents-zegels goed van elkander te onderscheiden zijn 
door een klein plaatfoutje in de eerste uitgifte. 

Hierna wordt melding gemaakt van een ontvangen schrijven 
van de «Federation des Sociétés Philatéliques frangaises», te Parijs, 
waarm wordt medegedeeld, dat ter gelegenheid der aldaar te 

houden Postzegeltentoonstelling van 2—12 Mei a.s., een Interna
tionaal Congres zal gehouden worden van postzegelverzame-
laars-vereenigingen der geallieerde en bevriende landen, met 
verzoek o.a. een of meer onderwerpen te willen aanwijzen ter 
behandeling op genoemd Congres. 

Alsnu wordt door den eersten penningmeester, den heer 
Cramerus, rekening en verantwoording gedaan over zijn gehou
den beheer over het afgeloopen jaar . De ontvangsten hebben 
bedragen f2940,44' en de uitgaven f2782,23, zoodat e r e e n v o o i -
deelig saldo is van f158,215. De in de December-vergadering 
benoemde commissie b iengt , bij monde van den heer dr. Van 
der Wal, verslag uit van baar onderzoek. Zij brengt den pen
ningmeester lof voor de nette en accurate wijze, waarop hij de 
gelden beheerd en de administrat ie verricht heeft, doch zou 
gaarne zien, dat in 't vervolg de verschotten der sectiehoofden 
specifiek werden opgegeven. De voorzitter zegt, dat hieraan zal 
worden gevolg gegeven en stelt daarna voor de rekening goed 
te keuren en den penningmeester te dechargeeren, waartoe met 
applaus besloten wordt. (Zie de rekening aan het slot van dit 
verslag). De heer Cramerus brengt hierna een groot gedeelte 
van den hem toegebrachten lof op den 2en penningmeester, den 
heer Van Deventer, over. 

De heer Siegmund bad gaarne, dat de notulen der vergade
ringen veel uitvoeriger in het Maandblad werden opgenomen dan 
tot nu toe gebeurt en wordt hierin gesteund door een groot aan
tal aanwezige leden. De voorzitter en de heer Cramerus toonen 

Rekening der Postzegelvereeniging „BREDA" over 1924. 
O N T V A N G S T E N . U I T G A V E N . 

1. Contributie van 399 — 1 = 392 leden ä 
/ + , -

2. Contributie en entree van in 1924 
aangenomen leden 

3. 10°/, van het verkochte in de rond 
zendingen 

4. Aandeel in de opbrengst der adver-
tentiën, enz. van het vereenigings-
orgaan 

5. Onvoorziene ontvangsten 

Totaal der O n t v a n g s t e n 

Begroot 
bedrag. 

ƒ1568 , -

» 250,-

» 35°,-

* 35°, 
3, 

ƒ 2 5 2 1 , -

Werkelijk 
bedrag . 

ƒ 1 5 0 4 , -

» 3 ' 6 , -

» 506,865 

» 612,18 
« 1,40 

ƒ 2940,44= 

1. Nadeelig saldo over 1923 . . . . 
2. Aandeel in de kosten van uitgaaf van 

het vereenigings-orgaan 
3. Kosten lidmaatschap van den Neder-

landscben Bond van Vereenigingen v. 
Postzegelverzamelaars (399 X ƒ0,35) 

4. Kosten v. drukwerk, portefeuilles, enz. 
5. Kosten van nummerstempelt jes en 

doosjes 
6. Porti en bureaubehoeften secretaris 
7. idem administrateur 
8. idem 2 penningmeesteis 
g. idem 8 sectiehoofden 

10. idem bibliothecaris . . 
11. Kosten van abonnement op philate

listische bladen 
12. Zaalhuur en fooi kellner v a n h e t v e i -

gaderlokaal 
13. Kosten van 11 maandelijksche verlo

tingen 
14. Kosten der jaarlijksche algemeene 

verloting in januari 1924 
15. Assurantie-premie 
16. Elfde jaarlijksche bijdrage aan het 

Reservefonds. (Besluit van 5 Mei 1913) 
17. Reis- en verblijfkosten van de ver

tegenwoordigers op de Bondsverga
dering 

18. Kosten van uitbreiding der bibliotheek 
19. Eers te bijdrage aan het Fonds tot 

viering van bet 35-jarig bestaan der 
Vereeniging in 1928 

20. Onvoorziene uitgaven 
21. Voordeelig saldo over 1924 . . . 

Totaal der U i t g a v e n . . 

25,-

60,-
25,-

y> 1 0 0 , 

• 3°,35 

Begroot 
bedrag. 

/ - , -
» 1000, — 

» 139,65 
» 3 5 ° , -

. 1 5 , -
" 7 5 , -
» 35,— 
» 20 ,— 
» 100,— 
» 2 5 , -

. 1 5 , -

» 40,— 

» 4o,— 

» 400 ,— 
. 26,— 

Werkelijk 
bedrag. 

/ 
» 

» 

» 
» 

» 

» 

» 

54.72= 

1112,90 

'39,65 
214,45 

39,55 
94,915 
43,57= 
25,85= 

I22,2o5 
21,695 

, ' -

19,— 

4 0 , -

425,16 
26,25 

2 5 , -

6 0 , -
8,05 

100,— 
219,25 

—,— I ^ 158,21 

ƒ 2 5 2 1 , - ƒ2940,445 

Nagezien en accoord bevonden 9 Februari 1925. 
De Commissie van onderzoek: 

(get.) G. M. VAN DER W A L , rapporteur, 
(get.) H. J. VAN GooL. 

Aldus opgemaakt 31 December 1924. 
De ie Penningmeester, J. C. CRAMERUS. 

WAMMMlWim «▼■1 1 ' 
O aft ^  ^ DIR. UF:«?N DF . B,»..« 
&^ W ^ • 1NT.TE1. l u i D fczsn 
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op uitvoerige wijze aan, dat aan 's beeren Siegmund's verlangen 
onmogelijk gevolg kan worden gegeven, daar elke Vereenigmg 
maar over een bepe rk te plaatsruimte te beschikken heeft. De 
heer Siegmund is over dit antwoord niet voldaan en verzoekt, 
in de vergader ing van den Raad van Beheer, zijn voorstel ter 
sprake te brengen . 

Tenslotte wordt een groot aantal zegels onder de aanwezige 
leden verloot en wel die, aangekocht door de Vereeniging voor 
f3,80 en de geschonkene door de beeren Mutsaers, Olrée, Polke 
Sprengers en Van der Staaij, zoodat elk lid een prijs deelachtig 
wordt. 

Waarna deze geanimeerde vergadering door den voorzitter, 
onder dankzegging aan de milde gevers, gesloten wordt. 
Breda, 9 Februar i 1925. De ie Secretaris, 

L. C. A SMEULDERS . 

Nieuwe leden. 
P. A. Schwartz, Buigemeester, \.& Krabbendijke. (Sectie III.) 

R. Singer, Avenue Emile Zola 126, te Parijs. 

A. W, Booms, Stratumseind 69, te FAndhoven. (Sectie VI.) 

362. 
E.Z.R 
212. 
E. 
374. 
Z. 
355
E.Z. 
417. 
E.Z. 
426. 
E.Z.R. 

van Ravestijn, te 

<Zoom. 

mej. A. A. Schulte, p/a dhr. H. A. 
Giimeken. (Sectie II.) 

J. C. H. Fräser , Bredaschestraat 44, te Berjrenoi 
(Sectie III.) 

A. Rovers , Bredaschestraat 56, te BergenopZoom. 
(Sectie III.) 

Candidaatleden. 
D. P. Bakker, Gem,beambte, Schiebroekschestraat 41A, te 

Rotterdam. 
L. Stolk, Pol i te beambte , Waterloostraat 102A, te Rotterdam. 

(Beiden voorgedragen door H. Zwijnenburg, te Rotterdam^ 
D. J. Cramer, Student Hand. Hoogeschool, thans adspirant ver

lofsofficier, Kon. Mil. Academie, te Breda. (Eigen aangifte.) 
G. van der Lit , Stationstraat 42, te//(;(?^/(;« (L.). (Eigen aangifte.) 
mej. A. B. C. M. Burgers, Franckenstraat 2, te Nijmegen. 

(Voorgedragen door E. N. J. Jongmans, te Nijmegen.) 
R. van der Schoot , Korvelscheweg 49, Tz'/î Hr̂ o. (Eigen aangifte.) 
Joh. Romeijn, Cargadoorsbediende, Delfgaauwstraat 44, te 

Rotterdam. (Eigen aangifte.) 
mr. P. J. A. Boot, Ginnekenweg 117, te /?«(/«. (Voorgedragen 

door A. J. Jacobs, te Breda.) 
Th. M. D. G. van Haelen, Kanselier van het ConsulaatGeneraal 

der Neder landen; ad re s : c/o The Consulate Geneial for the Nether
lands, te Singapore. (Voorgedr. door H.J.E.Moll , te A^rrmö«« (Riau). 

Overleden. 
212. H. J. M. Goijarts, te Prinsenha/^e. (Sectie 11.) 

Nummerwijzigingen. 
Het nummer van den heer L. A. van Doorn, te Haarlem, is 

niet i 4 i , doch 203. (Sectie VII.) 
Het nummer van den heer H. J. Veen, te Ginneken, is niet 

484, doch i 4 i . (Sectie II.) 
Het nummer van den hee rW. Garas.te z^//;«««;, is niet 160, doch 83 

Adresveranderingen. 
387. C. M. A. H. van Rooij, te Roermond, thans Veerstraat 69, 

aldaar . (Sectie VI.) 
199. W. C. Uhlenbeck, voorheen te 'sGravenhage, thans 

Kanaalweg 37, te Scheveningen. (Sectie V.) 
294. P. A. M. Davyt, voorheen te A /̂t̂ ;, thans Villa «Roe fleuri», 

te Mandelieu prés Cannes. 
189. mr. W. S. W. de Beer, te Amsterdam, thans Van Eeghen

straat 39A, aldaar . (Sectie VII.) 
396. S. A. Blok, te 'sGravenhage, thans Toussaintkade 4 i , 

aldaar. (Sectie V.) 
478. P. J. H. Knijper van Harpen, te Amsterdam, thans Regu

liersdwarsstraat 60, aldaar. (Sectie VII.) 
269. C. P. van Gemerden, te Hansweert, thans C 141, aldaar. 

(Sectie III.) 
Adresverbetering. 

151. M. A. Ufkes, Muntstraat 2 (Zandberg), Breda. (Sectie II.) 
Bekendmaking. 

De adminis t ra teur der rondzendingen brengt ter kennis van 
belanghebbenden, dat het inzenden van boekjes met zegels, ter 
circulatie onder de leden — wegens den grooten thans aanwe

zigen voorraad — te rekenen van i Maart af, tot nadere aan

kondiging is s t o p g e z e t . 
Breda, 10 Februari 1925. H. J. H. M. JANZEN, 

Schorsmolenstraat 4. 
Aankondiging. 

LEDENVER6ADERING op Maandag 9 Maart 1925, des 
avonds te 8 uur, iu de bovenzaal van de „ B e u r s v a n 
B r e d a " . (Ingang St. Janstraat.) 

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

KORT VERSLAG der vergadering, gehouden op Zaterdag 
31 Januari 1925, te 8 uur, in hotel „Krasnapolsky", 
Amsterdam. 
Aanwezig 58 leden en i introducé. In zijn openingsrede 

herdenkt de voorzitter de overleden beeren L. Hanciau te 
Brussel en A. F. VV. Stroo te 'sGravenhage, wijst op hunne groote 
verdiensten op philatelistisch gebied en deelt mede, dat de heer 
de Groot bedankt heeft als sectiehoofd voor ZuidHolland en de 
heer Hanekamp bereid is deze functie op zich te nemen. Verder 
wordt het jubileumfonds in herinnering gebracht , voor welk 
fonds de heer Goossen 3 prijzen heeft beschikbaar gesteld, het
geen met luid applaus begroet wordt. Ons medelid, notaris E. 
van Koolwijk te Roermond, heeft diverse plaatfouten van de 3e 
en 4e emissie Nederland beschikbaar gesteld voor de l eden ; 
door eenige speciaalverzamelaars wordt hiervan gret ig gebruik 
gemaakt . Ook vroeg de heer Van Koolwijk, of er wellicht leden 
waren, die hem plaatnummer i en 2 der 2 cent en plaatnummer 
10 der 10 cent Nederland jubi leum 1923 konden aanbieden , daar 
hij deze zegels gaarne wenschte aan te koopen voor zijn speciaal
collectie. 

Ingekomen was verder een schrijven van den heer Zilver, die 
door ziekte verhinderd was ter vergader ing te komen, eenige 
prospect! van den Indischen Postdienst over de op 16 April e.k. 
te houden postzegelveiling te Bandoeng en diverse proefnummers 
van de Philatelic Magazine. 

Na ballotage worden de beeren W. Ph. Coolbaas te Laboeha
Batjan, A. Kalsbeek, J. van Olst, L. P. J. H. Vandebrie l , W. N. 
Willemse en S. Woudstra , allen te Amsterdam woonachtig, als 
lid aangenomen. De beeren Kalsbeek en Vandebriel worden, na 
binnengeleid te zijn, met hunne aanneming gecomplimenteerd. 

Vervolgens circuleeren een echt gevlogen luchtpostbrief van 
den vliegtocht NederlandIndië van den heer Pootjes, nieuwe 
Russische postzegels met de graftombe van Lenin van den heer 
Van Praag, een proefdruk der Dortts Rijkers briefkaart en vele 
plaatfouten der 2, 7!^ en 10 cent zegels « Voor het Kind» van 
den heer Van Klinkum, benevens eenige nieuwe Fransche koloniale 
zegels van den heer Vredenduin, die tevens mededeel ing doet 
over de diverse Parijsche postkantoren en postzegelhandelaars, 
door hem bij ziin bezoek aan de «ville lumicre» in de afgeloopen 
Kerstvacantie bezocht. 

Na de pauze, waarin veel geruild en gekocht wordt, volgt de 
veiling van 45 kavels, die ± f35,— opbrengt , alsmede van 
een door den heer L. de Haan voor het jubileumfonds geschonken 
Indischen beporten brief met een te vroeg gebruikte, doch 
afgestempelde 5 cent jubileumpostzegel, die f1,25 opbrengt. 

Hierna verloting van 20 prijzen en 5 door den heer P. Oosterbaan 
geschonken extraprijzen. Sluiting omstreeks elf uur. 

De 2e Secretaris, J. P. TRAANBERG . 

Aangenomen als lid. 
348. Gust. Backlund, Chalmersgatan 17, Göteborg (Zweden). 

L. A. van Doorn, Soendastraat 31, Haarletn. 
29. L P. J H. van de Briel, Brederodestraat 77 hs, Amsterdam. 

347. W. Ph. Coolhaas, LahoehaBatjan, Molukken (N.lndië). 
23. A. Kalsbeek, Bronckhorststraat 8, Amsterdam 

.S. Wondstra , Nieuwe Prinsengracht 16, Amsterdam. 
J. van Olst. Grensstraat 25, Amsterdam. 
W. N. Willemse, Middenweg 130, Amsterdam. 

(De 2 laatstgenoemden zijn eerst dan aangenomen, als 
voldaan is aan art. 5 Huish. Regl.) 

A drésveran der ingen. 
280. J. P. van Harencarpsel, Fluweelburgwal 6, Den Haag. 
293. B. Amelung, Prinsen Bolwerk 28zw., Haarlem. 

■/.a.fcAjJtij»n.wiBHl 
WATER Ü R A A F S M J L E R 

m ^ d ' V i k J i . n k. t^ C » DIR .LE:<?N D E ».AVAT 
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202 B M.Wagenvoor t , David Blesstraat 1 11, Amsterdam 
83. A A Fijn van Draat, Wit te de Withstr 49 11, Amsterdam. 

180 W. W. Rutgera, Ruijsdaelstraat 13 in, Amsterdam 

Candidaat-leden. 
J W de Vos j r , Kantoorbediende, Oude Waal 42 l,̂ w?j-/<?rrfrtOT 

(Voorgesteld door G Sanders) 
D. Visser, Beambte b/d Havendienst , Ganzenweg i, ^wj/é'rrf'dOT. 

(Voorgesteld door J C F Schmid) 
W Sachls, Kantoorbediende, Bildei-dijkkade 36, Amsterdam 

(Voorgesteld door A M N van den Broeke). 

Verbeterde nummeropgave. 
I. K H Boeg, Amsterdam 1.23 P C Schutten, Amsterdam. 
2 M Hauer , Amsterdam 130 J C Harm, Amsterdam 

23 A Kalsbeek, Amüerdam 342 W Ph Coolhaas, Laboeha-
29. L van de Briel, ^;«y/^r(/rtOT Batjan 
89 J J Knotter, Amsterdam 348 Gust Backlund, Göteborg. 
90 mevr E M Sibinga-Mulder, 

Bussum. 
Vergaderingen. 

BESTDURSVERGADERING op Zaterdag 21 Februari 1925, 
des avonds te 8 uur, In Cafe Saisge, KaUerstraat 
Amsterdam. 

LEDENVERGADERINU op Zaterdag 28 Februari 1925, des 
aTonds teS uur, in Hotel ,,Krasnapolsl£y", Warmoes
s traat , Amsterdam 

De ie Secretaris, J A K'ASTEIN 

Utrechtsche Philatelisten-Vereeniging, te Utrecht. 
Secretar is : K H. J. VAN HULSSEN, Bngi t tenst raat 17, Utrecht. 

KORT VERSLAG van de algemeene vergadering op Dins
dag 27 Januari 1925, in het café-restaurant Witjens, 
te Utrecht. 

Aanwezig 37 leden Nadat de vergadering om 8 uur door den 
voorzitter geopend was, werden de notulen der \ o i i g e vergadering 
onveranderd goedgekeurd Van de afdeeling Vlaardingen was 
een schrijven ingekomen deze afdeeling op te heffen waai mede 
accoord werd gegaan Onderwijl in een drukraampje een brief 
van den heer Sluijp, die met de post was overgebracht door de 
Nedei landsche vliegers van den Nederl-Indi'^chen vliegtocht 
c rculeerde, werden enkele vragen van leden, tijdens de rondvraag 
gedaan, beantwoord 

Na de verloting en mededeeling, dat de volgende beursavond 
op 10 Februar i zal worden gehouden, volgden de veiling en de 
zichtzending Hierna werd de vergadering om ongeveer lo'-j uur 
opgeheven 

De Secretarts van de U Ph -V, 
K. H J. VAN H U L S S E N 

Bedankt als lid. 
H L. Rincker, Utrecht 

Adresveranderingen. 
K H J van Hulssen wordt Bngi t tenst raat 17, Utrecht. 
A. M Bonders wordt Burg Reijgerstraat 67, Utrecht 
J Ph A Enthoven wordt p a T imbang Deli Rubber Ct L t d , 

Galang (bij Medan), Sumatra O K 
Vergaderingen. 

BESTUURSVERGADERING op Dinsdag 17 Februari 1926. 
ALGEMEENE VERGADERING op Dinsdag 24 Februari 1925, 

Mededeelingen. 
Het adres van het secretariaat is thans Bngi t tens t raa t 17, 

Utrecht Boekjes voor de rondzendingen kunnen wederom inge
zonden worden bij den directeur van verkoophandel 

Haagsche Philatelisten-Vereeniging, te 's-Gravenhage. 
Sec r . : C J. COELAND, Van Weede v. Dijckveldstr 80, ' j Gravenhage 

VERKORT VERSLAG van de bijeenkomst van~D[nsdag 
22 januari 1925, 's avonds te 81/4 uur, in het 
„Zuid-Holiandsch Koffiehuis", te 's-Gravenhage. 

Tegenwoordig waren 2 gasten en 27 leden Voorzitter de heer 
J J Deggeller Na opening door den voorzitter, die de aanwe

zigen en m het bijzonder de 3 nieuwe leden, heden avond voor 
het eerst aanwezig, welkom heet, en de gasten introduceert 
in verband met de bezichtiging van heden , verzoekt de vooi 
zitter de aanwezigen zich van hunne zetels te willen verheffen 

Hij vervult den voor onze Vereeniging zoo droevigen plicht 
2 onzer te herdenken, die sinds de December bijeenkomst aan 
hunne familie, doch ook aan de H. F . V ontvallen zijn Werden 
WIJ in de laatste dagen van het oude jaar plotseling voor het 
feit gesteld van het overgaan van onzen oud-directeur derafdee 
ling «Verkoophandel», den heer L Mazel, die op verdienstelijke 
wijze zich als lid van het bes tuur vooral in den tijd vooi zijn 
ziekte, deed kennen, niemand kon vermoeden, dat reeds het 
nieuwe jaar ons onzen eere-voorzitter zou ontnemen Wat laatst 
genoemde en als mensch, als eere-voorzit ter, maar niet het meest 
als philatelist geweest is, werd in eervolle herinnering gebracht. 

Gaarne gaven de aanwezigen gehoor aan het verzoek van 
spreker, om door eenige minuten «stille aandacht», bewijs te 
geven van onze deelneming in dit verlies en eerbiedige hulde 
aan hunne nagedachtenis 

De voorzitter, helaas tot den gewonen gang van hardelen 
moetende terugkeeren, zegt thans het voorzitterschap daadwer
kelijk te moeten aanvaarden en zegt zich vooi te stellen, hoe 
moeilijk het ook zal zijn van zijn functie te zullen maken wat 
ervan te maken is 

HIJ vmdt aanleiding zich tot steller dezes te wenden, zijn spijt 
betuigende, dat nu wijlen den heer Stroo dit niet meer gegeven 
is te doen, om hem met zijne benoeming m het maatschappelijke 
leven geluk te wenschen Hij, die reeds als jongeling in de 
gelegenheid was hem tot wien hij het woord richtte in zijn doen 
en laten gade te slaan, meent volkomen zeker te zijn, dat het 
hem mogelijk zal zijn datgene te volbrengen, waartoe hij geroepen 
IS Natuurlijk kwam daarop van de zijde van betrokkene het 
verzoek te mogen bedanken vooi de gesproken woorden en de 
daarop gevolgde bewijzen van ins temming met die wcoiden 

De voorzitter zegt voor te stellen de agenda zoo spoedig 
mogelijk af te doen in verband m e t da tgene wat ons wacht 

Achtereenvolgens worden de notulen voorgelezen en onver
anderd goedgekeurd. Ook de ingekomen stukken woiden afge 
daan. Enkele worden naar den secretar is teruggewezen ter 
afdoening, o a het schrijven van «Hollandia» over het te openen 
loket voor verzamelaars had de volkomen aandacht Het ^oor 
gehangen lid werd veivolgens aangenomen . De gebruikelijke 
verlotingen hadden plaats Die voor de leden zal nog eens nader 
worden besproken naar aanleiding van eenige discussie Den 
secretaris werd opgedragen eens naar een ander lokaal uit te 
zien in verband met eventueel damesleden bezoek en de schrik
barende slechte ventilatie bij het in grooteren getale opkomen 
van beeren rookers. 

Inmiddels komt de heer J D van Brink ter bijeenkomst en 
wordt hem spoedig daarna het woord verleend ter bezichtiging 
stelling van — met nadere toelichting over — zijn buitengewoon 
belangwekkende bekroonde verzameling gelegenheidszegels Wat 
een rijkdom van materiaal wat al bu i t engewone opmerkingen 
en voor bijna alle aanwezigen verrassende mededeelingen Stel'er 
dezes stelde zich aanvankelijk voor en noteerde daarom vele 
biizonderheden. maar kwam bij het samenstel len dezer aanteeke 
nineen tot de conclusie, dat het wenschelijk zoude zi]n, dat onze 
hoofdredacteur een en ander eens, mdien hii daarvoor tijd kon 
vinden, in ons Maandblad wilde plaatsen Hij meent, dat de 
heer Van Brink velen daarmede een grooten dienst en niet minder 
genoegen zou doen 

Begriipeliik, dat alle aanwezigen de woorden van dank van 
den voorzitter door welgemeende bewijzen van instemming onder 
streepten De vooizitter sloot daarna de bijeenkom-it 

Dt Secretarts, 
C J COELAND 

Aangenomen als werkend lid. 
H. Brans, Segbroeklaan 26 's-Gravenhae;e 

Verbetering. 
De in het Maandblad van Januari vermelde h e e r j W Schipf, 

aangenomen als werkend lid, moet ziin : 
J W. Schiff sr , Huize Nieuw Rijksdorp, Wassenaar 

Bedankt als lid. 
C F. H. Tuckerman, Burgemeester-.park, Driebei gen 
G Dralle j r , Korte Haven 15/17, Schiedam 

u j m j U r i g M i f i M J J i 
WATCItGRAArSMEEl^ •N.YAAR ^ C^ .^ _ C I R . L E Ö N D E HAAY 
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Adresveranderingen. 
L. Cremsr Eindho/en wordt 2e Carpentierslraat igo, </«»//iitTj^. 
IVI Jacobs wordt Louise de Colignyplein 17, den Haag. 

Candidaatwerkend lid. 
IVI. M. Hijlkama, oud Postdirecteur, Van Bleiswijkstraat 33, 

den Haag. (Voorgesteld door K. N. Korteweg.) 
mevr. wed. Stroo, geb. Moetzer, Eerste van Blankenburgstraat 25, 

den Haag. (Eigen aangifte.) 
Overleden. 

L. Mazel, Groot Hertoginnelaan 227, den Haag. 
A. F. W. Stroo, ie Van Blaikenburgs t raa t 25, Den Haat;. 

BUITENGEWONE ALGEMËENE VERGADERING op Donder
dag 2G Februari 1925, ' savouds te S'/iUUr, in het Zuid
Hollandscli Koffietiuis, Groenmarlct, te 'sGravenliage. 

Notulen. Mededeelingen. 
Ingekomen stukken. Verloting. 
Ballotage nieuwe leden. Rondvraag. Sluiting. 
Best uurs voorsteilen. 

Ver. van Postzegelverz. ,,de Globe", te Arnhem. 
Secretaresse : J. G. SchuurmanMeesters, Apeld.weg 57, Arnhem. 

VERSLAG van de vergadering van Dinsdag 27 Januari 
1925, in Café National, te Arnhem. 

Aanwezig i8 leden. De voorzitter opent de vergadering, heet 
de aanwezigen welkom in het nieuwe Jaar en spreekt de hoop uit, 
dat door onderlinge samenwerking de Vereeniging zal bloeien. 
Daarna lezing en goedkeuring der notulen én mededeel ing van 
de ingekomen stukken. 

Nadat de kasconmissie heeft medegedeeld, dat zij boeken en 
kas in orde heeft bevonden, brengt de penningmeester zijn ver
slag uit, waaruit blijkt, dat de financieele toestand der Vereeni
ging iets beter is dan vorig jaar . Na voorlezing van het jaar
verslag door de secretaresse, worden de aftredende bestuursleden 
bij acclamatie herkozen. Beide candidaatleden worden tot het 
l idmaatschap toegelaten. 

Bij de rondvraag biengt de heer Te Winkel het bestuur dank 
voor al de moeite, die het zich in het afgeloopen jaar heeft 
getroost. Hierna sluiting. 

De Secretaresse, 
J. G. SCHUURMANMEESTERS . 

Candidaatlid. 
P. W. Günther, Rijnstraat 70 a, Arnhem. (Voorgesteld door 

D. G. Koning.) 
Nieuwe leden. 

18. A, G. J. Buitenhuis, .St. Antonielaan 146, Arnhem. 
82. W. C. Maas, Lawick van Pabststraat \o, Arnhem. 

Weder toegetreden als lid, 
125. W. J. G. Mohr, Jansplein 53, Arnhem. 

Bedankt als lid voor 1925. 
82. F. van der Wal, Zwolle. 

158. mevr. Hürleman, Schwys. 
Adresverandering. 

102. P. J Kuijters wordt Beukelsweg i a, Rotterdam. 
Vergaderingen. 

VERGIDERISG op Dinsdag 24 Februari 1925, 's avonds 
te 8 uur, in Café , ,Nat ional", ie Arnliem. 
SOCIETEITSAVOND op Dinsdag 10 Maart 1925, idem. 

Philatelistenclub ,,Rotterdam", te Rotterdam. 
Secretaris: P. J O R I S S E N P .C .ZN. , Beatrijsstraat t,6, Rotterdam. 

GEWONE BIJEENKOMST op Dinsdag 13 Januari 1925, 
des avonds te 7>è uur. in restaurant „Suisse". 

Aanwezig 20 leden en 2 gasten. Voorzitter de heer De Ruiter, 
die de vergadering opent met een welkomstgroet in het nieuw 
begonnen jaar, in een nieuw ClubloVaal, en ook onze gasten 
met een hartelijk woord toespreekt. Wegens vergevorderd uur 
wordt het lezen der notulen verdaagd en wordt onmiddellijk 
overgegaan tot het bezichtigen der verzamelingen Nederlandsch
Indië en Curasao van den he^r Van Walraven. De gespecialiseerde 

JHL JIJ J4JB' i i< l . !J I 
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verzamelingen, die bijna geheel compleet zijn, t rekken zeer de 
aandacht , vooral wat betreft de kwaliteit, en wordt een en ander 
dan ook met groote belangstelling bezichtigd, ■' 

Hierna heeft een algemeene verloting plaats, waarbij aan ieder 
der aanwezigen een prijs kon werden uitgereikt. Deze prijzen 
waren door enkele leden daartoe welwillend afgestaan. 

Ingekomen zijn 4 bedanken voor het l idmaatschap en enkele 
inschrijvmgsbiljetten met programma's voor de Intern. Postzegel
tentoonstelling te Parijs in Mei 1925, benevens enkele exemplaren, 
houdende kavelingen van zegels der verkooping te Bandoeng 
in April 1925 met inschrijvingsbiljetten. Een verkoop van zegels 
bracht f 0,80 in de kas. In plaats van ondergeteekende, als zijnde lid 
van het Bondsbestuur, werd als vertegenwoordiger der «Club» 
benoemd de heer dr. L. Frenkel . Niets meer aan de orde zijnde, 
sluit de voorzitter de zeer geanimeerde vergadering. 

De secretaris, P. JORISSEN P.C.zn. 
Bedankt voor het lidmaatschap. 

J. C. W. Hiel, Heemraadsingel 285, 
J. H. Keeven, Diergaardelaan 39, 
S. F. D. van Leer, Vredehofweg 36 c, allen te Rotterdam. 
H. H. Buijs, Avenue de la Couronne 442, Brussel. 

Aangenomen als lid. 
A. van Vierssen, ie Middellandstraat 43 a, , 
C. van der Pols, Wijnhaven 33, 
mr. J. G. Huijser, Vredehofweg 32, allen te Rotterdam. 

Internationale Ver. ,,PhilateHca", te 'sGravenhage. 
Secretaris; J. N. H. VAN REST , Fultonstraat 69, 'sHage. 

VERSLAG van de algemeene vergadering op 38 Januari 
1925, in café „Hollandais", te 'sGravenhage. 

Aanwezig 4 damesleden en 72 heerenleden; afwezig met 
kennisgeving de beeren Van Veen, Kircheneren Van der Meulen. 
De vooizitter opent met een woord van welkom aan eenige 
nieuwe leden en eenige geïnviteerde candidaatleden, de verga
dering met een heilwensch voor de leden als voor de Vereeni
ging voor 't nieuwe jaar 1925, in de verwachting, dat 1925 in 
groei en bloei 1924 zal overtreffen en voor de leden een voor
spoedig jaar zal zijn. 

't Overlijden der beeren A. F. W. Stroo en mr. H. H. R. Roelof
Heijrmans wordt door de vergadering met opstaan herdacht . 
De notulen der twee laatste vergaderingen worden hierna goed
gekeurd, nadat een der leden omtrent de notulen der December
vergadering een nadere inlichting verkrijgt. Hierna is aan de 
o r d e : statutenwijziging, voorgesteld door den heer De Graaf 
en vier anderen. De hoofdzaak gaat om ' t al of niet meer toelaten 
van handelaren of (en) hen, die van postzegelhandel een neven
beroep maken als lid onzer Vereeniging. Als medevoorstellers 
geven de beeren Bouwman en Raymans hunne toelichting tot 
dit voorstel. Een zeer geanimeerd debat volgt. Hieiaan woidt op 
soms levendige en pikante wijze deelgenomen door de beeren 
Trouw, Bakker, Van Leijden, Reijerse, Van Rest, De Graaf (vóór)^ 
Groeneboer, Van der Houwen en Friederich. 

Het bestuur en de nietvoorstellers verklaren zich allen tegen 
dit voorstel, in 't kort samengevat om de volgende r edenen : 

De tegenoverstaande belangen van handelaren en verzamelaars 
zijn niet van zoo'n ernstigen aard als de voorstellers beweren ; 
de leden richten zich in hunne handel ingen vaak naar de hande
laren ; de z.g. halfhandelaren zijn niet te weren ; onze vereeni
ging groeit trotsdien, zelfs eerder doordien ; 't zou de Vereeniging 
uit elkaar slaan. 

' t Voorstel in stemming gebracht wordt verworpen met 61 
s temmen tegen, 3 voor en 9 blanco. 

De voorzitter doet mededeeling omtrent een intusschentijds 
gehouden vergadering, om de rondzending te reorganiseeren, 
waarvan 't resultaat wordt overgelegd. 

Inzake Bela Szekula wordt 't bestuur gemachtigd naar bevin
ding van zaken te handelen. 

Voor de verloting zijn zegels, geschonken door de beeren 
Gijseman, Kampenga , Cohn, Van der Houwen; falsificaten door 
de beeren Stoup, Van der Houwen en Groeneboer. 

Tevens ontvangen voor de bibliotheek een tijdschriften 2 cata
logi van de beeren Slof en Hagemeijer. 

De candidaatleden worden aangenomen met 62 s temmen voor, 
5 blanco en 3 van onwaarde. 

0 _ DIR.LEON DE RAAT 
' j * . 
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Hierna veiling van zegels, welke om den tijd eenigszii» 
wordt ingekort. T 

Nadat van de rondvraag geen gebruik wordt gemaakt, sluit de 
voorzitter onder dank voor de groote opkomst deze vergadering. 

De Secretatis, J. N. H. VAN REST . 3 

Overleden.  ^ ĝ . 
157. mr. H. H. R. Roelof Heijrmans, Delft. /_».», CjgHsj. 

iWeuwe leden. ' j * '̂^ "ä^|* 
104. J. van Vliet, Valkehboschkade 309, Den Haag, '^''^'^ »d?*«' 
119. H. F. Hoek, Kepplerstraat 138, Den Haag. 
337 W. Schröter, Sneeuwbalstraat 116, Den Haag. 
338. C. Nanning, Berberisstraat 37, Den Hnag, 
339. mr. C. van Nievelt, Gasthuisstraat , Tiel. iftf.V" t^«j"; 
340. mr. J. Drost, Krakelingsche Plaslaan 21, RoUerdavÊ^ .J^^ 

Nieuw nummer. j fw??! 
157. F. Kuipers, Hoek van Holland. ^)Ï'C^"/ 

Verhuisd. .^#b,^0; 
^72. J. J. van den Rerg naar Scheveningsche laan 103, Kykdutn, ■ 

(Gemeente ' s Gravenhage). , . 
Candidaatleden. ,v^ 

A. van Santen Azn , Commissionair, Adelheidstraat 155, Detf'^i ' •' 
Haag. (Voorgedragen door F. A. van Scharrenburg en L). Th. 
van der Schalie.) 

A. H. Welij, Kempstraat 146, Den Haag. (Voorgesteld door 
F. J. Grootenboer en W. G. Verhoeff). 

G. H. Ekering, Valkenboschkade 169, Z?««//(za_g. (Voorgesteld 
door Van Rest en Reijerse). 

mevr. C. ReijerseFreikamp, Koningskade 5, Den Haag.j 
(Voorgesteld door Van Rest en Verhoeff.) 

J. H. van Peursem, Zeestraat 4o, Den Haag. (Voorgesteld doof 
G. van Peursem en C. van der Willigen.) 

ƒ . van den Berge, Groote Markt 13, Goes. (Voorgesteld door 
ds. J. de Vries te Goes). 

Arthur de Stoop, Graystraat 231, Brussel, 
E. Porcheret, 67 rue Haeck, Brussel. (Beiden voorgesteld dooi* 

P . J. Main gay Brussel^ '" ' 
Vergaderingen. <-ĵ 8tov 

BESTÜÜRS- eu ALGEUEËNE VEBUADERIN« op Woensdalf 
25 Februari 1925, respecUeveHjk te ï'/^ en 7^» uur, In 
Café >Hollandal8<, Groenmarkt, te 's-Grarenliage. ^^ 

1. Notulen. 5. Veiling. 'tji'^ijirf 
2. Mededeelingen. 6. Rondviaag. 
3. Ledenverkiezing. 7. Sluiting, waarna ruil-
4. Verloting, gelegenheid. 

Ned. Phil. Ver. ,,Op Hoop van Zegels", te Haarlem. 
Secretar is : G. H A M E R , Kleverparkweg 123, Haarlem, Tel. 2691, 

KORT VERSLAG der vergadering, gehouden op Donder
dag 28 Januari 1925, in het gebouw van den 
H. K. B., te Haarlem. 

Als om half negen de heer Traanberg , als waarnemend voorzitter, 
de vergadering opent, zijn 28 leden aanwezig. Bericht vajv 
verhindering hadden gezonden de voorzitter, de secretaris en d& 
penningmeester. Het voorstel van den heer Traanberg, om een 
vasten vergaderingsavond vast te stellen, vindt algeheele in
s temming en wordt de vierde Dinsdag van iedere maand als 
zoodanig vastgesteld. Door de afwezigheid van drie bestuurs
leden, kunnen de meeste punten der agenda niet behandeld 
worden. * \\ 

De heer Traanberg deel t nog een en ander mede over bet 
rondzendingsverkeer en spoort een ieder aan de ruilzendingen 
zoo vlug mogelijk door te s tu ren ; het gaat echter reeds beten 
dan 't vorig jaar. 

Pun t 3 der agenda (bespreking art . 5 der s tatuten) wordt 
door den voorzitter nader toegelicht. Hoewel er geen definitieve 
beslissingen op deze vergadering zullen genomen worden, ont
s taa t er toch een levendig debat. W e kunnen niet vasthouden 
aan art. J der s ta tu ten : »Personen, die een beroep van den 
postzegelhandel maken, kunnen geen lid zijn«. Er zijn reeds te 
veel leden, die dit wel doen. Nadat de beeren D. de Vries, 
P. Risselada en H. Jansse hun meeningen hieromtrent medege
deeld hebben en de voorzitter deze beeren geantwoord heeft, 
verzoekt laatstgenoemde alle aanwezigen eens ernstig over dit 
punt na te denken, opdat op de a. s. vergadering een definitieve 
beslissing hieromtrent genomen kan worden. 

Na de rondvraag en postzegelverloting, wordt de vergadering 
onder dankzegging door den voorzitter gesloten. Na afloop bad 

nog een kleine veiling plaats, waarvoor echter niet veel belang
stelling bestond. De wnd. Secretaris, P . ENGELENBERG. 

Bekendmaking. 
Blanco boekjes zijn uitsluitend bij ondergeteekende verkrijg

baar ä 10 cent per exemplaar, te voldoen in ongebruikte koer-
seerende Nederlandsche postzegels of door overschrijving op 
postrekening Haarlem no. 98191; de gevulde, voor het rond
zendingsverkeer bestemde boekjes zijn eveneens aan mij in te 
zenden; verlangt men bevestiging van ontvangst, dan dient een 
aan zich zelf geadresseerde briefkaart bijgevoegd te zijn. Ter 
voorkoming van oponthoud en onnoodige correspondentie, ge
lieve m e n alle aanvragen omtrent het rondzendingsverkeer uit
sluitend aan mij en met aan den secretaris, den penninumeester 
of de sectiehoofden te richten. Zendingen moeten binnen 3-maal 
24 uur doorgezonden worden ; houdt men zich niet aan dezen 
bij reglement vastgestelden termijn, dan zal uitsluiting van het 
rondzendingsverkeer het gevolg zijn. 

Boekjes, waarvan de totale verkoopswaarde minder dan f 10,— 
bedraagt , kunnen momenteel niet ingezonden worden ! 

De Commissaris van Toezicht, 
--^ .-. ' ■ . , , J. P. TRAANBERG, 

i>»,i« _».SS •s.j^. Brouwersplein 25 R, Haarlem. 
Aangenomen als lid 

K. L. Schell, Nicolaas Maesstraat 67 i, Amsterdam, (Lid 5.) 
Candidaatleden. 

E. Veltman jr., «Varenberg . Bloemendaal. (Voorgesteld door 
J. Nienhuys, Bloemendaal.) 

V. F. J. Boumeester, Gep. Majoor N. 1. Leger, Antonie Duyck
straat 117, den Haag. (Voorgesteld door jhr . L. de Stuers, den Haag. 

Bedankt als lid. 
F. C. Harms, Lekstraat 34, Amsterdatn. 
D. H. üer lemans , «Welgelegen» VrijhoevenCapelle. 
G. A. J. Vorsterman van Oyen, Aardenburg (Zeeland ) 

Vergaderingen. 
Ter kennis van de leden wordt gebracht, dat in het vervolg 

op lederen 4en Dinsdag van elke maand eene ledenvergadering 
zal worden gehouden. Deze vergaderingen vinden zonder tegen
bericht in het Gebouw van den Haarlemschen Kegelbond, 
Tempeliersstraat 35, te Haarlem, plaats. Zoo mogelijk zal na 
afloop van iedere vergadering een veiling onder de leden plaats 
vinden. 

Aangezien de ledenvergadering in Februari op 10 dezer heeft 
plaats gehad, vindt de eerste ledenvergadering op Dinsdag 24 
Maart 1925 plaats. De Secretaris, G. HAMER. 
Philatel.Vereeniging ,,ZuidLiinburg", te Maastricht. 
S e c r e t a r i s : J. W. J o n k e r s , St. Lambertuslaan ^ß^ Maastricht, 
KORT VERSLAG der vergaderingen van Maandag 12 

en 26 Januari 1925, in de bovenzaal van de Socië
teit „iWomus", Vrijthof, te Maastricht. 

Voor een 37tal leden opent de voorzitter te 8.15 de vergade
ring met eene nieuwjaarsrede, waarin hij alle leden, alsmede 
hunne familieleden, een gelukkig jaar toewenscht en de hoop 
uitspreekt, dat 1925 voor de Vereeniging eveneens een gelukkig 
jaar mag worden. 

Na voorlezing van het jaarverslag, geeft de voorzitter een klein 
overzicht van hetgeen er m dit jaar zal moeten geschieden, o.m. 
het houden van de jaarlijksche vergadering van den Bond te 
Maastricht, enz. Hij schildert met een enkel woord den finan
cieelen toestand der Vereeniging, welke gunstig genoemd mag 
worden. 

Na goedkeuring der notulen wordt het verslag der kascom
missie voorgelezen en goedgekeurd, evenzoo de begrooting voor 
het jaar 1925. Naar aanleiding hiervan stelt het bestuur voor, 
om de IC*/, op de vergaderingen en beursavonden te verlagen 
tot s ^ . hopende, dat hierdoor de leden zich beter aan het. be
paalde hieromtrent zullen houden. 

Nadat de voorzitter enkele gelukwenschen van buitenleden, 
die op 1 Januari waren, binnengekomen, had voorgelezen, heeft 
bal 'otage van nieuwe leden plaats. De heer mr. E. Bon. van 
Hövell tot Westerflier, Commissaris der Koningin in de Provincie 
Limburg, wordt met algemeene stemmen als lid aangenomen. 
De voorzitter deelt verder mede, dat de heer Goossens weder 
als lid tot onze Vereeniging is toegetreden. 

Behandeld wordt vervolgens het schrijven van den Bond, om 
de jaarvergadering in Maastricht te houden. Met algemeene 
stemmen wordt besloten accooid te gaan met het besluit van 
den Bond. Op voorstel van den heer Schaepkens van Riempst 
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de Nederlandsche Vereeniging van Postzegelverzamelaars te Amsterdam; de Postzegelvereeniging „Breda" té 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 „Rq(;^rdam" te Rotterdam; de 
Internationale Vereeniging „Philatelica" te 'sGravenhage; 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 BRüNN ■ . 
(TSJECHOSLOWAKIJE) 1923; ZILVEREN MEDAILLE WEENEN 1923; .  ^nmf^Mt^Vk 
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. TRAANBERO, 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, » » » » » x 6,—. 
Afzonderlijke nummers. . » » 0,50. 
Gratis voor de leden van bovengemelde Vereenigingen. 

4e JAARGANG. 

A. F. W. STROO. t 
In allen eenvoud is Maandag 19 Januari j.1. het stoffelijk over

schot van onzen Voorzitter, den heei A. F. W. Stroo, op de 
begraafplaats «Groenesteeg» te Ztzrf^« aan de aarde toevertrouwd. 

Precies half twaalf arriveerde de stoet op het kerkhof met op 
de lijkbaar vele bloemstukken, waaronder een krans van de 
Haagsche Philatelistenvereeniging en een van den Raad van 
Beheer van het Maandblad voor Philatelie. : . 

Aan de groeve werd door den heer J. J. Deggeller, Voorzitter 
van de «ttaagsche Philatelistenvereeniging»; de volgende rede 
gehouden : 

Op deze plaats, waar de mensch den medemensch een laatste 
rustplaats verschaft, vereenigd om de groeve, waarin thans het 
stoffelijk overschot is neergelegd van wijlen onzen eerevoorzitter, 
is het ons een behoefte eenige woorden van hulde en waai deering 
te spreken voor den arbeid, dien A. F. W. Stroo voor onze Haagsche 
PhilatelistenVereeniging in het bijzonder pn voor de phüatelie 
in het algemeen heeft verricht. 

Met lust en ijver bezield voor de postzegelkunde, met verstand 
en kennis van zaken oordeelende over onze en vooral ook U, 
tijdens uw leven zoo na aan het hart liggende liefhebberij en 
steeds op de bres om voor het belang van onze Vereeniging op 
te komen, hebt ge ons aller achting en bewondering weten te 
verwerven en hebt ge al uw medeleden een hoogst aangename 
herinnering aan uw persoon zoowel als aan uwen arbeid achter
gelaten. ; 
Gijzelf, als voorganger in de vergaderingen der Haagsche 

PhilatelistenVereeniging — een Vereeniging, die onder uw 
voorzitterschap zoozeer in bloei is toegenomen — zoowel als 
uw arbeid, zullen door de leden onzer Vereeniging en ik meen 
ook te mogen zeggen door alle Philatelisten in Nederland en 
door velen buiten onze landpalen, in dankbare herinnering worden 
bewaard. 

Moge dit voor uw diepbedroefde weduwe en kinderen eenigs
zins een troost zijn; wij hopen, dat zij daaruit ook de kracht zullen 
putten, die zij zoozeer behoeven om het smartelijk verlies, dat 
hen door Uw heengaan heeft getroffen, te boven te komen. 

Rust in vrede ! 
De heer jhr. Just de la Paissieres bedankte met een enkel 

woord de aanwezigen narriens de diep bedroefde familie ; waarna 
de plechtigheid was afgeloopen. 
Den Haag, 19 Januari 1925. k. G. RINDERS, 

Lid van den Raad van Beheer 
van het Maandblad. 

Vaste medewerkers: J. A. KASTEIN, (1. C. MILIUS, G. V. VAN DER 
SCHOOREN, P. VREDENDUIN jr., LEON DE RAAY, 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 raa t 18, te BREDA, 
Telefoon Intercommunaal 1397, Postrekening No. 37183. :: :: 

ADVERTENTIËN (bij vooruitbetaling): 
Vi pagina / 30,— »/«Pagina, ƒ7 ,50 ■'/i. pagina. / 4,— 
' / , » » 17,50 Vs » . » 6,^ VT8 • ■ » 3.— 
V» » » >2,5o V» ^Cafa» 5,5° Bij 3. 6Bti 12ma8l plaat
"A » » lo,— Vu . '»*""» 4,50 sin! 5,10 in 15 "/o riductii 

Tijdens het afdrukken van het Januarinummer gewerd ons de 
droeve tijding, dat de hooggeachte Voorzitter van den Raad 
van Beheer van het Maandblad overleden was. Wij moesten 
volstaan met een korte mededeeling; de vriendschap en hoog
achting, waarin de overledene zich verheugen mocht, de groote 
leegte, die hij in onze gelederen achterlaat, zij geven er recht 
op den heengegane op deze plaats nog eens te herdenken. 

In den heer Stroo verliezen de Raad van Beheer en het Maand
blad een trouw en oprecht lid, een raadsman, naar wiens woor
den steeds gaarne geluisterd werd, ingegeven als deze werden 
door zijn liefde tot de philatelic. 
Jaren lang verzamelaar zijnde, was hij het terrein der post

zegelkunde meester, meer dan men vermeedd«,daar feij wars 
was van aan den weg timmeren. 

Wie hem heeft mogen gadeslaan als Voorzitter der Haagsche 
Philatelistenvereeniging, zal beseff"en, wat deze aan hem verliest; 
'Moge hij in vrede rusten en moge het; de nagelatenen tot 

troost strekken, dat de heer Stioo zirh hij zijn leven tal van 
vrienden wist te scheppen, die zijn aandenken steeds in eerbiedige 
herinnering zullen bewaren. ' " v. B. 

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

Klasse VIII, bracht ter beschouwing de «Engelsche Koloniën» 
vAn de heeien inzendeis: A. D. Jenny, Zihischlacht, P. Jorissen 
J. Czn., Rotterdam, en Dr. Robert Wilier, Weenen (deze laatste 
geeft slechts een gedeelte, n.1. uitg. 1900 tot 1914 postfrisch, de 
eerste, eveneens vanaf 1900 —Afrika vanaf 1890—en postfrisch 
bevat strooken, blokken, watermerk en kleurverschillen; die' 
van den heer Jorissen bevat een deel'̂ fean de koloniën in Europa, 
Afrika en Amerika vanaf de eerste ifitgifte tot op het laatste 
oogenblik en is volgens Stanley Gibbons gespecialiseerd in 
watermerk, kleur en tandingverschillen, jammer dat Azië en 
Australië niet vertegenwoordigd wai en. Nu ontving deze inzending 
en die van den heer Willer een zelfde soort medaille, de î röw é̂̂ «, 
terwijl de zilveren aan de verzameling Jenny toegekend werd. 

De verzamelingen zeldzaamheden, behoorende onderklasse IX, 
moeten we stilzwijgend voorbijgaan, daar de Engelsche koloniën 
hier overzien worden en ik moeilijk over eenige bekroning 
afzonderlijk kan aanteekenen wat gecombineerd door de jury 
beoordeeld is. Er waren anders onder de nrs. 121 tot 125 buiten
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gewoon fraaie en zeldzame zegels, welke werkelnk de namen der 
inzenders, de heeren dr. H Weebers, Leiden, Fr. H M. Haan, 
Urmond, versch. leden van Ptiilatelica, 's-Gravenliage, Jos. van 
Gastel, Amsterdam en J van Houten, Brussel, eere aandoen ik 
ben overtuigd — mijn ooren gaven mij ook hier de kost — 
dat velen vol bewonderingerop ges taa rd , vele anderen er heerlijk 
aan gesmuld hebben, al moesten zij ook op 'n afstandje ervan 
blijven ! 

De „duivenpost" l iefhebbers hebben hun hart kunnen ophalen 
aan de inzending van den heer J. H. Hinton, Londen, kl X, 
nr. 14.1, die een leerrijke, duidelijke, goed geïllustreerde beschrij
ving bij zijn Great Barrier Island, New Zealand Pigeongram 
Services 1897—1908 had gevoegd. Een en ander kunnen verza
melaars, waar noodig, aanhalen als voorbeelden van den reus-
achtigen vooruitgang en de stijgende ont wikkeling van het 
postzegelverzamelen, waartoe in het bijzonder deze Internationale 
Postzegeltentoonstelling te 's-Gravenhage, stof te over geleverd 
heeft Men ga slechts na, al wat mevouw M J Baronesse van 
Heerdt-Kolff, Baarn, Vilim Gregoicic, Zagred, Emil Gram, Brussel, 
enz , enz , enz gedaan hebben, om de bezoekers te overtuigen, 
dat er velerlei wijzen van verzamelen zijn, welke alle dienen 
om geest en hart op te wekken, zoo dat alles bereikt wordt 
waartoe men zich aangordt Ook de heer Hinton heeft met zijne 
inzending aangetoond, hetgeen over een klem tijdvak kan woiden 
bijeengeacht en mocht met dit weinige, wat toch veel inhield in 
deze nog al uitgebreide klasse nog worden onderscheiden met 
de brmsen medaille 

In klasse XI, afd A, vinden wij de verzameling Engelsche 
koloniën van 190+, alle op geheelen brief en verzonden aan eigen 
a d r e s . A. D. Jenny, Ziillschlacht, als curiosum wel waard te worden 
g e n o e m d , ze ontving ook een zilveren medaille 

BIJ de „Poststukken" behooren van de Bntsche gebieden, die 
van Ceylon van dr. Otto Kranze, Berlijn, uitsluitend ongebr 
enveloppen en briefkaarten Zeer fraaie en kostbare verzameling, 
die de verguld zilveren medaille ontv ing Die van den heer 
P W Broekman, Amsterdam, hoofdzakelijk briefkaarten, waar
onder de verschillende met „V R 1 " overdrukte van Oranje 
Rivier Kolonies, waarbij diè van den Vrijstaat zijn gevoegd, ver
kreeg de bronzen medaille. 

Nog een enkel woord over het Britsch koloniale deel, dat 
ingezonden werd „buiten mededinging" 

Daarin voorkomende s tukken vertegenwoordigen een buiten
gewone waarde en zouden zeker de meeste gouden lauweren 
hebben weggedragen, zoo zij in de velschillende klassen met de 
overige medegedongen hadden 

De Ceylon collectie van den heer J L van Dieten Jr , Rotterdam, 
is een weelde artikel van hooge waarde, een keurstuk om verder 
te worden gespecialiseerd, een leerboek voor zelfs gevorderde 
verzamelaars De zoo zeldzame eerste of ongetande uitgifte tot 
de 2/- inc l , in zeer fraaie exemplaren, met kleurverschillen, vele 
ongebruikt, overigens gebruikt , zoomede andere afwijkingen, 
worden o.m gevolgd door de ongebruikte 8 d en 2/ , die van 
1862 zonder wmk met variëteiten, van 1863/66 C C . voltallig, 
ongebruikt, gebruikt, kleurverschillen, paren, blokken, 1882/85 
ld met kopst opdrukken enz , 1888/90 ongebruikt , gebruikt, 
blokken, incl niet gecatalogiseerde variëteiten, ook in blokken 
en verder alles compleet van de Edward en Georgeuitgiften 
t/m 50 en 100 ropij, ongebruikt De waarde van enkele exem 
plaren is niet vast te stellen, voor den «student» zijn zij 
scha t ten ' Zoo voor deze inzending als voor de natenoemen door 
den heer Van Dieten buiten mededinging den bezoekers welwillend 
ter bezichtiging gestelde verzameling, verdient deze heer aller 
dank en lof! — De eerste die op Ceylon volgt is No i i o , 
St Vincent Degenen, die reeds voo r ' n veertig jaar Ijegonnen aar 
de West Indische Bntsche kolomen, eenige meerdere aandacht 
te schenken, hebben de moeilijkheden en teleurstellingen leeren 
kennen, die deze ei landengroep bezorgden en kunnen beter 
dan de groote meerderheid der verzamelaars, die van nieuwig-
hedenleveranciers alles wa* zij wenschen ongebruikt bekomen, 
beseffen, de hooge prijzen van het ongebruikt oude Evenals 
Ceylon is deze verzameling meer of minder gespecialiseerd, levert 
ZIJ een beeld van het postwezen tot ongeveer het nieuwe tiid-
perk (1913) en is bui tengewoon geschikt om zooveel mogelijk 
te worden voltooid tot op heden. Vanaf de eerste uitgifte. Mei 
1861, zijn alle zegelwaarden tot incl 1878, voltallig en naar 
tijdsorde (uitgiften, d rukken e d ) gerangschikt, ook in p a r e n e n 

blokken, met inbegrip van afwijkingen in papier , kleur enz. 
Daaronder bevinden zich tevens ongetande variëteiten en proef
stukken De opdrukken serie 1880/81, gekeurd door het London 
Expert Comitlee enz in paren, enz. Vervolgens de Edwards 
(1902 — 1911) tot £ I—, ook in blokken, en van 1907/13, de meeste 
in blokken en enkelvoudige exempl Bui tendien nog «Revenals» 
vermoedelijk als postzegels gebruikt , verschillende frankeei-
waarden met «Specimen» en vervalschmgen van de '/j 1 en 4 d 
van 1880/81 Dan volgt onder Nr 114, Nieuvr Zuid Wallis, bij 
welke verzameling de dienstzegels on tbreken Van de eerste uitg 
zijn de I, 2 en 3 d in meerdere p laa tnummers , ook enkele varië
teiten en paren aanwezig, van de uitg. 1851/54 waren vertoond 
verschillende drukken, p laa tn rs , ongebr en gebr . en de 3 d 1854 
op het papier der 2 d (wmk «2») Benevens de ongetande 
«registered» 6 d , Ie en 2e druk, de getande zonder en met water
merk, verschillende plaatnrs , waren de onge tande serie 1856, i d 
tot i/-, incl de groene 5 d , ongebr. , gebr , met talrijke kleurver
schillen, foutdrukken, paren enz daar te bewonderen ; he tovei ige 
sloot zich verdienstelijk bij het genoemde aan , de verzameling 
liep tot de uitgave 1920, bevatte talrijke zeldzaamheden en vele 
stukken uit de Ferrari-verzameling — In klasse IX, afd B, vond 
men onder de rubriek «zeldzaamheden» van denzelfden heer 
Van Dieten a ) Jonische Eil. 1859 i , 2 d , geheele vellen met 
«re-entr>» , b ) Ëngelsch Indië, s trook van 4 prachtexemplaren 
der 4 a blauw en rood van 1854, me t blauwe golflijnen (paren 
zijn reeds zeldzaam ') ; c ) Kaap G H , houtsneden i d vermiljoen, 
4 d donkerblauw, en Mauritius 1849/59 i en 2 d , d ) Fidji 
1874, „TWELVE' „CENTS'" op 6 d , paar, 2 opdruktypen, en 
N. Zeeland de zeldzame eerste uitgiften, aan welke vele, den 
verzamelaai zelden ten gezichte komende fraaie en leerrijke ver
zamelingen, de heer J. L. van Dieten Jr., als kranig medewerker 
tot het welslagen der groote vieide Internationale Postzegel
tentoonstelling in ons vaderland, nog gemeend heeft te moeten 
voegen een deeltje van wat 1914— 1918 ons bracht, nl de aller
zeldzaamste uit dit tijdvak, de Bntsche Bezetting van de Perzische 
zeehaven Bushire van 15 Aug —15 Oct 1915 , zij leverde 29 zegels, 
die op £ loDo — geschat zijn, die van Long Island, 7 lot 26 Mei 
1916 was wel niet voltallig doch heeft toch wis en zeker menigen 
oplet tenden veizamelaar vreugde bereid en kennis gebrach t 
waarvoor met voldoende kan gedankt worden. 

De heer H. P. Manus, Baarn, heeft ongetwijfeld aan honderden 
bezoekers een tot heel wat vroolijk gepraat aanleiding gevende 
stof geleverd, met de blootlegging van zijne Mauritius Post Office, 
het ovei 't a lgemeen «vooraanstaand» geachte paar postzegels 
der wereld ik weet wel, dat honderden mij einaar vroegen, en 
het er over hadden Hierdoor had ik ook gelegenheid op het 
voor mij hooger staande gedeelte, d e der <Post Paid» tewijzen, 
in het bijzonder op de 8 platen van 12 elk in verschillende 
drukken, v/aartoe niet alleen lust en lietde maar ook kennis 
behooren Heeft men echter een deel, al is 't ook slechts een 
klein gedeelte van de schatten v jn dezen verzamelaar gezien, 
dan zal bij elk hunner de onwrikbare over 'u iging hebben post
gevat, dat de heer H P. Manus een buitengewoon specialiteit, 
een groot kenner en een zeer diep tot den oorsprong der zegels 
doordringend liefhebber is, die voor moeite nog arbeid terugdeinst 
Een klein, zeer klein gedeelte was van zijn Mauritius z"0 ook 
van zijn Nieuw Zuid Wallis op de tentoonstel l ing te aanschouwen 
het waren de Sydney views 1850/51 : i, 2 en 3 d , daarvan 19 
exempl o n g e b r u i k t e n 397 gebruikt, welke in 18 tezamen gestelde ' 
platen van 24 of 25 verdeeld zijn, e lke plaat geeft een andere 
uitgifte, druk en papiersoort te zien die eerste zegels zijn in 
menigerlei opzicht verschillend, zoodat deze kolonie een van de 
lastigste te voltooien is en heel wat kapitaal voidert Allen zullen 
met mij den heer H P Manus hoogst erkentelijk blijven voor het
geen hij hun zoo welwillend heeft getoond \ a n twee der eerste 
onder de Biitsch koloniale gebieden, waar «postzegels> ingevoeld 
werden, die op het oogenbhk schat ten waard zijn. 

De firma G Keiser & Zoon, 's Gravenhage, heeft onder nr 128, 
onder vele andeie zeldzaamheden, talrijke hoogwaardige zegels 
der Bntsche Kolomen den bezoekeis voorgelegd, onder welke 
een Seinde V^ anna scharlaken. Straits 25 en 100 dol l , Br. O. 
Afrika 50 ropij Edwaï d en George en Centr Afrika Edward 
£ 10 - ' , enz enz , enz , terwijl de heer J. H. Donnai, 's-Gravenhage, 
benevens talnike van andere Staten, daarbij gevoegd had van 
Kaap de G. H 1855/58, ons^ebmiUe b lokken van de i d , 4 d , 
6 d en I shilling, voor welke medewerking, bij het vele dat 

liiiaMiMIMilW l ct* o ^ D I R . U E O N D E WA.AV 
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beide laatstgenoemden voor deze tentoonstelling hadden voor te 
bereiden, onzen grooten dank ten volle verdienen. 

W. P. Costerus Pzn., Edam hebben de bezoekers, verzamelaars 
van poststukken, onder veel meer de kaarten enz. van Engelsche 
koloniën te danken. Daar weinigen deze afd. B. van klasse XI 
voorzien hadden, is met te grooter blijdschap dit gedeelte door 
vele liefhebbers bezien: de inzender kan werkelijk tevreden zijn 
over de door hem gemaakte voldoening. 

Hiermede meen ik de Britsch Koloniale Postgebieden, inge
zonden op de Internationale Postzegeltentoonstelling 1924, 
gehouden te ' s Gravenhage, voldoende te hebben behandeld. Aan 
allen nogmaals : neven veler lof en hulde onzen persoonlijken 
dank voor hunnen steun aan die tentoonstelling en aan de 
bevordering van de «Postzegelkunde« verleend! 

J. B. ROBERT . 

Nieuwe Uitgiften. 
ALBANIË. 

De landschapserie van 1922 werd voorzien van een kruis 
in rood en de waarde 5 qmd (centimes). Dit extra recht 
komt ten goede aan het Albaneesche roode kruis. 

Volgens het Bulletin Mensuel van Januari j.1 lag het in 
de bedoeling 50,000 stuks van elk der waarden 5, 10, 25 en 
50 qind van dezen opdruk te voorzien. Slechts met ruim de 
helft van dit aantal is zulks geschied; het kruis is dun gedrukt 
in rood, de waarde in zwart. Bij een nieuw besluit der pos
terijen werden kruis en waarde vet aangebracht. Wij onder
scheiden dus twee series : m.ager kruis en opdruk en vet kruis 
en opdruik. 

Het gebruik van deze weldadigheidszegels is voor bepaalden 
tijd verplichtend voor de poststukken, welke op feestdagen 
worden vérzonden ; de stukken op de andere dagen ter post 
bezorgd, kunnen met de koerseerende, gewone postzegels 
worden gefrankeerd. 

ALGIERS. 
Met den opdruk >Algérie« verschenen de nieuwe Fra r sche 

waarden in het zaaistertype : 
10 centimes groen en 65 centimes rose. 

ARGENTINIË. 
De I peso, blauw en rood, met de beeltenis van San Martin 

is verschenen op papier met het watermerk RA in zon. 
BELGIË. 

In het Hovyouxtype, verscheen de 
50 centimes, bions. 

Zooals reeds vroeger gemeld zullen 
alle waarden in deze teekening en druk 
worden vervaardigd. 

BELGISCH CONGO. 

^wMwvnwwnvMi 

I E^^IS^S'J'11 
In de fraaie serie, inbooilingentypen, enz., zijn de volgende 

aanvullingswaarden verschenen : 
30 centimes, olijfgroen 
40 centimes, lila 
50 centimes, roodbruin 
75 centimes, grijsblauw. 

Dezelfde waarden verschenen ook met den opdruk Ruanda 
Urundi voor de landstreek van dien naam. 

BOLIVIA. 
Ter gelegenheid van de opening 

van de militaire vliegschool ver
scheen de volgende "speciale serie 
in twee teekeningen volgens af
beelding. 

De waarden zijn : 
10 centimes, roodoranje. 
15 centimos, karmijn. 
25 centimos, blauw. 
50 centimos, geeloranje. 
1 Bolivar, roodbruin
2 Bolivar, donkerbruin. 
5 Bolivar, violet. 

Het middens tuk is zwart. 
De oplaagcijfers bewegen zich 

tusschen 225.000 voor de laagste 
en 10.000 voor de hoogste waarde. 

^ <y.^J.!l"Tl"^*'*pJR"!'5"ÉNTA«os> 

:<r<iiM n t » . i v i aMn> 

te BULGARIJE, (Januari '25). 
Als verdere opdrukken zijn te melden 10 c. op i c. grijs 

(uitgave 1919) en 20 c. op 30 c. rood (portzegel der uitgave 1919. 
CEYLON. 

In het Koningstype, met het watermerk in sierschrift verscheen 
de 12 cents rood. 
CHINA. 

Volgens het jongste Bulletin Mensuel worden met i Juli e. k. 
de waarden 5, 10 en 20 dollars buiten koers gesteld voor postaal 
gebruik. 

DAHOMEY opdrukken . 
65 op 15 centimes. 
85 

DANZIG. 
15 der uitgave 1911. 

De I en 2 gulden der koer
seerende uitgave, geelgroen 
resp. violet, werden plotseling 
buiten koers gesteld en ver
vangen door dezelfde waarden 
in onveranderde teekening, 
doch gewijzigde kleuren, te 
weten bruingeel en lila rose. 

Deze kleurwijziging was 
noodzakelijk door den diefstal 
van een groot aantal dezer 
zegels tijdens het vervoer van 
Berlijn naar Danzig. 

Het publiek heeft gelegenheid gekregen zijn voorraad onge
bruikte zegels in deze waarden aan de postloketten in te ruilen 
tegen exemplaren in de nieuwe kleuren. Deze gelegenheid is 
thans gesloten. 

Vermoedelijk zullen de i en 2 gulden in de oude kleuren 
wel kleine zeldzaamheden worden. 

DAN^'IG (Poolsche post). 
Op 5 Januari j .1 . openden de Polen 

aan het Heveliusplein te Danzig een 
eigen postkantoor, dat natuurli jk onmid
dellijk over eigen zegels beschikte . 

De koerseerende serie van Polen in 
de waarden i , 2, 3, 5, 10, 15, 20, 25, 
30, 4o en 50 groszy werd daartoe voor
zien van den tweeregeligen opdiuk in 
blokletters. «PORT GDANSK. . 

ECUADOR. 
De 2 centimos groen der uitgave 1915/17 verscheen met den 

opdruk «Oficial» als dienstzegel. B. M. 

'HANDEL;; B #► V<> _ DIR. LEÖN DE HAAt 
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EGYPTE CTanuari '25). 

De serie dienstzegels, opdruk «Amiri» 
werd uitgebreid met de waaiden;»,! .» ' j 

2, 4, 5, 10, 15 en 50 millièmes, < ,; 

FRANSCHE KOLONIËN. 
De reeds vroeger aangekondigde opdrukkenser ie — 60 ver

schillende — is verschenen. De nieuwe waarden 65 en 85 centimes 
zijn geplaatst op de 15, 4o en 75 centimes van vorige uitgaven. 

Voor de volledige opgave zie men onder de betrekkelijke landen 
FRANSCH GUINEE. 

Opdrukken . 65 op 75 centimes. 
der uitgave 1913/17.,? 

der uitgave 1905. 

b. 

d. 

85 >. 75 
FRANSCH GUYANA. 

Opdrukken 25 op 15 centimes 
65 » 45 
85 ., 45 „ 

FRANSCH KAMEROEN. 
Opdrukken 25 op 15 centimes. 

65 >, 45 %.^r=i 
85 „ 75 %.'^ii' der uitgave 1921. 

FRANSCH MIDDENAFRIKÄ." 
Hier verschenen de volgende opdrukken . 
a. 65 op I franc 

85 op I „ 
der uitgave Congo Francais, bereids overdrukt met 
«Afrique Equatoriale Frangaise. 
65 op I franc. 
85 op I franc 
der uitgave Gabon, overdrukt als onder a. 
65 op I franc 
85 op 1 franc 
der uitgave Oubangui, overdruk t als o rde r a. 
65 op I franc 
85 op I franc 
der uitgave Tchad , overdrukt als or.der a. 

FRANSCH OCEANIE. 
Opdrukken 65 op i franc. 

85 op I franc der uitgave 1913/15. 
FRANSCH SOUDAN. 

Opdrukken 25 op 45 centimes 
65 ,> 75 
85 „ 2 franc. 
85 „ 5 „ der uitgave 1921 

FRANSCH SOMALI. 
Opdrukken 65 op 15 centimes , 

85 op 40 „ 
GROOTLIBANON. ' " 

Met den opdruk in twee talen, Fransch en Turksch verschenen 
onders taande waarden van Frankrijk. 

I P 50 op 30 centimes oranje (zaaister) 
4 Pi op 75 ,, blauw (Pasteur). 
4 Pi op 75 „ (Ronsard). 

GUADELOUPE. 
Opdrukken 65 op i franc. 

85 op I franc groen der uitgave 1905/07 
HONGARIJE. 

Hier zijn de volgende noodportzegels 
te melden, verkregen door den bekenden 
rooden opdruk en waarde op het frankeer
zegel 3 kronen, bruingeel : 

500 kronen, 1000kronen en 2000 kionen. 

..>* 

Ot., 

^jfifusjr'' ^ 

ITALIAANSCH LIBIJE. 

yi?.°.!iijyi 
i..: ,■ 

De fraaie koerseerende sei ie, tot 
dusverre gedrukt op papier met het 
watermerk kroon, verschijnt thans op 
papier zonder wateimerk. 

Te melden zijn : 
10 cent, zwart en rose. 
15 cent, bruin en rood. 
20 cent , groen. 
40 cent, bruin. 
60 cent, blauw. 
2 Lire, rood. 

ITALIË. 

De reclamewanproducten woiden 
niet verder aangemaakt. De veront
waardiging van het publiek over dezen 
postalen uitwas is zoo algemeen, dat 
de regeering besloten heeft met den 
verkoop op te houden. 

IVOORKUST. 
Opdrukken 65 op 15 centimes 

85 op 75 centimes 
der uitgave 1913/8. 

LITHAUEN (Januari '25). 
Zonder het watermerk verschenen : 15 cental, karmijn. 
Met het watermerk ruiten : 25 cental, blauw. 

LUXEMBURG. 
De in het vorige nummer vermelde waarden: lo, 15, 50 en 

75 centimes zijn als dienstzegel verschenen met den opdruk 
»Officiel«. 

MADAGASCAR. 
Opdrukken 25 op 15 cent imes 

.'•<,»/Asyj ^» 65 op 75 cent imes 
éiff.* \t:^j» ♦(•185 op 45 centimes der uitgave 1908/17. 

MARTINIQUE. 
Vertikale opdruk 025 op 50 centimes van de uitgave 1908/18. 
Voorts de opdrukken: 25 op 15 centimes 

65 op 45 centimes 
85 op 75 centimes van dezelfde uitgave. 

MAURITANIË. 
Opdrukken 65 op 15 cent imes 

85 op 75 centimes der uitgave 191318. 
MONACO. 

« « «MÉÉ« 

In nevenstaande teekeningverschenen 
de portzegels: 

10 centimes, violet. 
30 centimes, geelbruin. 

Maison Fischer te Parijs dank voor 
toezending. 

NIEUW CALEDONIE. 
Opdrukken 25 op 15 centimes 

65 op 45 cent imes 
85 op 45 centimes der uitgave 1905,07. 

NIGERGEBIED. 
Opdrukken 25 op 15 centimes 

65 op 45 centimes 
85 op 75 centimes der uitgave .1921/22. 

OOSTTURKESTAN. 
Met den chineeschen opdruk voor dit gebied versebenen de 

volgende hooge waarden : 
2, 5, 10 e*n 20 Dollars. 

WATERGRAArsmCEK • M . Y A A R i^Cg 
'̂̂ 5, V "* 

DIR.LEC7N OE HAAT 
= ^ INT.TEL. XU ID 62S5 
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OPPER VOLTA. 
Opdrukken 65 op 45 centimes 

85 op 75 „ der uitgave 1920! '■ 
PALESTINA. 

Hier verscheen een serie portzegels in eenvoudige teekening, 
landsnaam en waarde in millièmes : 

1 mill, bruin . 8 mill, rood 
2 „ l ichtgeel 13 „ lichtblauw 
4 „ groen 5 piasters purper. 

PARAGUAY. 
In het nieuwe landkaart type verscheen de 4 pesos, lichtblauw. 

PERU. 
Ter he rdenk ing van den honderdsten verjaardag van den slag 

bij Ayacucho, waardoor ZuidAmerika van de Spaansche over
heersching bevrijd werd, verscheen een serie met de beeltenissen 
van vooraanstaande mannen uit die dagen, in de waarden : 
2, 4, 8, 10 20 en 50 centavos, i en 2 soles. 
PERZIE. 

Met den opdruk «Provisoiie 1924» verschenen de 
3 chahis karmijn en 
6 „ oranje. 

PORTUGAL, (Jan. '25). 
In het Cerestype verschenen ; 
3 Es. 20 groen. 
20 Es, 

REUNION. 
Opdrukken 

l ichtblauw. 

65 op 15 centimes 
85 op 15 „ 
85 op 75 „ der uitgave 1907/17

ROEMENIË. 
Onze cor responden t , de heer F. Gruen te Bucarest toont ons 

de volgende waarden in de koerseerende t eeken ing : 
2 Lei, geelgroen t 
3 „ 
5 ,; 
6 „ 

7,50 .. 
10 „ 

RUSLAND. 

rose 
bru in 
rose 
l ichtblauw 
donkerblauw 

■i 

i 4.^"iil 
20|ivofif:¥f<<!20; 

■ 

r 

1 ^ 

y 

gWïaM'« 
|S', ■ ä 
K N.1 | b 

\ J 
l'l 
W^ 

" 
, 
\ 
, 
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Dank voor bericht. 
Een viertal zegels, ter herinnering 
aan den sterfdag van Lenin, nu 
e en j a a r geleden, is verschenen 
in fraaie teekening en kleuren. 
Het zegelbee'd stelt voor het 
mausoleum, waarin Lenin een 
rustplaats vond. De zegels zijn 
ongetand en gedrukt op papier 
met watermerk Gneksche rand
versiering en rosetfiguur. De 
waarden zijn : 

7 kopeken blauw 
' 4 „ giijsgroen 
20 „ karmijn 
40 „ bruinviolet. 

Hetzelfde watermerk als de hiervoren 
vermelde Lenin herdenkingszegels ver
toonen de nieuwe 3 en 5 roebel , ge
drukt in dezelfde kleuren als de thans 
bestaande. 

Naar verluidt zullen alle Russische 
zegels op dit watermerkpapier ver
schijnen. 

De serie portzegels, verkregen door 
een desbetreffenden rooden opdruk op 
de Kerinskizegels, werd uitgebreid 
met de i4 kop op 35 kop. 

SENEGAL. 
Opdrukken 65 op 15 centimes 

85 op 15 centimes 
85 op 75 centimes der uitgave 1914. 

^ 
• fej*ï ■ 

:'i^ 
m iiji« 

.,■„■., 

.̂""̂ ^ 

!?IS 

39 
^^^^H 
^^^^^H 

9 
■ftm 
l^^l 
^̂ H ■■■Hl 

SYRIË. 
Met den opdruk in ' t Fransch en Arabisch verschenen ) 

I P. 50 op 30 centimes, oranje, (zaaister). 
4 Pi op 75 centimes, blauw (Pasteur). 
4 Pi op 75 centimes, blauw (Ronsard). 

ST. PIERRE ET MIQUELON. 
Opdrukken 25 op 15 centimes 

65 op 45 centimes 
80 op 75 centimes der uitgave 1909/21. 

URUGUAY (Januari '25). 

In het reeds vermelde kleine formaat 
verschenen de waarden : 
15, 20, 36 en 50 centimes, i en 2 pesos. 

VENEZUELA, ' ' ' 
Ter herdenk ing van 

den honderdsten ver
jaa rdag van den slag bij 
Ayacucho, met als ge
volg de bevrijding van 
de Spaansche overheer
sching, verscheen een 
herinneringszegel in de 
waarde 25 centimos, 
blauw, tanding 12. 

Het zegel vertoont de 
portre t ten van de gene
raals Bolivar en Sucre, 

de beide nationale helden. Den heer Martens te Amsterdam 
vriendelijk dank voor toezending. 
WALLIS EN FUTUNA. 

Opdrukken 65 op 40 centimes 
85 op 75 centimes 

ZWEDEN. 
In de teekening, kroon en posthoorn, doch op papier niet 

watermerk golflijnen, is te melden het frankeerzegel i i o Ore, 
ultramarijn. 

ZWITSERLAND. 
In de teekening, Zwitsersche maagd 

met zwaard, verscheen de 40 centimes, 
lila en olijfgroen (watermerk kruis, 
gevezeld papier). 

De, in het Januar i nummer gemelde 
dienstzegels werden uitgebreid me t : 
a, Société des Nations 30 en 90 cen

times, I fr. 20, I fr. 50 en 2 fr. 
b. S. d. N. Bureau Internat ional du 

Travail 30 en 90 centimes, i fr. 20, 
I fr. 50 en 2 fr. 

der uitgave 1920. 

Nederland en Koloniën. 

NEDERLAND. 
RECTIFICATIE. 

Afwijkingen Jub. zegels 1923. 
Wij kunnen nog de volgende afwijkingen berichten : 
25 cent, linkerzijde van het vel niet geperforeerd. (De heer 

Bontekoe, Hardcgarijp, toonde ons als eerste deze afwijking). 

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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20 cent, bovenkant van het vel ongetand. (De heer Benders, 
Utrecht, liet ons deze variatie zien). 

De vermelding van de 25 c e n t b o v e n r a n d , b o v e n 
z i j d e o n g e t a n d , in de vorige aflevering, b e r u s t op e e n 
a b u i s . Bedoeld was de 20 cent met deze afwijking. 

NEDER LAND! 

De Weldadigheidszegels 1924/25. 
Deze in de Decemberaflevering aan

gekondigde nieuwe zegels zijn van 15 
December t/m i4 Januari 1.1. verkrijg
baar geweest. Indien de cijfers, ver
meld in de N.R.C, van 25 Januari juist 
zijn, werden er totaal verkocht : 

182459 stuks van 2 cent. 
144 178 stuks van 714 cent. 
321 863 stuks van 10 cent. 

Het aantal der verkochte yl^ cent 
\ ■ XWMt^VH i zegels valt ons mee, waar het hier 
r !^^^ i9 i^ l |^¥ > ' toch een betrekkelijk incourante waar
Wfc l p ) f F N T m ^^ betreft. 
1 ^ ^ ' . V V   ' '̂  I « ^ De vellen zijn alle groot geweest 

100 zegels, 10 X 10. Wij zagen uit
slui tend, vellen met oplaagletter A. (Heeft men de mogelijkheid 
overwogen, dat een tweede oplage noodig zoude zijn ? Waarom 
anders een oplaagle t ter? Bij de Tooropzegels en die voor het 
Reddingswezen hadden de velranden toch ook geen oplaagletters!) 
op boven en onderrand. Links en rechts de telcijfers i —10 
resp. 10—I van boven naar beneden. De vellen zijn geperforeerd 
door eene z.g. gewone kamtandingmachine in de maat 121^. 
De kleuren zijn frisch van tint. 

Wij catalogiseeren : 
. Weldadigheidszegels »Voor het Kind« 

2 ({ 2 ) cent, donkerzeegroen. 
7I4 ( + 3^4) cent, donkerbruin. 

10 (4 2Vi) cent, vermiljoenrood. 
Een vouw op de l inkerwang van het kinderkopje geeft helaas 

op de zegels den indruk van eene wrat, hetwelk hierdoor wel 
iets ontsierd wordt. 

Alle zegels van 10 cent vertoonen 2 primaire plaattouten. 
Zoovi>el in het l inker als rechter langwerpige roode veld bij de 
buitenkanten is in de onderste helft een wit vlekje te zien. 

Alle waarden vertoonen kleinere afwijkingen, waarop wij later 
nog wel eens terug komen. 

mtmtmtm 

Het raadsel der nieuwe 10 cent 1924 opgelost. 
Naar aanleiding van informaties, ingewonnen 

bij het Hoofdbestuur der P. & T., een mede
deeling van den heer Eenders, Utrecht, en 
eigen onderzoekingen, zijn wij tot het volgende 
resultaat gekomen : 

De eerste zegels van 10 cent, uitgegeven 
op de Tentoonstelling te 'sGravenhage, werden 
gedrukt in vellen van 100 zegels, 10 X 10,ineen 
daarvoor gekozen kleur. Als oplaagletter werd 

* op den boven en onderrand gedruk letter A. 
Deze oplaag schijnt niet zoo heel groot ge
weest te zijn, in ieder geval niet zoo groot 

als eene normale oplaag. Men kon echter voorloopig met dit 
beperk te kwantum volstaan, omdat daarnaast nog van de waarde 
10 cent voorhanden waren : 

I). de 10 cent griis in het gewone koptype. 
2). de 10 „ Jubi leum 1923/24. 
3). de 10 „ Reddingswezen. 

Inmiddels werd de dru ' :machine ingericht tot het drukken van 
vellen van 200 stuks. Toen de minderende voorraad der boven
genoemde soorten 10 centzegels het vervaardigen van nieuwe 
zegels dezer waarde noodzakelijk maakte, werden uitsluitend 
vellen van de nieuwe, grootere, platen gedrukt, op hetzelfde 
papier als de eerste vellen. 
«In den loop van het dritkken is de roode kleur met een mini

maal verschil iets sterkervermoeljoen geworden.» (Uiteen schrijven 
van het Hoofdbestuur der P. & T.) Toen van deze nieuwe oplaag 
gedistr ibueerd werd, waren nog een k'ein aantal vellen der 
vorige — eerste  oplage voorhanden, welke toen tegelijkertijd 
werden uitgegeven. 

Op den boven en onderrand der nieuwe vellen (ä 200 zegels) 
werd de oplaagletter A gedrukt en is hierdoor wel eenige ver

warring onstaan. Indien iedere nieuwe oplage door een andere 
letter op de randen wordt aangegeven (hetwelk tot heden weid 
verondersteld en ook wel zoo zal zijn), hadden feitelijk de vellen 
ä 200 zegels de oplaagLtter B moeten hebben . Daar echter de 
eerste oplaag kleiner is geweest dan gewoonlijk, zal de nieuwe 
oplaag als het tweede gedeelde van A beschouwd en daaiom 
van dezelfde oplaagletlter (A) voorzien zijn. 

Dat echter voor de vellen van 200 zegels een geheele nieuwe 
drukplaat is gebruikt, blijkt daaruit , da t alle zegels der eeiste 
oplaag, waaronder ook begrepen de 10 cent Tentoonstellingszegels 
in de blauwgroene Meur, een primaire plaatfout vertoonen, die de 
roode 10 centzegels der tweede oplaag (A met 200 zegels) missen. 
Het is een klein wit vlekje links even boven het midden bij den 
buitenrand van het zegel. Wij geven hieronder eene vergroote 
afbeelding van dit foutje : 

I oplaag. II oplaag. 
En hierdoor zijn, ook bij kunstlicht, waarbij het kleurverschil 

niet of nauwelijks is waar te nemen, de zegels der eerste oplaag 
van die der tweede goed te onderscheiden. — De heer Benders 
Utrecht, vestigde onze aandacht op deze primaire plaatfout. 

Spiegeldruk 10 cent Nederland 1924. 
De meeste lezers kennen wel dit verschijnsel. Op de gomzijde 

van een postzegel ziet men het meer of minder du'delijke zegel
beeld ~ hetzelfde, dat op den voorkant is aangebracht — doch 
dan in spiegelbeeld. Deze afdruk is niet op het papier, doch 
slechts op de gom terecht gekomen. Verwijdert men de gom, 
dan is ook het spiegelbeeld veidwenen. 

Omtrent het ontstaan van dergelijke spiegelbeelden kunnen wij 
nog alleen vermoedens uiten. Wij veronderstellen dan, dat een 
bedrukt vel, dat nog niet droog is, bedek t wordt door een an
der vel, waardoor op de gomzijde dan een meer of mindere 
duidelijke afdruk ontstaat. Men moet dan aannemen, dat de vellen 
éérst gegomd en dan bedrukt worden. Dat het spiegelbeeld ont
staat, doordat het eerst bedrukte en dan gegomde vel met nog 
natte gom op een bedrukt vel wordt gelegd, achten wij uitge
sloten. Dan zouden de vellen op elkaar gaan plakken. 

Merkwaardig is wel, dat de drukken aan voor en achterkant 
elkaar vrijwel precies dekken 

De heer J. C. van der Velden, Delft, zond ons een exemplaar 
der nieuwe 10 cent met spiegeldruk, welke laatste haast even 
duidelijk was als de druk op de voorzijde. Zoo duidelijk hadden 
wij een spiegeldruk nog nooit gezien. Wij zeggen den geachten 
inzender vriendelijk dank voor zijne attentie ! 

1 Poststukken. S 
Antigua. Hier kwamen in omloop met Koning George : 
Env. aanget. br. 3 d. ultramarijn, form. F. H^. 
Br. Vu d. groen op zeemkleur. 
Barbados. De nieuwe enveloppen voor aanget. brieven ver

toonen ook als waardestempel Koning George en de bekende 
allegorische voorstelling. De s tukken , die nu voor mij liggen, 
hebben de waarden iV^ en 3 pence ; zij zijn dus gelijk, wat 
waardestempel betreft aan no. 11, van den catalogus Ascher, dat 
echter 2 p. als waarde aangeeft. Het zou mij zeer interesseeren 

 ^ J | "^Ê^ JL B 3 SL t* 0 m, DIR. LEON DE MÂ AT 
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of deze no. i i ^dus met 2 p.) werkelijk bestaat, of dat een abuis 
in den catalogus is ingeslopen. Kan iemand mij inl ichten? 

Ik catalogiseer nu : 
Env. V. aanget . brieven : 2V2 d. ultramarijn form. F.G. 

3 d . » » H2. 
De kaart dezer zelfde uitgifte vertoont nu een andere karton-

kleur, in plaats van zeemkleurig is ze nu grijsrose. 
Br. I d, karmijn op grijsrose. 
Canada. Hoewel het vermoedelijk slechts piivaat-enveloppen 

zijn, die ik van dr. Mitchell ontving, komen zij mij toch belang
rijk genoeg voor om ze hier te vermelden. De waai destempel 
is die van 1877/81, het papier geel henneppapier. Gemelde heer 
schrijft mij, dat ze indertijd in zeer beperkte hoeveelheid voor 
een bank in West-Canada zijn gemaakt ; hem waren van elk 
slechts 3 stuks bekend. 

Env. I c. ultramarijn, 3 rood op geel, form. 265 X ' " m.M. 
Ceylon. Het kaartjes-couvert van 6 cents karmijnrose (no. 49a' 

verkreeg een ronde, gebogen klep in plaats van een spitse. 
Env. 6 c. karmijnrose, wit, form. a. (ronde klep). 
Domiuikaansche Republiek. Ook hier 2 nieuwe kaarten in het 

type der tegenwoordige zegels. 
Br. I centavo, groen op wit, form. 140 X 80. 

2 Centavos, karmijn op wit, form. i4o X 93-
Kedah. Met den korenbundel als waardestempel liggen 2 

nieuwe forniaten der enveloppen voor aanget. brieven voor mij: 
Env. V. aanget. br. 10 c. blauw, form. H, H^. 
Portugal. De heer C. George is zoo vriendelijk mij een nieuwe 

opdrukkaart te zenden. Op de dubbelkaart van 18 c. blauw 
werd evenals op de enkelkaart Ceres zwart doorbalkt ; daarnaast 
werd de nieuwe waardestempel gedruk t ; de kaarten werden 
gescheiden en afzonderlijk verkocht; Com resposta paga, etc. 
werd ook zwart doorbalkt. 

Br. 25 c. zwart op 18 c. blauw, wit karton. 
a. Vraagkaart . b . Antwoordkaart. 

Zuid-Rhodesia. Van deze nieuwe Britsche Kolonie verschenen 
met den waardestempel, Koning George in marine-uniform, 4 
enveloppen, — waaivan een voor aanget. brieven — en 2kruis-
banden. 

Env. Yi d. groen, 136 X 80, 230 X i°5 m.M. (zakform.). 
I d. rood, 136 X 80' 

Env. V, aanget . br. 4 p. ultramarijn, form. G. 
Str. 1/2 d. groen, i d. rood op zeembl. 

Verkrijgbaarstelling poststukken ten postkantore 
te Haarlem. 

Het zal den poststukken-verzamelaars ongetwijfeld een genoegen 
zijn, dat wij hun kunnen mededeelen, dat een der jongste dienst
orders het besluit bevat, dat de poststukken onzer Koloniën 
voortaan ook verkrijgbaar zullen zijn aan het hoofdpostkantoor 
ti Hairlein. Den betrokken postautoriteiten betuigen wij hieivoor 
onzen beleefden dank. 

Afsiempelingen. §1 
DENEMARKEN. 

Kopenhagen Omk. en K. Machinestempel in kastje 3-iegelig 
KOBESTAEVNET ' V j - Vs 1925 KOBENHAVN 

een reclame voor de a.s. Jaarbeurs. 
DUITSCHLAND. 

Heidenheim (Brenz). Handst. in het midden een afbeelding 
van Slot Hellenstein in een ciikel en dubbelregelig omschrift 
zonder buitencirkel BESUCHET DIE HEIDENHEIMER VOLKS-
SCHAUSPIELE IM NATUR-THEATER BEI SCHLOSS HELLENSTEIN 
TELLSPIELE JEDEN SONNTAG NACHMITTAG BIS ANFANG SEPT. 

Lauenstein (Sachsen). Enkel i ing handst. Bovenin een hati-
gende dennenappel, onderin een den geflankeerd door 2 skeletten, 
waarvan de rechtsche pop op skis loopt, de linksche schijnbaar 
snelwandelt en Inschrift LAUENSTEIN (SACHSEN) Höhenluft-Kurort 
Wintersport 588 m. 

Lausick. Dubbelr ingstempel . BAD LAUSICK » Hilft.-Stahl- u. 
Moorbad » Herz- Nerven- u. Gelenkkranken » 

Neumagen, i d e m : NEUMAGEN (MOSEL) * Schon der Römer 
sprach: „Nur deinen Wein ich mag". 

St, Goar. i d e m : Zieh' nicht vorbei an St. Goar, 
Der Stadt, die allzeit gastlich war. 

Stuttgart I. Mach. st. Heimat Not! HELFT SIE LINDERN. 
Tok. Hands t . : BAD TÖLZ. JODBAD UND LUFTKURORT IN 

DEN BAYERISCHEN ALPEN. 
FRANKRIJK. 

Duinkerken. Handst. in kastje 2EW! FOIRE DES PAYS DU NORD 
DUNKERQUE 1 0 - 2 6 JUILLET 1925. 

Paris 5 / R. de Provence. 3 regelig machines tempel lusschen 
lijnen. PÖUR PARIS METTRE LE NUMERO DE L'ARRONDISSEMENT. 

HONGARIJE. 
Budapest. 6-regelig handstempel in kas t je : MESSE FOIRE 

INTERNATIONALE BUDAPEST 1925 
in 

APR. 
AVR. 

NOORWEGEN. 
18-27. 

Zooais de lezeressen en lezers al wel zullen weten is de naam 
van de hoofdstad van Christiania veranderd in Oslo sedert i 
Januari 1925 en dragen alle stempels nu dezen nieuwen naam 

POLEN. 
Lemberg z. Continueerend machinestempel in kastje. 5. IX. 

- 15. IX. 1924 IV TARGI WSCHODNIE FOIRES ORIENTALES I 
WYSTAWA ROLNICZA LWóW POLOGNE. 

RUSLAND. 
Moskou. Een aangeteekend stuk, afgestempeld op 7. i. 25 op 

de eerste postzegeltentoonstelling der vereenigde sovjetiepublie-
ken, bevatte in violetten inkt een langwerpig omlijnd aanteeken-
stempel R No. 677. MOSCOU BUREAU DE POSTE DE LA IERE 
EXPOSITION DE LA FILATELIE DE L' U. R. S. S., terwijl de post
zegels met een zwart dubbelringstempel afgestempeld waien 
MOCKBA la BCECO103. BbICTABKA po FILATELIE. 

Gezien het hooge nummer , (het cijfer 677 was met de pen 
ingevuld) schijnt er nogal druk gebruik gemaakt te zijn van het 
tentoonstell ingspostkantoor. 

TCECHO SLOWAKIJE. 
Praag. Praha zó continueerend 4-rege!ig machines tempel 

KUPUTJE VANOCNI NALEPKU CSL. OCHRANY MATEK Ä DETl'. 
waarvan de vertaling lu id t : «Koopt Kerstmis-sluitzegelsvan den 
Tcechischen Bond tot Bescherming van Moeder en Kind.» 

Hartelijken dank aan de beeren H. Amesz, Ed. A. van Bilder-
beek, J, P. Brinkman, W. P. Costerus Pzn., P. Engelenberg , 
Goossen, A. J. Jacobs, L. Musilew, L. C. A. Smeulders , H. J. 
Spitzen, ir. H. Treitel, dr. Valkema Blouw en W. G. Zwolle 
voor de toezending van afstempelingen. Door drukte ben ik ver
hinderd alles te vermelden en eenige vragen te beantwoorden, 
doch hoop dit in het Maart-nummer te doen. Trg. 

DE BRANDKASTZEGELS. 
n. 

In ons vorig stukje hebben wij getracht aan te toonen, dat de 
Brandkastzegels geen assuranliepapiertjes of iels dergelijks zijn, 
doch wel degelijk postzegels, d, w. z. door de Posterijen uitge
geven papiertjes, welke den betiokken beambten aantoonen, dat 
het vereischte bedrag voor eene postzending is voldaan. 

l - r j i A ^ j J r | j a i f i < i . i J i 
WATTRORAArSWCER •M.YAAR tC^ ^ _ D I R . 1 . E O N D E RAAT 
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Laat ons nu eens het contract tusschen den Staat en de (laten 
wij kortsheidshalve schrijven) Maatschappij Van Blaaderen nader 
bekijken. 

Het bestaat uit slechts lo artikelen en eene korte inleiding. 
Art . I, 2 en 3 bevatten bepalingen omtrent plaa ts ingen inrich

ting der drijvende brandkasten op de schepen der Slo'oftPvaärt
Mij. «Nederland». 

Art. 4 rept het eerst over de «Brandkast»zegels en behandelt 
de frankeering der stukken door middel dezer zegels. Het 
art ikel l u id t : ■ •, . . 

Artikel 4. .....' ..
«In de kast zullen alleen vervoerd worden ääng^feekenJe 

stukken, brieven en doosjes met aangegeven waarde en post
pakket ten met aangegeven waarde, waarvan de afzenders het 
verlangen tot vervoer in de drijvende brandkast hebben te 
kennen gegeven door deze voorwerpen van een of meer speciale 
zegels te voorzien, ter waarde van 15 cent voor iedere 29 gram 
gewicht (of gedeelte daarvan) van het voorwerp, met een minimum 
van 15 cent voor elke zending. Op het voor deze zendi/igen door 
de Posterijen af te geven re?u zal, indien de afzender dit 
wenscht, eene aanwijzing worden gesteld, waaruit blijkt, dat de 
zending in een drijvende brandkast zal worden vervoerd. 

De Staat verplicht zich in de mailzakken, welke voor de 
drijvende scheepsbrandkasten bestemd zijn, geen andere voor
werpen te doen bergen dan die, voorzien zijn an genoemd zegel 
volgens het bovenomschreven tarief.» 

Art, 5 en 6 zijn voor de verzamelaars wel de meest belangrijke, 
Zij handelen over den aanmaak en de distributie der zegels, 
benevens over de verdeeling van de opbrengst uit den verkoop. 
Ziehier beide artikelen : 

Artikel 5. 
«De Maatschappij doet de in art . 4 bedoelde zegels, die de 

goedkeur ing van den DirecteurGeneraal der Posterijen en 
Telegrafie behoeven, te haren koste, in overleg met den Directeur 
voornoemd, vervaardigen bij de firma Joh. Enschede en Zonen 
te Haarlem, onder toezicht van den Controleur bij de Posterijen 
en Telegrafie. 

De zegels worden ter beschikking gesteld van den Staat, die, 
zonder eenige vergoeding zijnerzijds, eigenaar der genoemde 
zegels wordt en ze voor het publiek aan de kantoren der poste
rijen in Nederland tn NederlandschIndië verkrijgbaar stelt, tegen 
betaling der op de zegels aangegeven waarde.» 

Artikel 6. 
«De opbrengst van den verkoop der zegels, omschreven in 

art. 4, blijft voor drie achtste gedeelten aan den Staat, die de 
overige vijf achfste gedeelten uitkeert aan de Maatschappij, jaar
lijks in de maand April te verrekenen en uit te betaler . 

De regeling van deze afrekening en uitbetal ing zal, voor zoo
veel de door de kantoren der posterijen in Nederland verkochte 
zegels betreft, nader door de Maat'^chappij met het Hoofdbestuur 
der Posterijen en Telegrafie te 'sGravenhage en wat de door de 
kantoren in NederlandschIndië verkochte zegels betreft, door 
het Departement van Koloniën worden overeengekomen.» 

De Art. 7. 8 en 9 zijn voor ons van minder belang. Men heeft 
het daarin over de geldelijke aanspraken van den Staat ten 
opzichte der voorwerpen, vervoerd door de drijvende brandkasten 
(Art. 7), over de kosten der overeenkomst (Art. 8) en over de • 
vereischte formaliteit, zoo de Mij. «Van Blaaderen» het haar 
toekomende gedeelte der opbrengst aan derden mocht willen 
overdoen (Art. 9). 

Het laatste artikel, Art. 10, heeft het over den datum van 
ingang en den duur der overeenkomst. ';if"''*^ 

De overeenkomst is ge teeke rd : v.;«,^!.*». 
door de Mij. Van Blaaderen te Amsterdam, 30 Juni 1920. 
door de Ministers van Waters taa t en Koloniën te 'sGra

venkage, 8 Juli 1920. 
en geregistreerd te 'sGravenhaf^e, 24 Juli 1920. •'"■ 

De artikelen 5 en 6 geven ons aanleiding nog eenige opmer
kingen te maken. Duidelijk is daaruit te halen, dat alle kosten 
voor de vervaardiging der Brandkastzegels kwamen terxlaste der 
Mij. Van Blaaderen, die, wat het uiterlijk der zegels betrof, zich 
geheel moest onderwerpen aan de wenschen van debetreffende 
ambtenaren van den Staat. Ja, de firma was niet Tens vrij in 
de keuze van den fabrikant der zegels. Daarbij moesten alle 
zegels ter beschikking worden gesteld van den Staat. Zooals de 
firma Van Blaaderen ons dan ook mededeelde, werden alle ver

vaardigde zegels direct van de drukkerij in Haarlem afgeleverd 
aan den Staat. Alleen ontving de fa. Van Blaaderen een paar 
stel der proefdrukken, waarvan weer langs omwegen de heer 
Van Nifterik te Haarlem een stel verwierf. De meening, tijdens 
de Tentoonstelling in Den Haag geopperd, dat de heer Van 
Nifterik, die de proefdrukken tentoonstelde, deze op onrecht
matige wijze had veikregen, is dus van allen grond ontbloot. 

Eenige verzamelaars meenen nu uit het feit, dat de Staat 
niet in het bezit bleef van de geheele opbrengst dei verkochte 
zegels, te moeten afleiden, dat de brandkastzegels feitelijk geen 

! zegels zijn. Deze stelling is echter geheel onhoudbaar. Betaalt 
de Staat geen vergoeding voor het postvervoer aan de Spoor
wegen, de verschillende Stoomvaart Maatschappijen, de K. N. 
L. M. ? Of deze bedragen nu worden uitgekeerd in bedragen 
per gewichtseenheid, in percentages van verkochte postzegels of 
op andere wijze, is toch maar eene vormkwestie. 

Laten wij nu eens nagaan, hoeveel Brandkastzegels er zijn 
gedrukt, hoeveel «r zijn uitgegeven, hoeveel er bij den Staat nog. 
aanwezig zijn, enz., enz. '■■ 

Ingevolge de door de firma Van Blaaderen ons ter inzage 
gegeven officieele bescheiden, geven wij de volgende cijfers van 
de Nederlandsche zegels: 

Aanmaak. Voorraad na stopzet Totaal 
ting van den verkoop, uitgegeven. 

15 cent, 789650 stuks 778 289 stuks 1(361 stuks 
60 » 522200 » 517364 « 4836 » 
75 » 426 650 » 422 606 » 4 044 » 
1 Gl. 50 » 286050 » 283648 » 2 4o2 •> 
2 » 25 » 164450 » 162486 » 1964 » 
4 » 50 » 167050 » 165369 » I 681 » 
7 » 50 » 168850 » 167238 » 1612 » 

Bij de afrekening met den Staat verklaarde deze echter, dat 
niet alle als uitgegeven geboekte zegels v e r k o c h t waren. 
Niet minder dan 261 stel waren door den Staat (en dat zonder 
medeweten van de fa. Van Blaaderen, die de zegels betaalde!) 
weggegeven, o.a. a a n : de fa. Enschede en Zonen, den Controleur 
bij de P. & T., de Collectie van het Hoofdbestuur, Ministers 
enz, verschillende buitenlandsche Postadministraties, Berner
Bureau, enz., enz. 

Den eigenaardigen toestand inziende, dat men vrijgevig met 
andermans goed was omgesprongen, zonder den eigenaar zelf 
te bedenken, heeft men toen de firma Van Blaaderen 160 com
plete series afgestaan. 

Aangezien daarbij bedongen werd, dat deze stellen niet in 
omloop mochten gebracht worden, zijn zij, zooals de heer Van 
Blaaderen ons mededeelde, onder Directie en Commissarissen 
der firma Van Blaaderen verdeeld. , . 

Wij laten nu volgen een overzicht van den voorraad der 
Indische Brandkastzegels : 

Aanmaak. Voorraad na stopzet
ting van den verkoop. 

15 cent 392150 stuks 387789 stuks 
60 « 285 050 « 282 550 « 
75 « 204 600 « 202 472 « 

1 Gl. 50 . i33'3oo « 133 590 « 
2 « 25 « 83 700 « 82 316 « 
4 « 50 « 80 700 « 79 497 « 
7 « 50 « 82 050 « 80 905 « 
Veikochl in Verkocht in Verstrekt a/h Controle b/d Dep. Ï , 
Nederland. Indië. Berner bureel P. fi T. en Koloniën 

enz. fa. Joh. En H. best. 
schede en Zon. P <ST. 

L' 15 et. 637 st. 3137 St. 442 St. 60 st. 85 St. 
f '■' 60 < 490 « 1423 « 442 « 60 « 85 « 

75 « 385 « 1156 « 442 « 60 « 85 « 
1 Gl. 50 « 318 « 805 « 442 « 60 « 85 « 
2 « 25 « 24o « 557 « 442 « 60 « 85 « 
4 « 50 « 166 « 450 « 442 « 60 « 85 » 
7 « 50 « 147 « 4 i l « 442 « 60 « 85 « 

Ook van deze zegels heeft per slotte de firma Van Blaaderen, 
op dezelfde condities als boven aangegeven een aantal complete 
stellen verkregen, en wel 85. 

De voorraad uit Indië was, tenminste eenigen tijd geleden, 
nog niet in Holland aangekomen. De bedoeling is, de restanten 
te vernietigen, daar, ook bij overdrukken, de firma Van Blaaderen, 

 gezien Art. 6 van het contract , de pretensie behoudt op 5/8 
van den verkoopsprijs. 

nx^T^mrr^wTX^fsm 
WATCRGRAArSMrCR ' V A A . W9 È. f O » OIR. LEON DE RAKAT 
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Er is echter nog één ding te vermelden. 
Kort vóór de stopzetting van den verkoop der zegels in Neder

land heeft een kapitaalkrachtige groep, waarvan ook de firma 
Van Blaadeien deel ui tmaakte, getracht, een groote partij 
— voor i f2ooooc,— — brandkastzegels te koopen, zoowel van 
Nederland alsook van Indié'. Dit is toen geweigerd, daar men 
vermoedde, dat de firma Van Blaaderen ook van dat bedrag 
'/s zoude vorderen. Genoemde firma zegt, dat dit niet hare 
bedoeling was; toch begrijpen wij niet, welk motief in dat geval 
de Staat tegen verkoop zou hebben, 3/8 van f 200 000,— is toch 
meer dan niets. Tegen dien niet gedanen verkoop is toen door 
de be langhebbenden mondeling en schriftelijk geprotesteerd 
(aan het postkantoor te Bussuni). Men schijnt daarmede alsnog 
zooveel bereikt te hebben, dat men meent, genoemd kwantum 
alsnog te zullen verkrijgen, naarbij dan het Rijk niet de 5/8 van 
de verkoopsom behoeft terug te geven. Er zouden dus van beide 
soorten 2900 series uitgegeven kunnen worden. Mocht deze koop 
respectievelijk verkoop werkelijk doorgaan, dan, zoo heeft de 
firma Van Blaaderen ons be'oofd, zullen wij inzage veikrijgen 
van de betreffende s tukken. Het spreekt vanzelf, dat deze zegels 
alleen tegen nomimale waarde zullen worden verstrekt. Def i tma 
Van Blaaderen zal echter alleen dan tot den koop overgaan, 
nadat zij de zekeiheid heeft, dat het restant der oplagen ver
nietigd is of wordt, voor welke handeling zij ons eene uitnoodi-
ging heeft toegezegd. 

Wat ten slotte de drukplaten betreft, zoo vestigen wij de 
aandacht op onders taande stukken, waai van wij de origineele 
hebben gezien : 
Controle op de vervaardiging van post- en andere rijkswaarden. 
Bericht op schrijven van Haarlem, L. Begijnesliaat. 

10 Sept. '24, Nr. 1795. Den 24 September 1924 
Nr. 1892. 

betreffende : drukmater iaa l drijvende 
brandkastzegels . 

Ten vervolg op nevenvermeld schrijven heb ik de eer 
U te ber ichten, dat U in de gelegenheid kunt worden 
gesteld om de matrijzen en het bijbehoorende materiaal , 
dat voor de vervaardiging van brandkastzegels heeft ge
diend, te verzegelen. 

Ik verzoek U beleefd van Uwe komst tijdig mededeeling 
te willen doen. 

De fd. Controleur, 
(w.g.) Pethe. 

N.V. Mij tot Exploitatie van 
Van Blaaderen's Drijvende 
Scheepsbrandkasten te 

Huizen (N.H.). 
Controle op de vervaardiging van post- en andere rijkswaarden. 

Haarlem, 11 Damstraat , 
den 29 September 1924. 

Heden zijn in tegenwoordigheid van ondergeteekenden : 
C. van Blaaderen, optredende namens de N. V. van 

Blaaderen's drijvende brandkasten, en A. Dijkstra, ambte
naar Controle Posterijen en Telegrafie, verzegeld twaalf 
(12) pakken, inhoudende materiaal gediend hebbende voor 
den aanmaak van Nederlandsche en Nederl . Indische 
Brandkastzegels. 

(w.g.) C. van Blaaderen. 
(w.g.) A. Dijkstra. 

De firma Van Blaaderen, die eigenares der drukplaten is, 
heeft het plan, de pla ten, nadat ze voor herdruk onbruikbaar 
gemaakt zijn, ten geschenke te geven aan het Postmuseum. 

Resumeerende komen wij dan tot de volgende resultaten : 
i). De Brandkastzegels zijn wel op het initiatief eener par

ticuliere firma gemaakt , doch zij werden uitsluitend verkocht 
door de Posterijen en dienden ter frankeering eener bijzondere 
bui tenlandsche zending. Het per gewichtseenheid van 20 gram 
verschuldigde extraport voor eene dergelijke zending, te voldoen 
uitsluitend door middel dezer Brandkastzegels, was internat ionaal 
vastgesteld door het Postcongres te Madrid in 1920. 

2). Het aantal in omloop gekomen Brandkastzegels, zoowel 
van Nederland alsook van Ned.-Indië, is zeer gering. 

3). De restvoorraad van beide soorten berust nog bij de Pos
terijen en zal zeer waarschijnlijk vernietigd worden. De mogelijk
heid bestaat, dat van dezen restvoorraad alsnog een aantal van 
i 2900 series van ieder wordt afgegeven tegen nomin.ile waarde. 
De tijdens den omlooptijd gestempelde zegels zullen dan zeer 
zeker .de meeste waarde verkrijgen. 

4). De verzegelde drukpla ten berusten op het oogenblik nog 
bij de. Pesteri jen. De firma Van Blaaderen heeft het plan de 
platen, na ze voor herdruk onbruikbaar gemaakt te hebben , aan 
het Postmuseum ten geschenke te geven. 

Oplossing der Prijsvraag, voorkomende in het nummer 
van 16 November 1924. 

1. Britsch Oost-Afrika No. 12 11. Canada No. 73. 
en 20. 12. Chili No. 98. 

2. N. Z. Wales No. 79. 13 Newfoundland No. 101 
3. Oranje Rw. Kol. Zegels voor 14. Columbia No. 210. 

buefkaar ten No. 1—8. 15. Ecuador No. 165. 
4. N. Z. Wales No. 59—66. 16. Jamaica No. 91 . 
5. Peru No. 138. 17. Hongarije Roemeensche 
6. Peru No. 185. bezetting. 
7. Portugal No. 226. 18. Bhopal. 
8. Bolivia No. 107. 19. Grenada No. 37.'"^ 
9. Reunion No. 65. 20. Jamaica No. 107. 

10. Brazilië No. i i 4 . 
De deelname aan deze Prijsvraag overtrof de veiwacht ing 

ve r re ; niet minder dan 75 oplossingen werden ontvangen. Uit 
de talrijke goede antwoorden werden door loting de volgende 
tien prijswinnaars aangewezen, aan wie de prijzen inmiddels zijn 
toegezonden: 

J. C. Bender Jzn., Willebrordusstraat 79^, Rotterdam. 
A. M. Benders, Wcerdsingel O. Z. 27, Utrecht. 
J. H. B. Feldbrugge, Vrouwenhuisstraat , Montfoort. 
A. Filius, Weerijsstngel 4, Breda. 
L. de Haan, Koeditfslaan 84, Heemstede. 
A. Meiners, Sonsbeeksingel 45, Arnhem. 
H. Meijboom Gzn., Kruisstraat 4o, Meppel. 
A. Smits, Fr. Hendrik planisoen 9 11, Amsterdam. 
H. P. Verschuur, Binnenhaven 34, Den Helder. 
C. van der Willigen, Beeklaan 454, Den Haag. 

Een slectit voorbeeld leeft VIÜQ volyers! 
Toen ik in mijn artikel «Fair en toch unfair» : (Maandblad 

October 1924) de vrees uit te, dat de handelwijze van Kohl wel 
navolging zou vinden, dacht ik niet, dat dit zoo spoedig plaats 
hebben zou. 

Nu wordt mij echter ter inzage toegezonden eene circulaire 
van Lommei te Parijs, analoog aan die van Kohl. Hierin worden, 
tegen verminderden catalogus-prijs, beschadigde en gerepareerde 
zegels aangeboden met de volgende aanbeveling : 

«Tous ces timbres ont subi une restauraiion (reparation), 
mais ainsi qu'ils sont tous superbes d'aspect et dignes (?) de 
figurer dans les plus grandes collections». 

Verder staat, dat ze alle zijn «authentiques». De cliché's zijn 
te slecht om daaromtrent een oordeel te kunnen vellen, hoe wel 
een paar opdrukken op mij een zeer twijfelachtigen indruk maken. 

Het kwaad woekert dus voor t : er moet hieraan paal en perk 
worden gesteld door de vereenigingen van ernstige verzamelaais 
en de besturen moeten krachtig tegen zulke firma's optrede», , , 
Een flinke maatregel zou zijn b v. van flirma's, die aan zulke 
bedrijven zich bezoedelen, de opname en plaatsing van hunne 
annonces te weigeren met vermelding, waarom ze geweigerd 
worden. De verleiding voor kleine verzamelaars is groot, en zij 
zullen ondervinden bij eventueelen verkoop hunner collecties, 
hoe zij bedrogen ui tkomen, om te zwijgen van die «handelaars», 
die, minder scrufuleus , zullen t rachten deze waar te plaatsen. 

.- - ' A. C. Voss. 
NOOT VAN DE REDACTIE . 

Het in het October-nummer opgenomen artikel van den heer 
Voss deed reeds eenige brieven met protesten op onze schrijf-

I l L D I i ^ BRITSCHI KOLOm^Ll ZIGILS 
zijn mijn specialiteit. iVlijn voorraad 
mijn bijzondere persoonlijke aandacht. 

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

T. A L L E N , „Craigard", Blake Hall Road, Wanstead, E. 11, England. 
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tafel neerfladderen. Er is zelfs een firma in Keulen, die met de 
geheele zaak niets te maken heeft, maar die zoo verontwaardigd 
IS, dat ZIJ eene, ons blad toegedachte groote advertentie, niet zal 
plaatsen, alleen al daarom, dat de heer V gegronde grieven uit 
tegen de handelwijze van de firma Kohl, haar landgenoot. 

WIJ zullen de intrekking van die advertentie maar nemen voor 
wat ZIJ I S ; met dergelijke handelingen ontzenuwt men niet de 
argumenten, aangevoerd door den heer Voss. Wij geven gaaine 
plaats aan de firma Kohl, voor een goed geargumenteerde weer
legging van de haar verweten handelwijze. 

Dat de heer V. thans «la raaison Lommei» te /"(zrj^jnoemt in 
denzelfden adem als Kohl, spijt ons Over Lommei en zijn 
methoden is reeds zooveel in het Maandblad gepubliceerd, tegen 
dat heerschap is zoo dikwerf gewaarschuwd, dat het ons zou 
verwonderen wanneer een van onze lezers in deze fuik zou 
schieten. 

% 
Veilingen. 

% 
Uitslag van de Zegelveiling op 18 December 1924. 

OMSCHRIJVING VAN DEN KAVEL 
Hoogste 

in
schrijving. 

Bmnenlandsche frankeerzegeh. 
8ooo stuks 
7000 » 
7500 » 
5500 » . . . . ' . . . , 
gooo » . . . . . . . . 
5000 » . 
9000 » . . . 
4200 » . . . . . . . . . 
3600 » . . . . . . . . . 
375 » ongetande 

1200 » diverse opdrukken . . 
10 » a f 10,— 

Ltichtposizegels. 
1350 " f . . . . 

Jubileumsegels 1813 — igi3. 
120 » in 10 complete serien . . . . 
50 » van f 10,— . . . 

500 » van f 5,— . . 
4oo » van f 2,50 . . . . 
400 » van f I,— 
100 » van f 0,50 . 
450 » verdeeld 'in 150 van f 5,— , 150 

van f 2 50 en 150 van f i,— . . 
Jubileum zegels i8g8ig23. 

1060 gemengd • 
Portzegels. 

7800 stuks . . . • 
6000 » . . . . 
2600 » . . . . . . . 
940 » . . . . . . . 
595 » De Ruijterportzegels . . 

Frankeerzegeh van de Nederl Kolomen 
loooo stuks ■ 
6600 » . . . . 
2800 » verdeeld in 

700 stuks opdruk »Java« 
4oo stuks opdruk »Buiten Bezit« 
1700 stuks diverse opdrukken 

1500 » verdeeld i n . 
950 stuks Suriname 
550 stuks Curagao 

Buttenlandsche Frankeerzegeh. 
16500 stuks . . . . 
12000 » . . . . 

Zegels afkomstig van het Departement van 
Buttenlandsche Zaken. 

6300 stuks . . . . 
1200 » , 

/ 4 4 , 

5 1 
125,— 
276,25 
161, 
3 3 1 . 
5 1 
80,06 
68,25 
2 6 , 
55.13 

120,25 

» 371,— 

» 195, 
» 860,— 
» 725, 
» 324,— 
. 141 — 
» 51,89 

» 405,— 

» 286,99 

» 235,— 
» 225 ,— 
» 1 4 1 , 

» 5 4 , 
" 72,53 

» lO I ,— 
» I I I , — 
» 129,— 

» 229 ,10 

136 06 
93.14 

63,95 
44,06 

EXPOSITION Phllatélique Internationale, Paris 
2 au 12 Mal 1925. 

C O M M U N I Q U E 
L'annonce que Monsieur Ie President de Ia Republique ab i en 

voulu accorder a l'Exposition son haute Patronage est accueiUie 
avec Ie plus vive reconnaissance. De nombreuses personnalitea 
ont pgalement acccrde leur concours Cas t lapiemiere fois qu 'en 
France une manifestion philatelique obtient un patronage officiel 
aussi complet, veritable consecration de Ia Philatelie frangaise 
Dons et Medailles. 
De France et 1'etranger sont venus deja de nombreux dons et 

beaucoup de medailles ont eté offertes. Parmi les donateurs 
figurent actuellement 

La Federation des Sociétes" philatéliques frangaises, qui offre 
Ie grand prix de l 'Exposition. 

La Chambre Syndicale des négociants frangaises en t imbres 
poste de Paris. Medaille d'or. 

La Societe Internationale des Negonan ts en t imbres pos te , 
Medaille d'or. 

La Societe Frangaise de Timbrologie : Medaille d'or. 
L'Association Nouvelle de Timbrologie : Medaille d'or 
Le Groupement Philatelique de France , Medaille d'or. 
La Federation des Cercles philatéliques de Belgique deux 

objets d'art. 
M. Bigwood (Bruxelles) medaille de vermeil. 
M. Prebiano, Bruxelles, deux medail les. 
M. Pullinckx, Bruxelles ; un objet d'art. 
Baron Eryk Legouhwufud , médaille d'or. 
L'Amicale Philatelique Bruxelles, un objet d'art. 
Van Gelder, Bruxelles; deux objets d'art. 
Post a Utrecht ; Medaille d'argent. 
Van Herwerden, Groningen; deux médailles d'or. 
Klinkhamer a Zevenhuizen ; medaille de vermeil. 
Des dons en especes ont eté offerts par M M. 
Dr O'Conner a Dun Lagohiare (Irlande). 
J. North, a Huddersfield (Angleterre). 
J. A. Klemann a NewYork. 
Klein a Philadelphia. 
Hallu ä Pans . 
Le Comité fait appel a Ia génerosite des societes philatéli

ques et de tous ceux qui s'interessent de la philatelic pour que 
de nombreux prix viennent ajouter a cette premiere liste et 
fassent de l 'Exposition de Paris le tr iomphe de la Philatelie 

Les prix des medailles sont les suivants . 
Medaille d'or 4oo francs, 
vermeil loo „ 
argent 75 „ 
bronze 25 „ 
Date de I'ouverture de I'Exposition 
Les palais nationaux, etant fermes le Ier Mai, I 'ouverture de 

1'Exposition est reportée au 2 Mai. La cloture aura heu le 12 
au soir 
Stands. 
De nouvelles demandes de stands de négociants étant parve

nues un tres petit nombre demeure disponible Les interesses 
sont engages a se hater. 
Cotnmissatre au logement. 
En raison de I'affluence de visiteurs prevue au mois de mai, 

debut de PExposition des Arts Decoratifs, les peisonnes qui 
desirent s'assurer un logement pendant leur séiour a Pans sont 
engagées a se mettre en lelations, le plus tot possible ZLVSC \e. 
commissaire aux logements : M Pelehied, 11 rue du Helder, Pans . 

Prière de specifier si Ton desire une chambie pour une per
sonne ou pour deux personnes, avec ou sans salle de bams et 
de fixer le prix approximatif de la chambre desirée. 
Tres Important. Apres le 5 Avril, il ne sera plus possible de 

garantir le logement. 
Aviation. 
Une journee d'aviation est prevue au program a 1'intention 

des aerophilatelistes et de tous ceux qui s'lnteressent a la poste 
aerienne et ä 1'aviation. Commissaires speciaux M. M. Jurion 
et Miro. 

Cette journee comportera la visite de 1'aeroport du Bourget et 
son service postal, avec dépai t et arrivee des avions postaux. 
Demonstration, acrobaties aeiiennes, bapteme de Fair pourceux 
qui le desiront. Dejeuner ä 1'aeroport même. 
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Des correspondances pourront etre remises au service postal 
du Bourget , elles seront expediees par avion, devant les visiteurs 
Le Comité a fait e'ablir une serie de quatre vignettes speciales 
qui, sur demande des interesses, pourront etre apposees sur les 
correspondances remises aux avions, Le Comité se chargera 
d'expedier par avion, pour le compte des amateurs non presents, 
des lettres ou cartes a leur addresse ou a celle de leurs corres
pondents Ces lettres seront revetues de la serie de quatre vig
nettes et porteront le cachet special de depart , moyennant la 
somme de 5 francs, prix de la serie des quatre vignettes, plus 
le port normal 
Bourse de M M les Negociants en timbres poste, 
Pour tous renseignements relatifs a cette bourse, s'adresser a 

M Marquelet, president de la Societe Internationale des Nego
ciants en timbres Poste, 8 rue du Tresor, Fans 
Congres Philatelique International 
MM les presidents et secretaires des societesPhilateliques qui 

desireraient faire porter a 1'ordre du jour du Congres des ques 
tions les interessant sont pries de s'adresser a M G Brunei, 
10, rue de Paradis a Pans, secrétaire General du Congres Inter 
national. 
Congjes des Societes Phtlateliques Ptancatses 
M M les presidents et secretaires des Societes Philateliques 

Fianfaise«: qui auraient des motions a presenter sont pries de 
vouloir bien eenre d'urgence au secretaire general de la Fede 
ration, M Jurion 
Coupe ChallengeMedatlles de meitte philatelique 
Il est rappele que la Federation met en competition pour 

1'annee ecoulee entre Ie Congres de I yon et celui de Paris dans 
les conditions prevues par sa circulaire speciale, une Coupe 
challenge et deux medailles destinees a recompenser ceux des 
membres des societes affiliees qui auiont rendu, au couis de 
1'annee, le plus de services a la philatelie et favorise son deve 
loppeinent 

M M les presidents et secretaires des societes affiliees devront 
presenter leurs candidatures les faire presenter par leurs delegues 
au Congres La coupe challenge, attribuee pour un an, devien
dia la propriete du philateiiste designe deux fois consecutives 
au nom par les suffiages du Congies 

Coupe et medaille peuvent etre cumulees 
Reglements de l'Exposition 
Une deuxieme edition du reglement, aveo la liste des membres 

des Comités d'Organisation Jury Commissaires generaux Comité 
de Patronage est en pieparation Des exemplaires seront adresses 
d office a M M les membres divers comités du Jury et aux com 
missiares generaux 

Ce reglement sera envoye gratuitement a toute personne qui 
en fera Ia demande . 

I. Pour la France 
M M Junon , secretaiie general, 2 allee des Chalets, Villemomble 

Bauer, commissaire region Est, i place Golbery, Strass 
bourg 
de Corneillan, region Sud Est, 14 rueDelurbe , Bordeaux 
Cosnelle, region NordEst, 43 rue St Nicolas, Rouen 
Frages, Commissaire Centre, i rue Hypolite Flandrin Lyon 

Mile Lambrecq Nord, 9 rue Neuve, Lille 
M Niel, 12, rue de la Republique, Marseille. 

II Pour Vetianger 
MM Frank Godden, 159 Strand, Londies W C 2 

Ruhl, 48 rue de I 'Enseignement, Bruxelles. 
Wagner , a Bernbourg, Luxembourg 
Leon de Raay, Watergraafsmeer, Hollande 
Bolaffi, 25 Via Rosa Turin, Italic 
Fasani, 25 Place Faro Trajano, Rome, Italie 
Friedrich, Chene Bourg, Geneve, Suisse 
Prehnalek, Brunn, Tcheco Slovachie 

Publicite dans le catalogue de I'Exposition 
Cette publicite est refue, des maintenant En raison desneces 

sits de 1'impression, eile ne pourra plus et ie acceptee apres le 
ler Avril 

Les prix sont les suivants 
La page 4oo frincs 
•/j page 250 francs ^ 
Vi page 150 francs 

Conditions speciales pour publicite en couleurs cliches et 
encartage 11 ne pourra etre fourni d'epreuves que pour les 
annonces parvenus avant le ler Mars, 1925 
Formalites douanieres (pour les collections venant de I'Etranger) 
Les pourparlers engages avec 1'administration depuis deux 

mois bientot sont sur le point d'aboutir Le Comite a trouve 
partout le meilleur accueil et tout permet d'esperer que les 
formalites seront reduites au minimum et que des garanties de 
securite absolu pourront etre donnees a M M. les Exposants 
Commission de reception et installation des collections 
Cette Commission est composee de M M Glavany, Hernant, 

Roy e t 'Spohr du Comité d'organisation 
Timbtes de Propagande 
Le t imbre de propaganda, qui a beaucoup de succes aupres 

des philatelistes, est du couleur brune II en a ete etabli une 
petite quanti te en bleu, en vilet, et en iouge La serie des quatre 
t imbies sera vendu a 1'Exposition au pnx de 2 francs 11 peut 
en etre expedie des maintenant quelques series ä ce pnx de 2 
francs, port en plus 

Le President du Comite, Le Secretaire General, 
A COYETTE, M JURION, 

35 rue de Maubeuge, 2, allee des Chalets 
Paris Villemomble (Seine) 

CommissaireGeneral 
pour la Hollande, 
LEON DE RAAY, 
Watergraafsmeer 

^ 
Philatelistisch Allerlei. S 

De heer Nering Bogel te Vollenhoven zendt mij 2 briefkaarten 
van Nederland van jy^ cent, waarop een fijn veitakt teekeningetje, 
het was hem en mij geheel onbekend, wat dit vooi stelde Ik was 
zoo vrij mij tot den heer Pull te wenden, met het beleefde 
verzoek mij hierover te willen inlichten Met de spieekwoordelijk 
gewoiden welwillendheid gaf de heer Pull hieiover een uiteen
zetting, die ik meende goed te doen in het Maandblad op te 
nemen, daar ik vermoed, dat ook andere lezers, wel zoo iets 
hebben aangetroffen, zonder het te kunnen verklaren De heer 
Pull schrijft dan 

«Het verschijnsel 1= ontstaan bij het papier en is of een ijzer 
of een bronsvlek Fr kunnen n l kleine stukjes metaal, soms 
met grooter dan de punt van een naald, van de messen van den 
z g. hollander of de binnenbekleeding van den sulfietkoker los
geslagen en m de papierpap geraakt zijn Op de papier machine 
worden die kleine stukjes daar door de walzen uit elkaar geperst, 
en krijgen dan den eigenaardigen takvorm Indien het een 
ijzervlek is, kan het of metallisch ijzer zijn, of eene ijzerverbmding 
Metallisch ijzer blijkt het mij niet te zijn, daar het met door 
magneet wordt aangetrokken Rest dus een bronsvlek of een 
ijzerverbindig Om vast te stellen, welke van deze twee het is, 
moet de vlek worden uitgetrokken met alcoholaether, en daarna 
behandeld met een door middel van zoutzuur aangezuurde, 
verdunde oplossing van rood en geelloog zout , blauwkleung 
wijst dan op ijzer en roodbruinkleuiig op koper (brons)» 

Ik dank den heer Pull voor zijn uitvoerige uiteenzetting en 
den heer Nering Bogel voor de vriendelijke toezending 

W P. C 

Boekwerken, Tijdschriften, 
'." Catalogi, enz. < 

Radio de Filintern. Wij ontvingen het eerste nummer van dit 
Tijdschrift, officieel orgaan van de »Philatelistische Internationale« 
te Moskou Het dient zich aan met de volgende »Deklaration«, 
die WIJ onverkort hier weergeven 
Deklaration zur Grundunc^ der Philatel Internationale »Phila

telisten aller Lander, vereinigt euch '«; 

WATr«GRAA| . SI« lKK * ^ 1 ■ ¥ ^ % # % I m •► W ™ • 0 _ OIR.LEON DE «AAT 
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Die Begründung der Philatehsiischen Uniohs Assotiation der 
SS Republiken durch den Bevollmächtigten für Philatelie und 
Notgeldsammeln, und der Allrussische PhilatelistenVerein ver
anlassten alle Philatelisten (im wahren Sinne des Wortes), sich 
um diese beiden Zentren zu gruppieren, wodurch der längst 
bestehende Antagonismus zwischen den PhilateliBtea)i<iieser 
Kategorie und den PhilatelistenHändlern, Spekulanten und 
Fälschern besonders stark ans Licht trat. ■•'' ■ 

Hier, im Lager der wirklichen Postwert zeichenuiid^Notgeld
sammler, herrscht gegenseitiges Vertrauen, Eintracht und Gleich
heit und beobachten wir brüderliches Zusammena/beiten auf 
dem Gebiete des in erfolgreicher Entwicklung begriffenen, auf 
wissenschaftliche Grundlage gestellten Sammeins. Hier ist kein 
Platz für Spekulanten und Fälscher.' . 
Dort, im Lager der Kapitalisten dagegen, sehen wir bestän

digen Neid und Hader, schamlose Spekulation, Gaunerei und 
Fälschungen, auf jedem Schritt und Tritt die Jagd nach Gewinn 
und Exploitation der unbemittelten AmateurSammler. 

Viele bourgeoisen PhilatelistenVereine, welche sich die.Bezeich
nung »Internationalere zugelegt, haben schon wiederholt versucht, 
einen einzigen Verein der Sammler aller Welt, wie es der inter
nationale Charakter der Philatelie verlangt, zu gründen. Doch 
alle Verbuche haben sich bisher als erfolglos erwiesen, weil 
diesen Vereinen stets die Elemente des Betruges und der per
sönlichen Bereichei'ung der Gründer, auf Kosten der Amateur
Sammler, zugrunde gelegt waren. 

Die Bourgeoisie erwies sich als machtlos und vollständig aus
serstande, die internationale Vereinigung der Sammler aller 
Länder der Welt zu organisieren, und hat mit ihren erfolglosen 
Versuchen nur die natürliche Entwicklung der Philatelie gehemmt 
und viele Sammler veranlasst, sich von der Philatelie abzuwen
den, indem sie überall den Samen der Lüge, der Täuschung 
und des Betruges säte. 

Nur im Lande der Räte, nur dank der freien Entwicklung des 
Sammelwesens, ohne Vormundschaft der Händler und Spekulanten, 
erwies sich die Organisation einer solchen Vereinigung aller 
Sammler der Welt möglich. Bisher ist es nur in der Union der 
SS Republiken gelungen, die Spekulanten, Fälscher und Gauner 
auszurotten, und in der Atmosphäre gegenseitigen Vertrauens 
die Versorgung der Sammler mit Kollektionsmaterial zu mini
malen Preisen zu bewerkstelligen, wodurch der erste Grundstein 
zur. brüderlichen Vereinigung aller Postwertzeichen und Not
geldsammler der Welt gelegt ist. 

Nur dank dieser Umstände ist es den Sammlern der Grossen 
Union der sozialistischen RäteRepubliken gelungen, einen glän
zenden Sieg über die Anhänger des alten, bourgeoisen Postwert
zeichen und Notgeldsammelns zu erringen. Nachdem sie nun 
ihre Position im eigenen Landen befestigt haben, können sie 
zur Vereinigung aller Sammler der Welt und zur Begründung 
der Philatelistischen Internationale schreiten. 

Die freie philatelistsche Vereinigung der arbeitenden Klassen 
aller Länder der Welt  die Philatelistische Internationale — 
wird diejenige Organisation sein, welche in der ganzen Welt 
einen organisierten Kampf mit den Räubern der Philatelie 
führen wird. 

Der Wunsch vieler ausländischer und lussischer Sammler, eine 
eigene, ideelle und dabei mächtige, alle Sammler veieinigende 
Organisation zu besitzen, leistet volle Garantie dafür, dass die 
Philatelistische Internationale eine freiwillige Vereinigung aller 
ehrlichen und vî ahren Sammler sein wird und dass diese neue 
Vereinigung eine würdige Bekrönung des bereits im Jahre 1922 
begründeten ideellen Sammeins darstellt. Sie wird eine sichere 
Schutzwand gegen die bourgeoisen Räuber und Spekulanten der 
Philatelie bilden und einen neuen, entscheidenden Schritt auf 
dem Wege zur Erhebung der Philatelie und des Notgeldsam
melns auf die Stufe einer selbständigen Wissenschaft darstellen. 

Nur die internationale Vereinigung der Postwertzeichen und 
Notgeldsammler wird sie von der Exploitation dfe/ Marken
bourgeoisie befreien. . jj, 

Sammler der arbeitenden Klassen aller Länder !̂  Stellt euch 
in die Reihen der Philatelistischen Internationale ! ^' 

Hoewel er in de philatelistische wereld tal van zajcen zijn, die 
dringend verbetering behoeven, hieronder in de eerste plaats te 
noemen de strijd tegen de speculatieve, minderwaardige uitgaven, 
die n.o.m. slechts met succes gevoerd kan worden, indien wij 
door vertrouwensmannen internationaal worden voorgelicht. 

kunnen wij deze »declaratie« niet tot de onze maken. Het is ook 
hier weer de »boersjwazie« die verantwoordelijk is voor alle uit
wassen in de philatelie. De ideaalaangelegde »arrebeiders« zijn 
slechts in staat om een philatelistische wereld te scheppen, 
waarin het aangenaam wonen is. 

De toezender van het nummer van »Radio de Filintern« houde 
het ons ten goede, doch zijn de toestanden in Rusland van dien 
aard, dat wij hunkeren moeten naar navolging ? Wij doen er 
niet aan mede, de verzamelaars zelfs op het terrein van de 
internationale liefhebberij van postzegelverzaiiielen te scheiden 
in schapen en bokken. In de Nederlandsche Vereenigingen van 
verzamelaars is plaats voor lederen waarachtigen postzegellief
hebber, hij moge een pet of een hoogen hoed dragen! 

v. B. 

Catalogue de Cartes Postales et CartesLettres par Rob. Leroy, 
Paris. Het is een verheugend verschijnsel, dat buiten Duitsch
land ook in Frankrijk reeds de behoefte gevoeld wordt aan een 
poststukkencatalogus. Het is trouwens bekend, dat ook daar 
steeds meer verzamelaars optreden. Onze vriend Lero^, de 
uitgever van L'Echangiste Univeisel, heeft in deze behoefte 
voorzien, door een handig boekje uit te geven van ruim 200 
bladzijden, waarin hij de briefkaarten en de postbladen van het 
begin af, tot aan i Juli 1914 heeft gecatalogiseerd. Het boekje 
heeft vooral ten doel de aanstaande en pas begonnen verzame
laars bekend te maken, met hetgeen op dit gebied bestaat; in 
bijzonderheden daalt het niet af. Het is geïllustreerd met tal 
van afbeeldingen, de druk is duidelijk en het is goedkoop, alle
maal eigenschappen, die zullen medewerken om het in tal van 
handen te doen geraken, hetgeen het dan ook ten volle verdient. 

W. P. C. 

ADV E R T E N T I E N. 

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

(NEDERLAND en KOLONIËN uitgesloten.) 
VRAAGT Z I C H T Z E N D I N Q AAN 

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

Uitgiften 1900, Scheepstypen, 
— compleet, 3 pfg.— 
China f 4.25 | Marokko 
Duitsch NieuwGuinea . ^ i^^^ . 
DuitschOost Afrika . . .é'^'è.i . 
DuitschZuid West Afrika . . . 
Kameroen f 4,50 Marschal 
Karolinen f 4,50 Samoa 
Kiautschou f 4,25 Togo 
Marianen f 4,25 
Bij aankoop v. alle 12 ser.,148 waarden 
F R A N C O na ontvangst van post 

Mark. 
f 4,25 
f 4,25 
f 4,50 
f 4,25 
f 4,h0 
f 4.25 
f 4,25 
(lort) 

f 4 6 , 
wissel. 

POSTZEGELHANOEL „UNIVER8EL", 
Spui 13, Amsterdam, J. J. A. Engeikamp. 

i;C*;W 

LMAuwürrwi 
W A T m G R A A F f M C F n • ^ J j ' V A . A . W9 i^ Ê^ ^ m 0IR.LE<7N DE RAAY 



i6 FEBRUARI 1925. NEDERLANDSCH MAANDPLAD VOOR PHILATELIE. m 
wordt besloten de voorbereidende werkzaamheden voor dit Congres 
op de eerste vergader ing na Carnaval te bespreken. 

Van den heer Theelen uit Indié' was een schrijven gekomen, 
inhoudende verschil lende misdrukken, o.m. het 10 cent zegel 
Ned. Indië met z.g. zonnevlekken. Besloten werd deze zegelsten ; 
bate der kas te veilen ; van den heer Mebus een schrijven met 
eenige waardevolle zegels voor de verloting. De voorzitter zegt 
beiden gevers hartelijk dank. 

Na de verlot ing dankt de voorzitter de beide commissiën, n.1. . 
de kas en verlotingscommissie, voor de bewezen diensten. , 

Vervolgens wordt besloten één vergadering en één beursavond 
per maand te houden . De volgende vergadering is vastgesteld 
op Maandag 2 Maart , de volgende beursavond op 16 Maart. 

Buiten de reeds genoemde schenkingen, gaven mevrouw Ising 
en de beeren Micheels, Haenecour, Giossimlinghaus', Schaepkens, 
Rosier, Lint, Verzijl en Kamphuijs nog enkele waaidevolle zegels 
voor de verlot ing. 

Met kienspel en beurs werden de avonden aangenaam door
gebracht . 

Nieuwe leden. 
7. mr. E. Bon van Hövell tot Westerflier, Bouillonstraat i, 

Maastricht. 
81. H. C. Goossens, Amstenraderweg 5, Stm. »Emma», Hoensbrock. 

Volgende vergaderingen c.q. beursavonden. 
Maandag 2 Maa r t 1925 (Verg.)) te jkens te 8 uu r , l i . de Socle
Maandag 16 Maa r t 1925 (Beurs)} J i f j S h T " ' ^ ' ^^ ' 

DRINGEND VERZOEK! 
Den leden wordt vriendelijk verzocht de contiólekaarten, die 

in elke rondzending ter verzending gereed liggen, eerst te ver
zenden, nadat zij de zending hebben doorgegeven en duidelijk 
onder afzender hun naam of stempelnummer te plaatsen. 
Begroeiing Phil. Ver. „ZuidLimburg" voorliet jaar 1925. 

ONTVANGSTEN. 
Contributie 92 leden ä f 4.— f 368,— 
Contributie en entreegelden van nieuwe leden . £:^ ..^, , 28,— 
Aandeel opbrengs t Maandblad t * » "^ 95>o5 1 
10*/, der rondzendingen  180,— 
Veiling en beurs  10,— 
Boekjes en scharnieren  10,— 
Garantiefonds Den Haag ..,}\.,af<; • • ^o>— 

Totaal . ' ~. '. f 711,05 
UITGAVEN. 

Onkosten Maandblad . . . £%'• M^i'tj^ • •j j .*i ' f.290,— 
Lidmaatschap van den Bond . ' äW / i ^ f | | ( ^ ^ i # # S W S « i i ; 33.6o 
Drukwerk ^ '» \ •̂ '̂  v^>., '^t"é.~C 4° '— 
Administratiekosten .*^ .>ï ^ ;  « # i ^ « 83,80 
Jaarlijksche verloting o£,''"4'^if^"^' . ': >■ 93,15 
Maandelijksche verlotingen . . 4 ^ ^ ^ ^ ë > i • •  80,— 
Bijdrage garantiefonds . . . . ; , _i  60,— 
OAvoorziene uitgaven . . . ^ ,; ̂  . . . . ■ •  30.5° 

 ' Totaal . . . f 711,05 

PhilatelistenVereeniglng ,.Groningen", te Groningen. 
Sec r e t a r i s : C. M E I J E R , Oude Boteringestraat 39, Groningen. 

VERSLAG der vergadering, gehouden op Maandag 12Ja > 
nuari 1925, in HotelRestaurant „Willems", Groningen. 
Aanwezig 31 leden, voorzitter de heer Kuitert. De notulen der 

vorige vergader ing worden goedgekeurd. 
Ingekomen het bedanken van de beeren Dik en Lose, wegens 

vertrek. 
Op de agenda staat bestuursverkiezing wegens aftreding van 

den heer Gruno. In zijn plaats wordt gekozen de heer K. Nie
land met 26 s temmen, die de benoeming aanneemt . 

Met algemeene s temmen wordt als lid aangenomen de heer 
J. G. Anderson te Groningen, voorgesteld door den heer Fijn
vandraat , en de heer E. M. Wiersema te Gronin/^en, voorgesteld 
door den heer Wichers . 

Na verloting sluit ing. 
Adresverandering. 

37. R. Boekema, Hoofdweg 123 'n, Amsterdam. 
Nieuwe leden. 

84. J. Bohemen, Zuiderkuipen J 6 , Groningen. 
87. mr. F. J. Tjabbes, Praediniussingel 29, Groningen. 

Bedankt. ^i.^ ^ß 
J. D. Dik, Groningen. \ . . . . Lose, Groningen. '* »^  ' ^ 

YEBGADERINa op Maandag 9 Maar t 1925, t e 8!^ uu r , 
in de bovenzaal van liet Hote l Res t au ran t Wil l ems , Heere 
s t r a a t , t e Orou ingen . De Secretaris, C. MEIJER . 

Postzegelvereeniging , ,Helder", te Helder. 
(Sec r e t a r i s : J. G. J. POLLING, Draaisteeg 7, te Helder. 

KORt VERSLAG der VERGADERING, gehouden op Vrijdag 
30 Januari 1925, in de Sociëteit „Van Weelde". 

Met een 30tal leden opent de voorzitter te 8 uur de verga
dering. Afwezig met kennisgeving de beeren Kooijman, Polling 
en Odijfc.' Bij ontstentenis van den secretaris, leest de voorzitter 
de notulen voor, welke worden goedgekeurd. 

Met algemeene stemmen wordt de heer Wolters als penning
meester herkozen en de heer A. de Jong (Parallelweg 74 te 
Helder) gekozen als administrateur der londzendinger . 

De halfjaarverslagen van secretaris en penningmeester worden 
de vergadering voorgelezen, waarna een algemeen verslag volgt 
van den 'voorzitter over 1924, waaruit de welstand en bloei der 
Vereeniging duidelijk blijken. Met een batig saldo ad f 78,37^ 
zijn wij het nieuwe jaar ingegaan. De commissie tot het nazien 
der boeken werd gevormd door de beeren Rotgans, .Prins en 
Van Heuvel. 

Het bestuur deelt mede, dat door de Vereeniging zal worden 
ingeschreven op verschillende kavels van de a. s. Regeerings
veiling te Bandoeng. 

Na de rondvraag geeft de heer Kwekel 2 nieuwe leden op. 
Om circa 11 uur gaat de vergadering uiteen, die de beeren 

Voetelink en De Laive een prijs bracht . »  , . ^T^„ . 
Candidaatleden. ^^^^ 

J. G. C. Rammers , Hr. Ms. Wachtschip, Helder. 
G. C. Broecke, Jan in ' t Veldstraat 31, Helder. 

Vergadering. 
20 Feb r u a r i 1925 in lokaa l , ,V8n Weelde" . 
7 Maa r t 1925 Benrsn i iddag van 2—5 un r . 

De voorzitter, T H . J . UIJTTENBOOÜAART. 

Postzegelvereeniging , ,Heerlen", te Heerlen. (L.) 
S e c r e t a r i s : P. SCHOEN.MAKERS, Molenberglaan 13, te Heerlen. 

VERSLAG van de vergadering van Zaterdag 31 Januari 
1925, in Hotel Roberts, te Heerlen. 

Aanwezig i8 leden. Afwezig met kennisgeving 3 leden. De 
voorzitter opent om ruim half negen de vergadering en heet 
de aanwezigen welkom. De notulen der vorige vergader ing 
worden ongewijzigd goedgekeurd. Na enkele besprekingen van 
huishoudelijken aard, verkrijgt de heer Van Wersch het woord, 
die een zeer leerrijke lezing houdt over de vervaaidiging van 
postzegels. Op duidelijke wijze zet hij een en ander nader uiteen. 
Dat een ieder tevreden was, bewees het applaus, dat ook wel 
verdiend was. De voorzitter dankte den heer Van Wersch en 
sprak de hoop uit, dat wij nog vaker een dergelijke lezing van 
hem mochten hooren. 

Ten slotte wordt nog aangenomen een voorstel van het bestuur, 
om de convocaties voor de vergaderingen af te schaffen. De 
aankondiging geschiedt toch tijdig in het Maandblad. Nadat 
de vergadering gesloten is, wordt de verdere avond .doorgebracht 
met kienspel en beurs. ^3 

Vergadering. 
YEBUADERIlsa op Zaterdag 28 Februari 1925, te SH nuf, 

in Hotel Roberts, Stationstraat, Heerlen. 

Postzegelverzamelaarsvereen. , ,Zwolle", te Zwolle, 
Secretaris: A. HOFMAN, Van der Helststraat 11, te Zwolle. 

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

Voor ' ' i5 leden en eenige belangstellenden opent de voorzitter 
om 8 uur de vergadering met een welkom aan allen, in het 
bijzonder aan de leden, die voor 't eerst ter vergadering geko
men ware« ' en aan de belangstellenden. 

Na voorlezing notulen, die goedgekeurd en aangenomen werden, 
bespreking over het eventueel aannemen van leden buiten Zwolle 
woonachtig, en werd besloten voorloopig buitenleden aan te ne
men op dezelfde condities als leden, die te Zwolle wonen. 

Vervolgens een causerie van den heer S. Keiser over de ver
1 schillende manieren van verzamelen, die, getuige het applaus , wel 

in den smaak viel. 
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H i e r n a d e g eb r u i k e l i j k e v e r l o t i n g en we r d e n n o g e e n i g e zege l s 
geve i l d , terwij l i n t u s s c h e n e e n i g e i n t e i e s s a n t e s t u k k e n t e r bez i ch t i 
g i n g r o n d g i n g e n . 

N a d a t 2 d e r b e l a n g s t e l l e n d e n z ich voo r h e t l i d m a a t s c h a p h a d 

d e n o p g e g e v e n , s l u i t i n g doo r d e n voo r z i t t e r . 

De secretaris, H O F M A N , 

Adresverandering. 
A. Ho fma n word t Van d e r He l s t s t r a a t 11 , Zwolle. 

Nieuwe leden. 
M. H. C. K r am e r s , Emmaw i j k 3 , Zwolle. 
J. Klave r , Mau r i t s s t r a a t 54, Zwolle. 

Bedankt. 
J. K r o mm e . A . v a n Doo r n . 

A D V E R T E N T I E N. I 
UITSLUITEND voor en ten 
behoeve van LEDEN der 
Aangesloten Vereenigingen. 

G. VAN LIJF, Ceverenwal 2, MAASTRICHT, 
maakt zichtzendingen op aanvraag met 
interessante korting op Yvertprijzen. 
KOOPT zegels van Nederland bij elke 
lioeveelheid. [45] 

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

Vliegtocht NederlandNed.lndië. 
Te koop gevraagd brieven, vervoerd 
per vliegtuig NederlandNed Indie en 
voorzien van den specialen poststempel. 
Offerten aan den hoofdredacteur 
J. D. VAN BRINK, HOEK VAN HOLLAND. 

l B. B. PA A NS, POSTZEGELHANDEL. 
W E R K E N D A M , 

Keeft aan soHede personen postzegels in depot op hooa;e provisie, 
üegadigden gelieven te reflecteeren onder opgave van referentien. 
ZIJ, die geneigd zijn borg te storten, genieten de voorkeur. [39] J 

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

TE KOOP OF IN RUIL GEVRAAGD: 
Jub Ned 1923. 2 C 12:llVj; 12,12; 

1212Vj; 7'/jC UVi I I ; IOC. 117,: 11; 
1211'/ ; I 2 . 12; 20(_. 12 • l l ' / j . Jub. indie 
1923;12VjC. 11I1V,;20C. 11 ■ l l ' / j ; IIV, 
11,50 C. 11 11. Alléén ongebruikt. (34) 
VAN PEURSEM, Zeestr. 40, Den Haag. 

Haast U voor het TE LAAT is. 
5 Kilo onuitgezochte jtegels, slechts f 3 50, porto extra. Nog slechts kleine 
voorraad. P.S. Vanaf 25 Maart e.k. is miin adres : JOHN GOEDE, 
[44] Mc Cooklake, JefFerson, SouthDakota , U. S. A. 

BOD GEVRAAGD op 800 prachtig gestempelde series Pro Juvenlutezegels 
Nederland 192425, in geheele vellen, en 200 paar ongebruikte, ongetande 5 
en 10 cents zegels van Nederland. Tevens aangeboden f 5,— 1898, a f 025; 
f 1,— Jub. 1923 ä f 0,60; f 1,— overdruk op dienstzegel, Yvert 130, ä f 0,55; 
Vliegpost f 0 60 ä f 0,55; Jub. 1923 f 0,50 ä f 0 35. [47] ' 

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

Zoek t e koopen [ongebruikt boven
rand] oplaagciifers der 5, T'/i. 10, 15, 25 
en 30 cent, oplaagletters voornameli]k 
der hooge waarden, drukkersteekens 
zoowel los als in paren. [40] 
mr. G. A. BONTEKOE , SNEEK. 

■ V L I E G T O C H T H O L L f l N ü — I NDI E ■ 
Voorden meestbiedende een enveloppe van dezen vliegtocht te koop 
aangeboden; frankeering met gewone f 5,— zegels. Aanbiedingen 
vóór 15 Maart 1925 en niet beneden f 50,— aan: [46] 
F E J. DE JONG . DEN HAAG, MARETAKSTRAAT 117 . 

Alléén plaatsing 
bij vooruitbetaling. 

DE ZICHTZENDINGEN 
R. KORMOS, 

POSTZEGELENGROSHANDEL, 
DEN HAAG  Anna van Buerenstraat 90 . 

1 Steeds te koop gevraagd : 

NEDERLAND EN KOLONIËN Ingroote hoeveelheden. 

(  ) SPECIAAL GEZOCHT: (57) 
JUBILEUM EN OPDRUKZEGELS 1923, GEBRUIKT. 

Sdverteerf in dif ^laS. 

iiiiiiiiiiiiii üiiiiniiiiiiiiii I'III111 11111111111111 iiiiuii.iiiiiiiiiiiiniiiiniiiriiiiiiiiniuijininiiiniiiiiiiiiiiiii 
Liihauen 1920, Jub serie niet inschrift 1918.11.'16, zeldz. serie, compl , 11 st. 
f3,50, Lithauen 1920. herdenk. Nation, vergadering, serie compl., 11 st f 1,50; 
Sovjet Rusland, nieuw, watersnoodserie, compl., 5st . f5,—; Leninherdenking, 
compl., 4 st. f 2,— ; Danzig post in Polen, compl., 11 st. f 1,75. [6] 

POSTZEGELHINDEL JOS. LA POUTBt VHAIiE. 
Prins Hendrikstr. 61  Postcheque en Giro no. 31822 
■NIII|[IIIII|t|lllnillllllllllllllI1IIIIIIIIIIIIIIHIIIIIII.III!l!ll!l|[IIIIIIIII!ll[|l!llll'lllll!l|lll'l|[lllllnllllllll1llllllllllllll{|l[|i|lll»llllllllllll|q|l!^ 

Z.B.111 
Brieven en kaarten (echt 
gevlogen) met de zeer zeldz. 
afstempeiing Friedrichsïia
fen 10 Okt 24. 56 nachm , 
NewYork 15X24 Brooklyn 
16X24 (2 stempels), mooi 
opengemaakt Geill. pros
pectus gratis 1 brief f 10.—. 
1 kaart f 7,50 Paar f 15,—. 
GEORG H. JAEGER. 

•Uitg.v.„Die Luftpostm.Trke" 
'Liba», PO Box25, Lettland. 

L u c h t p o s t v e r z a m e l a a r s " Vraagt prospectus en inlichtingen 
over de „A. I. A P." (Intern. Ver. van AeroPhilatelislen). [41] 

IlilllilllllllillllllllllllllllllllllllllllllillllllllilHIIIIllillllllllllllilllllllllilllllllllllllllllllllllllllllllllllillllllllllllllllllllllllllllllllllllllll«^ ililliilliiiiiillilliilliliillililliiiyii'liiliiliiliilHliilillilliil'ililiiliiliiliili!liii«l»liiiiiiiiliii:ili 

POSTZEGELS . PORTZEGELS . 
De ONTVANGER DER REGISTRATIE EN DOMEINEN, te 'sGravenhage, zal op Vrijdag 20 Maart 1925, 
's namiddags te 2 uur, in het hoofdgebouw van het Hoofdbestuur der Posterijen en Telegrafie te 'sOra
venhage, Kortenaerkade 12 (4e étage, Kamer 172), bij inschrijving verkoopen: 

Gebruikte Frankeer en Portzegels. 
NOT I T I ÉN zijn aldaar G R A T I S verkrijgbaar. (49) 

iTiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiHiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiin^ 
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III WIE EENMAAL KOOPT, KOMT MEER 
I ! 1 GROOTE OMZET KLEINE WINSTEN 
Bosnië 1900, 20, 30, 40 h., wit waardecijfer 

1910, 1 h.—5 kr., Jubilé, compleet 
„ 1912, 12, 60, 72 h., aanvullingswaarden 
„ 1917, 3 h —10 kronen, compleet 

Llechlenstein 1921, 2 Rp.—1 Fr., compleet 
Montenegro 1913, 1 p a r a - 5 Perp. en Pm., compleet 
loegoi lavië 1918, 10—45 h , lierdenkingszegels, compleet 
Bulgari je 1889/96, 1 st.—3 Lewa, compleet 

1907, 5, 10, 25 St., Jubilé, compleet 
Polen 1920 5 - j - 30 20 j - 30, Roode Kruis, compleet 
Oosl-Rumelië 1884, 5 para—1 Piaster 
Tl i rac lë , Qrieksclie Bez. f Adrianopel 1 L.—5 D., compleet 
Oostenri jk 1910, 1 l i . - l Kr., Jubilé 14 

1916, 2. 3, 4, 10 Kr., donker 
1917, 2, 3, 4, 10 Kr., hel 
1917, 2, 3, 4, 10 Kr., gevezeld papier 

„ 1920, Volksstemming Karinthie, compleet 
„ 1922, componisten, compleet 
„ 1923, stadsgezichten, compleet 
„ 1924, weldadigheid, compleet 

Veldpost 1915, 1 uitgifte, 1 h . - l Kr. 
„ 1915, II uitgifte, 1 h —10 Kr., compleet 

1917, 111 uitgifte, 1 h - 1 0 Kr., compleet 
„ 1918, f Italié, frankeer-, kranten-en expreszegels 
„ 1918, II uitgifte, gegarandeerd echt, compleet 

Levante Oostenr. Post 1867, 2—50 Soldi (10 Soldi nadruk) 
1883, 2 -50 Soldi (10 Soldi o), compleet 

„ 1890, 2 en 5 Piaster 
1892, 10 en 20 Piaster 

R u m e n i ê 1903, 15 Bani—5 Lei. Postgeb., compleet 
„ 1906, 1 Bani—2 Lei, regeeringsjubile 

Ü S T A N D A A R D - P A K E T T E N 

3 w. o 
16 w. X 
3 w. o 

18 w. X 
16 w. X 
17 w. X 
4 w. X 

12 w. X 
3 w. o 
4 w . X 
4 w . X 
9 w . X 

w. o of X 
4 w . o 
4 w . o 
4 w . X 

19 w . X 
7 w . X 
9 w . X 
5 w. X 

10 w. o 
27 w. o 
20 w. X 
32 w. X 
14 w X 
7 w X 
6 w. X 
2 w. X 
2 w. X 
7 w. o 

10 w. o 

100 versch. Ballcan 
200 
300 
200 
25 
50 
50 

f 

Danzig 
Estland 
Grielcenland 
Italië 

Prijs per 1 serie. Geld 
Tegen la refeientien of 

080 
2,— 
5 -

10,— 
033 
080 
0,40 

50 versch Ital Kolon iën 
25 
50 
30 

200 
300 
40 

Mon tenegro 

Oostenr . Levante 
Turki je 
Hongar i je 
W u r t e m b e r g 

f 3,10 
- 4,95 
- 3 65 
- 2,11 
- 3,82 
- 3,10 
- 4,18 
- 2,37 
- 1.— 
- 0,55 
- 0,30 
- 305 
- 5,82 
- 0,95 
- 128 
- 0,70 
- 0,58 
- 095 
- 0̂ 55 
- 364 
- 6,35 
- 1,10 
- 1,80 
- 1,85 
- 1,— 
- 1,28 
- 1 28 
- 2 37 
15 30 
- 0,64 

f 1,40 
- 0 40 
- 1,80 
- 2,— 
- 6,50 
- 1,50 
0,40 

vooruit. Bestellingen beneden 20 fl porto extra. 
depot ziciitzendingen volgens mancolijst in voor

oorlogs- en oorlogszegels, alsook nieuwigheden tot de grootste rariteiten 
Correspondentie: Duitsch, Fransch, Engelsch, Italiaansch. (31. 
F. W . P R E I S , W I E N V , K r o n g a s s e 2 . Lid J . P . H . v . , Berlin' 

IHKOOP H YERROOP 
W I J K O O P E N EN V E R K O O P E N : 

Strippen, Blokken, 

i 
i i 
j 

i NEDERLAND EN KOLONIËN. 
i 
i 
i 
i 
i 
i 
i 
i 
i 
i 
i 
i 
i 
i 
i 
i 
i 
i 
i 

Zij'n liefhebber voor alles. 
Bijna alles uit voorraad leverbaar. 

OTTD-DTJITSCHLAND. 
Specialiteit Randstukken, Paren 
Zeldzame Stempels. 

DTJITSCHE KOLONIËN. 
Voortdurend gezocht ter aanvulling van onzen voor
raad. Onze nieuwre prijslijst verschijnt spoedig. 

OTTD-ETJROPA EN OVERZEE. 
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 verteg'enwoordigd op de groote Teilingen in 
binnen- en buitenland. OntTang gaarne opdrachten. 

Postzegelhandel Van Herwerden, 
T e l e f . 3 5 7 8 G R O N I N S E N ( H o l l a n d ) . P o s t b u s 6 2 
Telegr adres: Gionaniarlte. Bankier: Amsterdamsclie Bank, Groningen. (28) 

: DANZm-MARKEN : 

2 fl. 

aller Ausgaben in Sätzen und einzeln 
— an Sammler und Vereine. — 
D3nzigniarken-S;ezia°a|bum »Freistaat« 
Danzig-Spezialkatalog . . . . 

WK M. K I I L 9 
Danzlg-Langfuhr, Birkenallee 3 a. 
POSTSCHECKKONTO STETTIN 14 606. (1) 

- Postzegelverzamelaar -
helft buitengewone gelegenheid om zeer 
voordeelig zijne mooie poslzcgelverza-
melmg TE K O O P . Waaide catalogus 
Yvert 1Ü5500 fr. F r . Nadere inl ich
tingen en te zien bij J o s e f L o e r k e n s , 
Maastricht (37) 

KIRT w 1 ^ um é^ 
u w VERZAMELINGLN, 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 AssuRANriE-KANiooR, -
v/h J ACQ. D E S O N N A V I L L E , 
S P U I 7, A M S T E R D A M 
TELEFOON NOORD 4135. (86) 

Aanvullings-bladen 
Yvert-album zijn verschenen. 

Aanvullings-bladen 
Schwaneberger-albums ver 
schijnen eerstdaags. - - - -

ßestelt ze nop lieiien bij 

AUF DER HEIDE'S 
POSTZEGELHANDEL, 
Gravenstraat 17, Amsterdam, 
of Postbus 1, HILVERSUM. 

(23) 

!I!ONZE RECLAME!!! 
25 verseil. Griekenland 
25 
50 
75 
100 
150 
50 
100 
200 
300 

Portugal (Ccrestype) 

Fransche Koloniën 

ƒ 0,20 
» 0,15 
» 0,30 
» 0,75 
» 1,50 
» 4,25 
» 0,25 
» 0,50 
» 1,50 
» 2,75 

— Beneden f 5 ,— 25 cent voor porto. — 
T o e z e n d i n g na ontvangst van postwissel. 

Bij aankoop van f 5 ,— en hooger geven wii 
een DOORZICHTIGEN TANDINGMETER 
„ CADEAU. ^ZZZZ 
NIEUW ! ! PRACTISCH ! ! 
GEBR. VAN P R A A G , 

AMSTERDAM, (29) 
N. Doelenstraat 3 b/d Munt, Tel. 43240. 

© ^Ti ï t ^ ïJ^. ï̂ T .̂ ï^ti. ̂ l i "^ta. }iJ£..^?^ i^ti. ̂ tiï. 5T£..^Ji ® 

L U X E M B U R G ! 
Philatelisten, vraagt mijn prijs
lijst van deze mooie zegels aan, 
welke U gratis en franco wordt , 
— toegezonden. — S 
A l l e s v a n 1880 at l e v e r b a a r . ~~ 
10fr. groen, grootste zeldzaamheid! 

B. DEDOYARD, Eselborn (Luxemburg). 
@ »-^Vi^ïV jr̂ K V^x ï j v VJv ^{Vj?ix ;rJSC"VI'fc VJv >̂ % x̂ -« @ 

ü u * ^ j m j « ! H M . i j i 
WATCRGRAA^S«EC^^ •M.YAAR l C DIR. L E O N D E RAAT 

= ^ INT.TEL. r U l O 6255 
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^ßm^ß^^ß^^ß^ 

HUGO MICHEL, C m . b j , WEIMAR, 
POSTZEGELHANDEL = ^ = = OPGERICHT IN 1890. 
INKOOP. RUIL. VERKOOP. 
UITGEBREIDE PRIJSCOURANTEN OVER GELEGEN
HEIDSAANBIEDINGEN G R A T I S OP AANVRAAG. 

MICHELCATALOGI: 

^ 1 

i 
é 
i 

f2,50 
f 2 

OVERZEE 1925 . . 
ERUOPA 1924/25 
(Prijzen in Goudmariien) 
MICHEL'S MAANDELIJKSCHE 

SUPPLEMENTEN. 
Abonnement 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 stuks, compl. 1,25 

SCHWANEBERGERALBUM, sedett 44 jaren beitend als het 
beste en meest gewilde der geheele wereld, in alle soorten, 
tegen origineele prijzen. Prijslijsten op aanvraag gratis. 
In vraag steedsr te koop: Series van alle landen, in het bijzonder 
nieuwiglieden, alsook alle Europazegels voornamelijk DUITSCHE 
KOLONIËN, ongebruikt en gebruikt, en OUODUITSCHLAND. 

BANKKR: Bank voor Handel en Industrie, 
COOLSINGEL 49, ROTTERDAM.  ; 

_ (195) 

Te Koop gsYraagd: 
liAtód ongebruikte Postzegels 
VAN NEDERLAND VAN 1852 t/m 1898 EN ALLE 
ONGEBRU IKTE PORTZEGELS. 
Tevens gestempeld in prima exemplaren TE KOOP 
GEVRAAGD onderstaande zegels van Nederland: 
1872, 2>/j Gulden; 1891, 2y^ Giüdeu; 1890, 5 Gulden; 
1923, 21/2 Jubileum; Armenwet, 10 cent, gebruikt en 
ongebruikt; Postbewijs 4 Gulden ; Porto 50 cent op 
1 Gld. ; Porto De Ruijter ëO en 1 Gld. — 

OFFERTEN eventueel ZICHTZENDINGEN aan den 

JNTERNflTIONRLE POSTZEGELHANDEL 

 H. C. CORRELJÉ, 
Nobelstpaat 7, UTRECHT, Telefoon 2782. 

VERLANG ONZE RECL f l ME  P f l K KET TEN 
500 verschillende postzegels voor f 0,G5 

1000 » » » » 2,— 
2000 » > » , 7,50 
Toezending na ontvangst van het bedra; op Postrekening 
No. 10849. Porto extra; indien aangeteekend toegezon
den 15 cent extra. (124) 

I 

LEVERING VAN ZELDZ iE ZEGELS VAN ALLE LANDEN VOLGENS lANCOLIJST IS 
MIJNE SPECIALITEIT. : 

PRIMA KWALITEIT. ZEER MATIGE PRIJZEN. 

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

ENZ. GROOTE VOORRAAD ZELDZAME ENGELSCHE KOLONIEN. ZUIDAMERIKA. 
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. W. C. 2, ENGELAND. 

I 

■ f . l . f c j j 3 f J J I 
WATERORAAFSMCEn. 

^ ^ f l ' ^ J t M^ W3Ê i Ê* '0 A O I R . L E < 7 NOE RAAT 
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GibhonsCatalofltts 1925 
lËST aeeURÄTl i ü ¥©LLiBI@l P©STl l@lLOI ITAL©®yS . 

BEIBE,, ï c (483 pagina's). 

BRITS^HI RIJK. 
Geheel herzien en met nieuwe lijsten van vele belang
rijke landen. 
Door de geheele wereld erkend als de eenige degelijke 
gids der Britsche uitgiften. 

SDHHIi I E . 

I l 
(1133 pagina's). 

Bevat nu alle oorlogsuitgiften van Duitschland, Oos
tenrijk, Hongarije en Turkije. Geheel nieuwe lijsten 
van Perzië. Duizenden prijzen veranderd. Zeer com
plete lijsten van Nederland en Koloniën. — 
= l@ SI. j ©©Et temtt©alaai. I s, l i,. = = 

Supplementen op Gibbons Catalogus iedere maand in WE'ikMIiMY © IB®PMS M@l l l '® l i i T 
OTÖÜBlf^l i . Abonnementsprijs g s , @ ê, per jaar, PROEFNUMMERS GRATIS (33) 

StailBï &i i s W,, Dept . P., 391 Strand. i, 
'•S^f::::: 

Britsche KoloniaalZegels 
Koning Eduard en Koning Geopgeuifgiffen. 

:>:. I l 

ij'" !! 

IK ii 

•.y.:!i: :i::::.v 

Ik heb juist aangekocht eene prachtcollectie E d u a r d 
en G e o r g e  u i t g i f t e n , welke nu wordt gedetai l leerd. 

De meeste van de zegels zijn gepri jsd half catalogus en 
zichtzendingen, zoowel van postfrissche als van prachtig ge
stempelde exempL, kunnen op aanvraag worden toegezonden. 

Eveneens in voorraad een mooie collectie der EERSTE 
UITGIFTEN, gepri jsd tegen eenderde catalogus. (40) 

J. Bind, London, S. W. 6, 
31 Ellerby sfreet , Fulham. 

<<: : : 

.■■«•A.ïï 

RO Jf T X EG EU H A MDE«
WATC « f . H k AVSMltl . H •M .YAAR l C _ O I R . U E O N O E «A.a>Y 

= ; ^ INT.TE:, T>>>'■% •;?«;? 
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SURINAME 
T E K O O P GEVRAAGD: ' 
2 ^ gld. 1903/08, kroontjes-serie 1911 met of zonder porto's. — Curasao, 
Suriname en Ned.-lndië Jubileum, Nederland Jubileum 1923, 2)4 en 5 gld., 
gebruikt of ongebruikt. — Suriname en Curasao alle porto's. — 
OFFERTEN AAN : 

D. EDERZEEL 
m f 

INTERNATIONALE 
pqSTZEGELHANDEL^ 

St Jansstraat 18, 
A M S T E R D A M . 

UptoiMf n Stamp Co., New-York, 
17 West 4211̂  Street. 

VOOR ONZE IN A P R I L TE N E W - Y O R K TE HOUDEN 

POSTZEGELVEILIMG 
KUNNEN NOG EENIOE INZENDINGEN WORDEN AANGENOMEN. 

Behalve zegels van de Vereenigde Staten, waarvoor de grootste belangstelling 
bestaat en die begrijperlijkerwijze hier bijzonder hooge prijzen bereiken, komen 
alle klassieke zeldzaamheden, hoofdzakelijk van overzeesche landen, welke in goeden 
staat zijn, in aanmerking. In 't bijzonder biedt zich voor heele brieven, zeldzame 
afstempelingen, strooken en blokstukken een eenige verkoopsgeiegenheid aan. 

ONZE E U R O P E E S C H E V E R T E G E N W O O R D I O S T ER, DE FlRiV^A 

NI. KURT MAIER, BERLIN W. 8, FRIEDRICHSTRASSE 185, 
deelt op verlangen de veilingsvoorwaarden mede. Aanbeveling verdient het, met het oog op het korte tijdsverloop, 
aanvragen tot deze firma omgaand te richten. (3ö) 

!@) 
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ZOOLANG DE VOORRAAD STREKT. 
/ J p N NEDERLAND 1867, 20 et. groen, pracht exemplaar / 0,95 fg^ 
( | K y .1872, 71/2 et. bruin, pracht exemplaar » 0,25 ( f fSy 
N ^ J 1891, 50 et. bruin, pracht exemplaar ƒ 0,10 10 stuks » 0,75 ^ ^ J 
I^WS 1891, 50 et. groen en bruin, pracht exemplaar / 0,15 10 stuks » 1,25 2 W \ 
IjJiJl 1891, 1 Old. violet, pracht exemplaar ƒ0 ,75 10 stuks » 6,50 R j i l j 
K^f/ 1898, 21̂ 2 Old. violet, pracht exemplaar » 0,20 K^J 
/ ^ \ 1898, 2H Old. violet, pracht exemplaar, getand 11 X 11 /'^fi^ 10 stuks » 4,50 fZi^ 
(ffJ^J 1898, 5 Old. paars, pracht exemplaar, getand IIV^ X I I H . z e l d z a a m » 1.50 l | ( u 
^ ^ ^ 1906, weldadigheid, compleet ƒ 0,10 100 series / 8,25 1000 series » 75,— K S Ä S 
^ ^ 5 1920, 40 en 60 et , pracht exemplaren / 0,10 10 stuks » 0,75 | S v ^ 
Rjl jJ 1913, 1 Old. jubilé, pracht exemplaar » 0,55 R j i j j 
V = S / 1913, 1 Old. jubilé, pracht exemplaar, getand U)4 X 113^ » 0,75 KsS/ 
f^S 191S, 2H Old. jubilé, pracht exemplaar » 1,40 / ^ ^ 
(ff|SJ 1913, 5 Old. jubilé, pracht exemplaar . » 2,25 v f i M 
^ { ^ 1913, 10 Old. jubilé, pracht exemplaar » 19,50 ö S 
Svvw 1919, overdrukken, 40 en 60 et. op 30 ct., pracht exemplaren, per paar » 0,35 2\^V^ 
rail) lf20, 2,50 op 10 Old. 1906, pracht exemplaar » 2,50 RSII) 
\sSaf 1923, 2 ct/1 et. tot 10 ot 12214 ct., serie cempleet, gebruikt 0,55 V a S / 
/ J ^ 1920, 60 et. grof getand • 0,45 / 5 S > 
l l f S y 1923, 10/171/2, 10/221/̂  en 1 Old'/17i/2 ct.. Dienst, grof getand . . . » 2,75 ( f ( S u 
IjS^S 1923, 2o et. jubilé, pracht exemplaar » 0,10 K ^ ^ S 
Ï̂ YVX 1323, 35 et. jubilé, pracht exemplaar / 0,20 10 stuks » 1,50 I^VV^ 
[^11] 1923, 50 et. jubilé, pracht exemplaar » 0,35 R / J j 
V Ä / 1923, 1 Old. jubilé, pracht exemplaar / 0,65 10 stuks » 5,75 V - < / 

§ 1923, 21/2 Old. jubilé, pracht exemplaar » 3,50 

1923, 5 Old. jubilé, pracht exemplaar » 4,75 
1923, weldadigheidserie, compleet » 0,75 
1924, tentoonstellingserie, compleet . . . . - ■> 1,75 f£^V^ 
1924, deze serie met tentoonst. stempel » 2,50 rSrJ l 
1924, weldadigheidserie, compleet ■ ■ ■ 'mi fi" >■ * 0,35 V ^ / 

/ ^ ^ 1924, foutdrukkaart, Hattum—Overijsel . ' T : * ; » 0,35 fé^^ 
l l f i y 1923, Porto overdruk 1 ct./3 ct., blauw ƒ0,10 10 stuks » 0,75 V l U y 
^gljsï 1923, Porto, 1 ct./3 ct., lyj ct./7 et. blauw en 2^^ ct./7 et. ultramarijn, per serie . . . » 0,20 K S ^ a 
j^VV^ 1924, Porto overdruk 4 et /3 ct . -121^ ct./5 ct., serie compleet » 0,45 I^V^S 
rSfii 1924, Tête-Bèche, blok, lO/iy, ct., met of zonder tusschenstrook » 0,90 ^ßi] 
^■■"^^ 1924, TêteBèche, blok, I21/2/5 ct., dito » 1 , — *   ^ ^ 

1923, frankeerzegel, 71,2 ct., blok, TêteBèche, tusschenstrook » 0,50 
1923, 50 et. jubilé, ongebruikt, getand 111/̂  X 11^5' z e l d z a a m » 1,25 

NED.INDIE 1908, 2!/̂  Old., blauwgrijs, pracht exemplaar ƒ0,35 10 stuks » 3,— 
/ ^ S ^ 1914, 21/2 Old , rood, pracht exemplaar » 1,50 
vtTM 1915, Roode Kruis-serie, compleet » 0,75 
l ^ g l ^ 1917, 17^/22i-'2 et. en 30 ct/1 Old., pracht exemplaren ƒ0 ,35 10 stel » 2,75 
I^^V^ 1922, 121^/171/2-80 ct./l Old. (32i/, in (wee typen), per serie . . . . , » 0,60 ttAX 
nS/JJ 1923, jubilé, serie 5 et—2,50, pracht exemplaren, gebruikt » 5,25 ^Jfj 
^ ~ T : ^ 1923, jubilé, serie compleet, ongebruikt, z e l d z a a m » 30,— 
ffS^ 1923, jubilé, 12i^ ct., pracht exemplaar ƒ 0,07i/2 10 stuks » 0,65 f f ^ l 
y lTM 1923, jubilé, 20 ct., pracht exemplaar » 0,09 10 stuks » 0,75 V l l M 
» p ^ 1923, jubilé, 50 ct., pracht exemplaar » 0,65 10 stuks » 5,75 ' ( M M 
K̂ VVV CURA(,;A0 1923, jubilé, 5, 7V ,̂ 10 en 20 et , ongebruikt, pracht exemplaar, per serie » 2,50 M^WV 
ra^Jj 1923, jubilé, serie geheel compleet, z e l d z a a m » 5 5 , - L^%fJ 
^ = s ^ SURINAME 1923, jubilé, 5, 10, 20 en 50 ct., z e l d z a a m , per serie » 7,50 *" ^ 
r^SO 1923, jubilé, serie geheel compleet, z e l d z a a m » 60,— f f^^ l 
vLvM Curasao en Suriname jubilé. beide series compleet tot 1 Old » 35,— vLvM 
I ^ S l ^ ALBANIË 1917, serie compleet, (52-58) ! » 2,25 '■^^^ 
fy \Y\ 1920, 50 q groen en 1 f. lila, (106107), ongebruikt » 2,50 
U ^ I J 1921, Besa, overdruk serie, compleet, (114—119). . , » 2,45 
^^=^ Taxe 1914, (6—9), serie compleet » 3,50 
r / SO Taxe 1920, (14—17), serie compleet » 1,75 ( | p s | 
yVLM Roode Kruis 1924, I, serie compleet . . . . ^ » 3,50 vLI^ 
l ^ a ^ Roode Kruis 1924, II, serie compleet . . VMfi*»P » 8 , — ' ^ ' ^ 
M \ | \ Deze 7 aanbiedingen samen samen voor slechts » 17,50 
V ^ 5 / MOZAMBIQUE 19181923, serie met porten, compleet, Yvert 170 fr., slechts » 7,50 
/ j ; : : ^ ITALIË Heilig jaar, serie compleet ƒ 1,75, compleet tot 1 L » 0,75 *-—--% 
^ / ï •^ ] LUXEMBURG serie 27 Mai overdruk, compleet » 1,25 f f f e ] 
\ V W ŝ *"'̂  Caritas, compleet » 3,50 ^ J S f 
^ ^ LIBERIA 1918, serie compleet met en zonder O. S., Yvert 250 fr., slechts » 9,50 SjjSS 
n i j | \ PERZIË 1915, 3 series compleet, zonder overdruk Servise en Colis Post., Yvert 275 fr. . • . . . » 12,50 W | j | \ 
^^SJ PORTUGAL 1924, Camoes serie, compleet, 31 waarden tot 20 E., z e l d z a a m " . . . »22,50 \^S/U 
/^^^ LITAUEN serie dollar overdrukken, compleet, volgens Schaubekalbum » 22,50 
f g f e l dito serie geheel compleet, 51 waarden, z e l d z a a m , slechts » 42,50 f|Äj 
^SjMj Aanvragen zonder retonrporto worden niet beantwoord. Alle zendingen geschieden na ontvangst van ^ j ^ 
rSij\ Postwissel of door oversehrflving op onze Girorekening No. 110104, kantoor DEN HAAG. Zendingen boven p j l j 
K:i£/ f 10,— franco. Buitenland Porto Extra. (42) V A 

HAAGSCHE POSTZEGELHANDEL, TOUSSAINTKADE 41, DEN HAAG. 
.'".»tÄiael 

file:///sSaf


XVI NEDERLANDSen MAANDBLAD VOOR PHILATELIE. 16 FEBRUARI 1925 

POSTZEGELBEUSTING! 
Met voldoenden grond vermoeden wij, dat binnenkort 

\f%M'^^ ool^ in N E D E R L A N D een belasting op postzegefs voor 
^^^^^r verzamelaars zal geheven worden. In dezen tijd van bezuiniging 

zal het niemand verwonderen, indien op deze manier wederom eene 
nieuwe belastingbron wordt aangeboord ! 

Verzamelaars, binnen afzienbaren tijd zult U vermoedelijk 5 of 10 % der factuurwaarde uwer 
bestellingen aan den fiscus moeten afstaan! — 
Zorgt derhalve, dat U thans nog uwe verzameling op de goedkoopste wijze aanvult. Onze 

RECLAMEAANBIEDING 
mag voor geen enkelen philatelist voorbijgaan, zonder dat hij ons een groote of kleine order 
heeft gegeven. ' — — — 

IN UW EIGEil BELANG 
offreeren wij  ZOöiaiig ^ Mm^^ M\  tegen PnjZGIl de navolgende zegels; 
(* = ongebruikt) 
Llihuanië, vliegpost, no. 7884, * fr. 12,25 / 0,70 
Beieren 1911, no. 7275, * fr. 48,— » 2,60 
Ukraine, no. 5053, • fr. 400,— »17,50 
Memel, no. 130134, * fr. 5,50 » 0,32 
Rumenië 1916/18, 6 waarden, * fr. 5,40 » 0,30 
Perzië 1909, 16 waarden, fr. 42,75 . 2,40 

1922, controle, 17 waarden, fr. 87,— » 5,05 
1911/13, no. 321, * fr. 20 ,  » 1,05 

Spanje 1907, no. 236241, * fr. 4,80 » 0,26 
Cervantes no. 1219, * fr. 12,— » 0,70 

Salvador 1906, no. 298/312 en 154/163,* fr. 25,40» 1,30 
1915, no. 377379( ,̂ * fr. 9,50 . 0,55 

Nyassaland 1916, no. 25, • fr. 11,— . 0,50 

Engeland 1884, Tel. no. 15 , * fr. 8 5 ,  / 4,75 
1884, Tel., 3 waarden, * fr. 27,50 . 1,30 

Saargebied 1921, no. 71f • |||, Têtebêche, 
fr. 300,  .17,50 

Honduras 1911, no. 119, * fr. 4,— » 0,24 
Montenegro 1902, Port, no. 9—13, • fr. 6,— . 0,35 
Hatti 1915/16, no. 185«, • fr. 12,50 » 0,60 
Silezië 19?0, no. 35—44, • f 2,20 » 0,10 
Nyassa 1901, 20 w. no. 27/42, 46/47, 50/51 * » 1,40 

1921, no. 8294, • fr. 180,— . 9,— 
Epirus, no. 5 9 , * fr. 1,90 » 0,10 

no. '28—35, * fr. 5,50 » 0,30 
Griekenland 1917, no. 267268, * fr. 67,50 » 3,25 
Borneo, no. 130? en 130*. fr. 500,— »20,50 

Z I C H T Z E N D I N G E N worden, na opgave van referentiën, goed verzorgd uitgevoerd. 
■ ^ ^ ■ H ZENDT ONS UWE MANCOLIJSTEN VAN NEDERLAND EN KOLONIËN. i ^ HHH i 
H.H. HANDELAREN, VRAAGT EENS ONZE S P E C I A L E C O N D I T I E S VOOR U! 
W^mi^Êm Ons principe blijft: Oroote Omzetten — Kleine Winsten! HiH^H^ 
BETALING : Uitsluitend vooruit per poslwissel. Beneden f 10,— porto steeds extra. Alle zegels loopen voor 
risico van den besteller. 

Postzegelhandei „The Globe', 
En oros. ubachsberg (Hoiiand) En défaü. 
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