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Catalogus Nederland en Koloniën 
IS heden Yersclienen» 

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

Prijs f 0,2S franco huit, alléén bij vooruitbetaling. 

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

I 

Raad van Beheer. 
Voorjaarsvergadering van den R a a d v a n B e h e e r van 

het N ede r la nd s c h Maan db lad voor Ph il at e He, op 
Zondag 29 Maart 1925, des voormiddags te 11 uur, in Hotel 
»Krasnapolsky«, Warmoesslraat, te Amsterdam. 
BREDA, II Maart 1925. De Administrateur, 

L. C. A. SMEULDERS, Lid v\d R. v. B. 

Waarschuwing. 
Door een onzer leden, den heer J. Kans, te Schiedam, en Aoor 

eenige andere Philatelisten wordt geklaagd over Eduard Weich, 
Gheorgheni, die de zegels, welke hij uit zichtzendingen neemt, 
niet betaalt en ook valsche zegels aan den man tracht te bi engen. 

De heer P. van Esch, /?««//(ï(j_,f, waarschuwt voor R. Nurminen, 
Helsinki (Finland), die op toegezonden ruilzendingen na herhaald 
schrijven niet antwoordt. 

De beheerder van 7 BondsInformatiebureau, 
J. A. KASTEIN, 

Hendr. Jacobszstr. 19, Amsterdam. 

Nederlandsche Vereeniging van Postzegelverzamelaars. 
Secretaris: A. VAN DAM, Wilhelminastr. 49, Haarlem, Tel. 793 

Afdeelingen. 
Amersfoort: Secr : J. Cramer, D. Fockemalaan 94. 
Amsterdam: Secr : P. G, Keijser, Overtoom 27/29. 
Arnhem en Omslr.: Secr.: J. R. de Joncheere, Arnhemsche 

Straatweg 25, Vel^. 
Dordrecht: Secr.: G. W. Wesselman, Maartensgat 7. 
Friesland: Secr.: S. Tromp Visser, Korenmarkt 207, Leeuwarden. 
Gooi en Eemland: Secr.: C. Bovenkerk, Pater Wynterlaan 9, 

Naarden. 
'sGravenhage: Secr.: J. J. Deggeller, Schuytstraat 151. 
Haarlem : Secr.: dr. J. M. van Olst, Wilhelminastraat 14. 
^sHertogenbosch: Secr.: Lambert W. C. Berge, Kerkstraat 64. 
Leiden en Omstr.: Secr: J. A. A. van der Horst, Breestr. 165. 
Nijmegen: Secr.: dr. M. Heyer, Canisiussingel 3. 
Twente: Secr.: Ch. A. Struyck, Almelo. 
WestFriesland: Secr.: A. Kriebel, Ritsevoort 28, Alkmaar. 
Handboek der Postwaarden van NederlandschIndië. 
Deel II. Postzegels. Tekst in vier talen. Prijs f9,50, voor 

leden f8,50. 
Van deel I zijn nog exemplaren beschikbaar. Prijs f6,—, voor 

leden f 5,—. 
Bij bestelling van deel I en II samen, bedraagt de prijs f14,50, 

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

Enschedé & Zonen te Haarlem. 
De secretarissen der Afdeelingen, die nog in gebreke zijn 

gebleven hunne jaarverslagen en een afschrift van hunne leden
lijst, volgens art. 31 Huish. Regl. in te zenden bij den Secre

taris der Vereeniging, worden dringend verzocht <i.\%ViO% Atze aan 
den Secretaris te doen toekomen. 

Vergaderingsdagen der Afdeelingen. 
Afd. Amersfoort: den 2en Donderdag der maand in Hotel 

«de Poort van Kleef», Langestraat 57. 
De jaarvergadering op 8 Januari was goed bezocht. De heer 

1 Valewink stelde zijn fraaie collectie van België ter bezichti
ging. Een verloting van zegels volgde. 

Afd. 'sGravenhage : den derden Woensdag der maand in café
: Rest. Boschlust, Bezuidenhout i. 

Aan de Afdeelingen en de leden. 
De afdeelingen of leden die op het in Mei te houden Phil, 

congres te Parijs bijzondere zaken besproken wenschen te zien, 
of wenschen te dien opzichte hebben, gelieven zich met mede
dqelingen daaromtrent tot het Bestuur der Vereeniging te wenden, 
adres Secretariaat Wilhelminastraat 49, Haarlem. 

Aangewezen tot afgevaardigde der N. V. v. P. op het te Parijs 
in Mei te houden Congres de heer G. V. van der Schooren, 
terwijl de overige daar alsdan aanwezig zijnde bestuursleden als 
plaatsvervangers zullen optreden. 

Bibliotheek. 
Ten geschenke ontvangen van de Kjöbenhavns Philalelistklub: 

Magills, Danmarks, Islands og Dansk Vestindiens Halsager. 
■Van den heer A. C. Voss: 
A. C. Voss, Handboek der post en portzegels van Curagao 

en Suriname. 
Nieuwe leden. 

123. D. Allebé, Bilderdijkstraat 4 a, Bandoeng. (N.I.) 
766. J. C. de Lang Evertsen, C. O. PenataraUj^/ztó?. (Java, N.I.) 
772. J. P. Th. Rittershaus, planterscommittee, Medan. (N.I.) 
774. jhr. G. M. Verspyck, Handelsbank, Bandoeng. (N.I.) 
127. J. Boogaardt, Sophialaan 31, Amsterdam. 
^7. Mej. G. Hurkens, Ververstraat 57, 's Hertogenlosch. A.V.L. 
756. mr. N. A. de Joncheere N. A. zn., Oranje Nassaustraat, 

Dieren. ' 
765. A. J. Kuijl, ie luit. art.. Ede. 
j(j7. J. L. Laverge, «Villa Annie», Honingerdijk, Rotterdam. 
769. J. B. Meihuizen, Irisstraat 125, den Haag. 
771. N. L. E. Reisen, Schoolplein 5, Utrecht. 
7Ti. A. Ruijs, Frederik Hendriklaan 36, den Haag. V. 
775. H. Vriesendorp, Johan de Wittstraat 12, Dordrecht. 
768. J. van Maaren, Hugo de Grootstraat 12, Leiden (lid 

»O. H. V. Z.«). 
187, J. M. Haga, Sweerts de Landasstraat 2, Arnhem. 
777. A. O. U. Wilkens, Melkpad 34, Hilversum. V. A. L. 
74o. A. Huijgens, Archimedesstraat 129, den Haag. 

Aanmeldingen. 
H. A. Bamouw, adj.secr. Delimij, Medan. (N.l.) 
K. Boeve, havenmeester te Tarakan (O.K. Borneo, N.I.) 
M. Engels, kapt. art., Banjoe Biroe. (N I.) 
Y. van Heekeren, 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. Arb., Loeboek Pakam. 

(S. O. K., N.I.) 
G. Pastor, adj. insp. v. d. Arb., Tandjong Pinang. (N.I.) 
G. Ritter, Postzegelh., Lombokstraat, Medan. (N.I.) 
J. J. G. E. Rückert, Parallelweg 2, Semarang. (N.I.) 
H. F. C. Schölte, tandarts, Malang. (N.I.) 

' Ch. F. Seeger, Ned. Handelmij, Medan. (N.I.) 
" A. M. Harterink. notaris, Augustinusga (lid «Utrecht) 
' A. J. Th. Kok, Voorschoterlaan 3a, Rotterdam. 
G. M. Kok, Villa Nova, BergenopZoom. 
]. Leupen Js. zn., Groote Houtstraat 189 rood, Haarlem. 
J. Lobry, Fransche straat 4, Nijmegen. 
J. Mebus, Korte Lijnbaansteeg 4, Amsterdam. 
, W. J. Neeteson Lemkes, Vondelstraat 24, Nijmegen. V. 
A. Roth, Pater Brugmanstraat 89,' Nijmegen. V. 
mevr. L. Thunhorst, Bothalaan 5, Hilversum. A. V. 
Jules de Vries, Waldeck Pyrmontlaan 20, Amsterdam. 
R. Schönhuth, Stolbergstraat 2, Haarlem. 

IJ>.I*J<JilJ«!M!'I.H O ^ DIR.L .EON DE RAAY 
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De Soerabayasche Vereeniging van Postzegelverzamelaars 
wenscht collectief tot onze Vereeniging toe te treden. In verband 
daarmee worden de volgende leden voorgehangen : 

F . J. Stemmerik, Koninginneweg 21, 
H. Lotz, Rorneostraat (voorzitter), 
R. Falkenberg, Thesingstraat 10 (penningm.) , 
M. W. ten Seldam, Embong Woengoe 38, 
A. Janzen, Peneleh III no. 20, 
L. Leijdesdorff, Pandanweg 2, 
F . Römer Jzn., Gemblongan, 
W. G. Abbink, Opakstraat 29, 
H. R. E. Textor, van SwoUstraat, 
P . W. Thier, Speelmanstraat 11, 
H. P. Likowski, Kedongdoro 40, 
G. van den Molen, E m b o n g Woengoe, 
J. Thigo, Bilitonstraat 45, 
A. Donderer, c/o. Nat. Cash Reg., 
J. C. A. Guyt, Kaliasin 35, 
"A. ten Seldam, Javastraat 32, 
A. F . W. Becker, Reiniersboulevard 19, 
J. Kern, c/o Aniem., 
ƒ. Dietvors, Kaliasin (secretaris), 
H. C. C. Zimmerman, Embong Woengoe 22, 
H. van de Wal, van Heutzstraat" 7, 
J. H. Bosch, Pandanweg 5, 
A. Augustin, Patjar Kling 8, 
A. J. M. Snoeke, Palmenlaan 17, 
H. B. Wolterimg, Genteng 54, allen te Soerabaya. 
K. R. van der Lee, s.f. Clean, Sitoebondo. 
W. J. Heiligers, Probolingoweg 8, Pasoeroean. 
Th . A. Valkenet, Pasir Kaliki 43, Bandoeng. 

J. Laupman, adj. insp. S.J. S. Mij., Gang Schmalz 13, Ä w a r a « ^ . 
Gh. Ch. Persijn, ass. Deli-Mij., Tandjong Kleling, Medan. 
W. G. G. Cooper, Groepsadv. Proefstat. Java Suikerindustie, 

Pasoiroean. 
A. C. A. Heshuisius, Kroonprinslaan, Dcocja. 
dr. J. Schut, Tomri. 
A. Koops, cheffa. But tenvor th& C o , Parallelweg 14, 5?;«rt;ra«f. 
jhr . W. van Panhuis, Pattdem Bindjei. 
L. H. van Asperen, Sigli. 
H. Feddema, Bat. Petr. Mij., Balikpapan (Borneo, N.-I.) 

Afgevoerd. 
915. J. Murray Bartels. 

Bedankt met 31. 12. '25: 
597. C. J. van Burken. 

Bedankt met 1. 1. '25: 
574. H. B. van Hombracht . 
259. H. Reimers. 

Adresveranderingen. 
219. mr. W. S. W. de Beer, thans Van Eeghenstraat 39A, 

Amsterdam. 
108. Jac. Blokker, thans Koorstraat 23, Alkmaar. 
462. mr. G. A. Bontekoe, thans Wijde Burgstraat 14, Sneek. 
154. J. F. A. van Bruggen, thans Regentesselaan 76^ Den Haag. 
597. C. J. van Burken. 
720. U. G. Egmond. thans Stationschef, Rhenen. 
585. P. Elshout, thans Celebesstraat 73, Den Haag. 

I. N. J. C. Jeekel, thans Laan van Heldenburg 30. Voorburg. 
490. C. A. Pull, thans dir. Nat. Bankv., Stadskanaal. 
695. W. A. Uiterwijk, thans Joh. Vijghstraat 69, Nijmegen. 
682. J. F . A. van der Weide , thans Oude Hospitaalweg 20, 

Bandoeng (N.-I.) 
431. dr. C. W. Schonebaum, thans van Eeghenstraat 91, 

Amsterdam. 
548. Th . J. Indewey Gerlings, thans notariskant. Carpentier 

Alling, Batavia. 
570. A. van der Schuyt, thans fa Erdman en Sieleken, Äff/rtT/ẑ i:. 
376. M. F. Drognat Doeve, thans Hospitaalweg 12, Weltevreden. 
622. mevr. B G. M. Meeter, thans Kebon Sirih 31, Weltevreden. 

75. J. V. Buitenhuis, Karang Tengah, Semarang. 
137. A. M. Vroeg, thans Nieuwe Tjandiweg 29, Semarang. 
603. A. Lambremont, thans Manghoenegaraweg, Semarang. 
694. mevr. A. Thijssen, thans Sidodadiweg, Semarang. 

408. R. J. Schneider, empl. B. P. M., thans Pandeah Lampei, 
Semarang. 

397. F. A. M. Harterink, thans Atjeh. 
612. M. Willweber, thans ond. Bandar Slamat, Deli (S. O. K.) 
566. G. A. Deibel, thans Westhofst iaat i, Bandoeng. 
682. J. F . van der Weide, thans Oude Hospitaalweg 20, 7?fl«rt'(;̂ «^§. 

15. W. J. A. Labaar, thans Kediri. 
635. Ch. D. van Ham, thans s. f. Pagotan hlMadioen. 
450. W. Waalewijn, thans Tjimahi. 
388. P. van de Ende , thans Tjimahi. 
414. J. H. Krabbebos, thans Soerabaya. 

Sectiechef voor Magelang en oms t reken : inplaats van den 
heer J. H. Krabbebos de heer M. Engels, Banjoe Biroe. 

Postzegelvereeniging „Breda", te Breda. 
Ie Secretaris : L. C. A. S M E U L D E R S , Schoolstr. 18, Breda, Tel . 1397 

KORT VERSLAG der vergadering, geliouden op Maandag 
9 Maart 1925, des avonds te 8 uur, in de 
bovenzaal van de „Beurs van Breda", te Breda. 

Tegenwoordig 32 leden en als i n t rodé ' sdehee ren j . Agterberg 
en D. J. Cramer. Na opening der vergadering door den voor
zitter, den heer Singels, worden de notulen der vergaderingvan 
9 Februar i 1.1. ongewijzigd goedgekeurd en vastgesteld. 

Een 9-tal nieuwe leden, wier namen aan het slot van dit 
verslag voorkomen, worden vervolgens met algemeene stemmen 
en 1 stem blanco aangenomen. 

Ten behoeve van het falsificaten-album is van den heer Spitzen 
ontvangen een valsch zegel van Finland, terwijl ten dienste der 
bibliotheek door den heer Smeulders ten geschenke wordt gege
ven de catalogus Stanley Gibbons 1925, deel II. 

Ter vergadering gaan rond de zoo juist verschenen catalogus 
van Hugo W\db.^ Europa (deel I), de nieuwste zegels van .ÖÄ/g'wc/i 
Congo van den heer Colen en een aan den heer Siegmund 
geadresseerde kaart, beplakt met een 2 cents zegel, met 2 afwij
kingen in de perforatie. 

De voorzitter heeft van zeer betrouwbare zijde vei nomen, dat 
het nieuwe i cents-zegel Nederland, waarvan nog slechts een 
klein aantal exemplaren in omloop zijn geweest, binnenkort aan 
de postkantoren zal worden verstrekt. 

Aan de leden worden hierna ter hand gesteld eenige prijsop
gaven van series, voor dat doel toegezonden door het candidaat 
lid, den heer V. de Bont, te Parijs. 

De voorzitter bespreekt het in het laatste nummer van het 
Maandblad door den Bond geplaatste artikel over «De strijd 
tegen de vervalschingen» en noodigt de leden uit mogelijke 
bedenkingen tegen dit artikel in de volgende vergadering te 
willen mededeelen. 

De heer Siegmund leest vervolgens een door hem ontvangen 
schrijven voor, handelende over de veel besproken vraag, of het 
al of niet wenschelijk is alleen Europa te verzamelen, of alleen 
die landen, welke men zooveel mogelijk v.olledig kan krijgen. 
Over dit punt heeft een langdurige bespieking plaats, waaraan 
wordt deelgenomen door de beeren ds. Loeff, Cramerus, Sieg-
mund en den voorzitter. Uit de meeningen der verschillende 
sprekers zullen de leden hunne conclusie wel hebben kunnen 
trekken. 

Naar aanleiding van het in het laatste Maandblad voorkomend 
artikel over de Brandkastsegels en de daarin uitgesproken meening, 
dat de restvoorraad vermoedelijk zal vernietigd worden, vraagt 
de heer Cramerus of het niet op den weg van de Vereenigingen 
of den Bond ligt, om alsnog pogingen aan te wenden, dat die 
vernietiging voorkomen wordt. De voorzitter (tevens secretaris 
van den Bond) doet de toezegging, dat hij deze aangelegenheid 
met bekwamen spoed bij het Bondsbestuur zal aanhangig maken. 

Het is den heer Cramerus opgevallen, dat de Ned. portzegels 
van I op 3 cent, 2'/j op 7, 25 op i ' / j cent en 25 op 2'/j cent 
alle voorkomem in kleuren, die totaal afwijken van debetreffende 
zegels zonder opdrukken, m. a. w. dus, dat portzegels van 3, 7, 
i ' / j en 7V2 cent niet voorkomen in de tint van de zegels met 
opdrukken. De vraag rijst nu, hoe dit mogelijk is, daar die 
opdrukken toch werden gemaakt tot het «opmaken» van restanten. 

De heer dr. Gom.mers heeft wederom een 6-tal teekeningetjes 
vervaardigd met afbeeldingen, voorkomende op Nederl . Kol. 

».■AAjjaaMtf^iSBi 
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zegels. Voor 3 aanwezige leden, die binnen den lijd van 10 minuten 
kunnen opgeven op welke zegels die teekeningen voorkomen, 
heeft hij aardige prijzen beschikbaar gesteld. De beeren Colen, 
Sikkens en Jacobs zijn de drie uitverkorenen. Voor de volgende 
vergadering zal hij 4 teekeningetjes maken met afbeeldingen op 
Helgische zegels (geen spoorwegzegels) en wederom 3 prijzen 
beschikbaar stellen. 

Tenslotte verloting onder de aanwezigen van eenige zegels, 
aangekocht voor f3,95, en enkele geschonkene, door den heer 
Colen. Aan 13 leden valt een prijs ten deel. 

Waarna de vergadering is uiteengegaan. 
Breda, 9 Maart 1925. De ie Secretaris, 

L. C. A SMEULDF.RS. 

Nieuwe leden 
D. P. Bakker, Schiebroekschestraat 4i A, te Rotterdam. 

(Sectie V.) 
L. Stolk, Waterloostraat 102 A, te Rotterdam. (Sectie V.) 

46. 
E.Z. 
201. 
E.ZR 
274. 
EZ. 
372. 
E.R. 
381. 
EZ. 
442. 
EZR 
181. 
E. 
424. 
Z.R.P 
208. 
E. 

D. J. Cramer, Adspirant Verlofsofficier, Kon. Mil. Academie, 
te Breda. (Sectie I.) 

G. van der Lip, Postzegelhandelaar, Stationsstraat 42, te 
Heerlen (L.). (Sectie VI.) 

mej. A. B. C. M. Burgers, Franckenstraat 2, te Nijmegen. 
(Sectie IV.) 

R. A. G. H. van der Schoot, Boekhouder, Korvelscheweg 
49, te Tilburg. (Sectie III.) 

Joh. Romeijn, Delfgaauwstraat 44, te Rotterdam. {^tcXKV.) 

mr. P. J. A. Boot, Ginnekenweg 117, te Breda (oudlid). 
(Sectie II.) 

Th. M. D. G. van Haelen, ad r e s : c/o The Consulate 
General for the Netherlands, te Singapore. 

Candidaatleden. 
V. de Bont, Representant van «Kwatta», 11 Rue de Trevise, 

Paris (Xe). (Eigen aangifte). 
M. F. de Vries, Bankemployé, Egelantiersgracht 95, te 

Avisterdam. (Eigen aangifte). 
Jan Gaandere M.zn., Procurat iehouder, Lange Warande 30 C, 

te Rotterdam. (Voorgedragen door H. Zwijnenburg, te y?ö /̂(?rrfrtOT). 
J. Agtarberg jr., Buteauchef, Caleshoek 5, te Ginneken. (Eigen 

aangifte). 
W. van der Hout, Kapitein der genie, leeraar k. m. a., Baronie

laan 9, te Breda. (Voorgedragen door A. J. Jacobs, te Breda) 

Overleden. 
665. Joh. H. Limper, te Hilversum. (Sectie Vil.) 

Adresveranderingen. 
32. P. Veen, voorheen te Ginneken, thans Nieuwe Ginneken

straat 11, te Breda. (Overgebiacht van Sectie II naar 
Sectie I.) 

i 4 i . H. J. Veen, voorheen te 6^/««é;.è(;«, thans Nieuwe Ginneken
straat 11, te Breda. (Overgebracht van Sectie II naar 
Sectie I.) 

153. Willy de Weerth , voorheen te Düsseldorf, thans Bahnhof
strasse 17, te Goch (Rheinland). 

121. A. H. M. Colen, te Ginneken, thans Boschlaan 36, aldaar. 
(Sectie II.) 

211. mevr. C. VeldhuijzenMulder, voorheen te Ginneken,^?iXi% 
Wilhelminastrat 39, te Breda. (Sectie II). 

20. L. van Reijen, voorheen te Breda, thans Nachtegaalpad 2, 
te Arnhem. (Overgebracht van Sectie I naar Sectie IV). 

284. G. Vernert , voorheen te La Garenne, thans te Chattan
court (Meuse). 

Aankondigingen. 
BESTUURSVERGADERING op Vrfldag 3 Apr i l 1925, des 

a ro i ids te 8 uu r , in de , , B eu r s Tan Breda " . 
LEDENVERGADERING op Maandag 6 Apr i l 1925, des 

avonds t e 8 uur , in de boTenzaal van de , , B e u r s v a n 
B r e d a " . (Ingfang St. J a n s t r a a t . ) 
ttS" De leden worden er opmerkzaam op gemaakt, dat, uit
hoofde van het Paaschfeest, de Aprilvergadering niet op den 
tweeden, doch op den eersten Maandag in die maand gehouden 
wordt. 

Ver. van Postzegelverz. „Hollandia", te Amsterdam. 
Sec re t . : J. A. KASTE IN , Hendrik Jacobszstraat 19, Amsterdam 

KORT VERSLAG der vergadering, gehouden op Zaterdag 
7 Maart 1925, te 8 uur, in hotel „Krasnapolsky", 
Amsterdam. 
Aanwezig 47 leden en 4 introducé's . In zijn openingsrede laat 

de voorzitter, volgens gewoonte, alle voorname gebeur ten issen 
op postzegelkundig gebied de revue passeeren en deelt mede, 
dat op de a.s. Tentoonstell ing te Parijs door »Hollandia«leden 
reeds meer dan 100 M^. ruimte aangevraagd i s ; de heer Vreden
duin zelf zal ons daar gaan vertegenwoordigen. 

Na ballotage 'zijn wij, door toetreding der beeren H. Koot, P. 
J. Steensma, D. Visser, J. W. de Vos jr., W. H. Saehls en Harry 
Struve, 6 leden rijker geworden ; hiertegenover staat echter het 
verlies van de beeren Johan Limper, oudbestuurslid, en Doele
man^ welke ons door den dood zijn ontvallen. 

Het Jubileumfonds is verrijkt, doordat de heer Donath zijne 
aandeelen der Haagsche Tentoonstelling beschikbaar gesteld heeft 
en de beeren Jacobs en Pais eenige postzegels daarvoor schonken. 

In de drukraampjes circuleeren nu in ongebruikte prachtexem
plaren Ceylon 50 en 100 rupies, Mauritius 50 rupies , Straits 
100 $ en verschillende dienstzegels met opdruk \x\\. Britse h In die 
van den heer Van Gastel en de 10, 15 en 20 cent Nederland, . 
z.g. automaatzegels, die een bijzondere perforatie vertoonen en 
slechts in rollen van 500 en 1000 stuks verkrijgbaar zijn, van 
den 2en secretaris. Deze laat ook nog de me\ivit,Tt\i ie Haarlem 
verkrijgbare koloniale pnstwaarden zien, n.1. Nederl.Indië2, brief
kaar ten , I postblad en i enveloppe, Curasao 4 briefkaar ten en 
3 enveloppen, Suriname 4 briefkaarten en 2 enveloppen, nominale 
waarde f2,75. Verder hebben de beeren Kuijper van Harpen en 
P, Oosterbaan verschillende valsche zegels geschonken voor het 
falsificatenalbum. 

Bij de rondvraag wordt gevraagd, waar de Dorus Rijkers
briefkaarten te verkrijgen zijn ; het blijkt, dat deze in i of 2 
dagen finaal uitverkocht zijn, daar niemand ze meei weet te 
bekomen. Een levendige discussie ontstaat naar aanleiding van 
een door den heer Schröder gestelde vraag omtrent het als zoo
danig kenmerken van gerepareerde zegels, welke actueele kwestie 
nader uitgeplozen zal worden. De heer Wolff wijst op het feit, 
dat in sommige rondzendingen zich momenteel boekjes bevinden, 
waarin de postzegels zeer slecht bevestigd zijn, daar ze er reeds 
uitvallen, als men de bladzijde kalm omslaat ; dit is zeer hinder
lijk en gebruikmaking van goede scharniertjes met beste gom 
is dan ook aan te bevelen. 

Bij de algemeene verloting krijgen de volgende 25 leden een 
prijs: 352, 35, 171, 303, 211, 122, 47, 204, 215, 63, 295, 193,107, 
10, 267, 341, 308, 115, 126, 327, 202, 125, 132, 48, 336. 

Hierna sluiting te 10 uur 30. 
De 2e Secretaris, J. P. TRAANBERG . 

Aangenomen als lid. 
J. W. de Vos jr., Oude Waal 42 ', Amsterdam. 
D. Visser, Ganzen weg i , Amsterdam. 
W. Saehls, Bilderdijkkade 36, Amsterdam. 
N. W. E. Harry Struve, Achterkade 2, Boskoop. (Voorgesteld 

door J. G. Blonk.) 
P. J. Steensma, Harmoniehof 2, Amsterdam. (Voorgesteld door 

W. W. Rutgers ) 
H. Koot, Ceintuurbaan 374, Amsterdam. (Voorgesteld door 

W. W. Rutgers.) 
De laatste 3 zijn eerst dan aangenomen, als voldaan is aan 

art. 5 van het Huish. reglement. 

Overleden. 
H. J. Doeleman, Valkenboschkade, Den Haag. 
Joh . H. Limper, Vondellaan 2, Hilversum. 

Adresveranderingen. 
Jac. Pais, Linnaeusparkweg 4o, Amsterdam. 
H. M. Wertheim, P. C. Hooftstraat 123, Amsterdam. 
P. Balledux, 2e Helmersstraat 4 i', Amsterdam. 
mr. W. S. W. de Beer, Van Eeghenst^aat y) a, Amsterdam. 
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Candidaat-Ieden. 
D. Buikema, Kantoorbediende, Muurstraat 9, G^rö«/«^««, (Eigen 

aangifte). 
L. Thiescheffer, Tricotagefabrikant, Oude weg 18, Groningen. 

(Eigen aangifte). 
D. H. J. Kluis, Achterhoek 24i, Boskoop. (Voorgesteld door 

J. G. Blonk, lid 313). 
J. C. Philips, Spechtstraat 28, Amsterdam. (Voorgesteld door 

P. Balledux, Amsterdam). 

Vergaderingen. 
BESTUURSVERGADERING op Zaterdag 21 Maart 1925, des 

aTitnds te 8 aur, in Café Suisse , Kalrerstraat , Amsterdam. 
LEDENVERGADERING op Zaterdag 28 Maart 1925, des 

avonds te 8 nur, in Hotel , ,Krasnapolskj" , Warmoes-
straat , Amsterdam. 

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

Utrechtsche Philatelisten-Vereeniging, te Utrecht. 
Secretar is : K. H. J. VAN HULSSEN, Brigittenstraat 17, Utrecht. 

KORT VERSLAG van de algemeene vergadering op Dins
dag 24 Februari 1925, in het café-restaurant Witjens, 
te Utrecht. 

Aanwezig 33 leden. Om ongeveer 81/4 uur werd de vergadering 
door den vice-voorzitter geopend, die mede_deelde, dat de voor
zitter door ongesteldheid deze vergadering niet kon presideeren. 
Nadat in het bijzonder het aanwezige lid E. A. Hulst, die, na 
zijn terugkeer uit Indië, wederom voor het eerst bij eene ver
gader ing aanwezig was, welkom was geheeten, werden de notulen 
der vorige vergadering onveranderd goedgekeurd. Van de af-
deel ing Vlaardingen was de rekening en verantwoording inge
komen, terwijl het batig saldo was overgemaakt, zoodat, over
eenkomstig het ontvangen schrijven, die afdeeling werd opgeheven. 

Na de verloting, waarvoor door de beeren Deenik en Burgersdijk 
prijzen waren geschonken, vroeg de heer Wijnmalen bij de 
rondvraag het woord. Het had zijne aandacht getrokken, dat, 
alhoewel op de Bondsvergadering van 13 September was voor
gesteld geworden het volgende jaar te Apeldoorn te vergaderen, 
waarmede blijkens de bewijzen van instemming de vergadering 
mede accoord ging, thans in het verslag van de Bondsbestuurs
vergader ing , voorkomende in het Februar i -nummer van het 
Maandblad, daarvoor is aangewezen Maastricht. De heer Wijn
malen vroeg in hoeverre het Bondsbestuur het recht heeft 
verandering te brengen in een besluit, dat door de algemeene 
vergadering was aangenomen en welke motieven het bestuur 
daartoe geleid hebben. Besloten werd het Bondsbestuur hierover 
te schrijven. 

De heer Sluijp bracht nogmaals naar voren, dat het toch op 
den weg lag van alle Philatelisten, om de vliegers van den 
Nederlandsch-Indischen vliegtocht te huldigen, door het aanbieden 
van een huldeblijk of anderszins en verzoekt nogmaals deze 
aangelegenheid bij het Bondsbestuur aanhangig te maken. 
Wannee r de Bond daarin zijne medewerking niet wil ver leeren, 
dan zou de heer Sluijp gaarne zien, dat de phi la teüsten. die in 
het bezit zijn gekomen van een vliegcouvert, een bijdrage offerden, 
om toch een huldeblijk te kunnen aanbieden. De vice-voorzitter 
deelde mede, dat de zaak huldiging vliegers door het bestuur 
bij schrijven van 2 December 1924, no. 102, bij den Bond aan
hangig was gemaakt, doch dat tot nu toe geen antwoord op dit 
schrijven was ontvangen. Nogmaals zou over deze aangelegenheid 
worden geschreven. 

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

De Secretaris van de U. Ph.-V., 
K. H. J. VAN HU LSSEN. 

Adresverandering. 
mr. W. S. W. de Beer wordt Van Eeghenstraat 39 a, Amsterdam. 

Afgevoerd als lid. 
G. Resten, Parijs. 
C. Ferrer , Barcelona. 
mej. Jeanne Gödel, Weenen. 

Bedankt. 
M. Goudsmit, Amersfoort. 
J. Hoogendijk, Vlaardingen. 
W. M. Beijerinck, Utrecht. 
H. J. Quakkelstein, Vlaardingen. 

Vergaderingen. 
BESTUURSVERGADERING op Dinsdag 24 Maart 1925. 
ALGEMEENE VERGADERING op Dinsdag 81 Maart 1925. 

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

VERKORT VERSLAG van de buitengewone algemeene 
vergadering van Donderdag 26 Februari 1925, 
's avonds te 8'M uur, in het „Zuid-Hollandsch Kof
fiehuis", te 's-Gravenhage. 

Tegenwoordig zijn 21 leden. Voorzitter de heer J. J. Deggeller, 
die de vergadering opent en in 't bijzonder de beeren mr. van 
Zanten en Brans, heden avond voor 't eerst aanwezig, welkom 
heet. De notulen der vorige bijeenkomst worden na voorlezing 
gearresteerd. De ingekomen s tukken worden vervolgens behan
deld. Aan den secretaris wordt daarbij opgedragen den heer 
d r , „ H . W , , B o r e l dank te zeggen voor de voor de verloting 
afgestane 5 series Anno Sancto zegels. 

Naar aanleiding van het schrijven van een der dames-leden, 
die tengevolge van de slechte ventilatie in overweging geeft 
naar een ander vergaderlokaal uit te zien, deelt de voorzitter 
mede erin geslaagd te zijn de bovenzaal van het Café-Restau-
rant Boschlust te reserveeren en derhalve de H. P. V. daar 
voortaan op den 4en Donderdag van iedere maand kan bijeen
komen. De aanwezigen geven door teekenen van instemming 
te kennen, dat zij hiermede accoord gaan. Na schriftelijke stem
ming over de candidaat-leden blijken beide candidaten met 
algemeene stemmen te zijn aangenomen. Vervolgens worden 
eenige huishoudelijke aangelegenheden door het bestuur behan
deld, ter sprake gebracht en afgehandeld. In plaats van wijlen 
den heer Stroo wordt door het bestuur als onze afgevaaidigde 
in den Raad van Beheer van het Ned. Maandblad voor Philatelie 
candidaat gesteld de heer J. D. van Brink. Uit den uitslag der 
s temming blijkt genoemde met algemeene stemmen I e zijn ver
kozen. Tevens deelt de voorzitter mede, naar aanleiding van het 
verzoek van het Comité voor het gedurende de Parijsche Int. 
Postzegeltentoonstelling te houden Congres, dat het hem bekend 
is, dat ons lid jhr . L. de Stuers zich vooi stelt die Tentoonstel l ing 
te bezoeken en vertrouwt, dat de heer de Stuers, indien hij zijn 
plan uitvoert, onze Vereeniging, evenals hij dit reeds vooi de 
Haagsche Afd. van de Nederl . Vereeniging op zich nam, zal 
willen vertegenwoordigen. De heer de Stuers verklaart zich 
daartoe gaarne bereid en wordt hem daarvoor, onder applaus 
der aanwezigen, door den voorzitter dank gebracht . 

De voorzitter deelt mede, dat voor de veiling van heden door 
den heer L. Cremer Eindhoven diverse kavels, waarvan de 
opbrengst voor de vereenigingskas is bestemd, zijn beschikbaar 
gesteld. Hij hoopt, dat dit voorbeeld door velen zal worden 
gevolgd. Overgegaan wordt tot de gebruikelijke verloting en 
daarna tot het veilen van bovenbedoelde kavels, die een aardig 
bedrag in de kas deden vloeien. Hiermede was het officieele 
gedeelte geëindigd en sloot de voorzitter, om dadelijk daarop 
het woord te laten aan den heer H. Cramer, die zijn uitgebreide 
en buitengewoon belangrijke collectie zegels der Engelsche 
Koloniën thans aan de aanwezigen voorlegde en zoo noodig 
toelichtte. Geen wonder, dat de voorzitter nog even het woord 
nam, om namens de aanwezigen den heer Cramer dank te zeggen 
voor het vele en schoone, dat hij heden avond zijn medeleden 
had voorgelegd en doen bewonderen. De Secretaris, 

C. J. C O E L A N D . 

Aangenomen als werkend lid. 
M. M. Hijlkama, Van Bleiswijkstraat 33, den Haag. 
mevr. wed. Stroo geb. Moltzer, ie van Blankenburgstraat 25, 

den Haag. 

Candidaten-werkend lid. 
mevr. L. J. van den Akker geb. Leith, Markplein, 's Gravensande. 

(Voorgesteld door M. M. Hijlkama). 

ITBEBaSS^ 
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A. C. W. baron van Haersolte van den Doorn, Laan Copes 
van Cattenburch 17, den Haag. (Voorgesteld door J. W. baron 
van Haersolte van Haerst) . 

Adresverandering. 
A. J. van Eelde wordt Amberboomstraat 27, den Haag. 

BIJEENKOMST op Donderdag: 26 Maart 1925, 's avonds te 
• 8V4 uur precies , in de bovenzaal Tan Café-Uestaarant 

Boschlust , Bezaidentaont 2, te 's-6ravenliage. 
Notulen. Mededeelingen. 
Ingekomen stukken. Verloting. 
Ballotage nieuwe leden. Rondvraag. Sluiting. 
Den leden wordt eraan herinnerd, dat voortaan de bijeen

komsten der Haagsche Philatelisten-Vereeniging zullen worden 
gehouden in de bovenzaal van Café-Restaurant Boschlust, Bezui-
denhout 2, te 's-Gravenhage. 

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

VERSLAG van de vergadering van Dinsdag 24 Februari 
1925, in Restaurant National, te Arnhem. 

Tegenwoordig zijn 21 leden en i candidaat lid. De 2de voor
zitter opent de vergadering en deelt mede, dat de voorzitter 
door ziekte verhinderd is. 

Na voorlezing en goedkeuring der notulen, brengen de biblio
thecaris en de directeur der rondzendingen hun verslag uit. 
Daar er geen boeken uit de bibliotheek gevraagd zijn, valt er 
niets mee te deelen. 

De directeur van de rondzendingen doet mededeel ing van 
het aantal ingezonden en afgerekende boekjes en blijkt hieruit , 
dat dit aantal zeer verminderd is. Volgens zijne meening is de 
te lange duur van omloop voor de handelaars een bezwaar, 
terwijl de geringe afname van zegels het noodzakelijk maakt, 
dat de boekjes in veel secties circuleeren. De verzamelaars
inzenders prijzen te hoog en zenden veel 2e en 3e kwaliteit 
zegels is. Onderlinge samenwerking alleen zou hierin verbetering 
kunnen brengen. 

Daarna deelt de 2e voorzitter mede, dat de voorzitter, de heer 
Pos, door den toestand zijner gezondheid, zich genoodzaakt ziet 
als bestuurslid te bedanken. Na eenige woorden van hartelijke 
waardeering voor den persoon en het werk van den afgetreden 
voorzitter te hebben gesproken, stelt hij voor den heer Huyghens 
Backer candidaat te stellen voor den voorzitterszetel. 

Bij de nu volgende s temming wordt het candidaat-lid tot het 
l idmaatschap toegelaten. 

Na de maandeliiksche verloting wordt de vergadering gesloten. 
De Secretaresse, 

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

Candidaat-leden. 
P. van den Hoorn, Jansstraat 19, Arnhem. (Voorgesteld door 

J. M. Pos.) 
G. Berends, Velperbuitensingel 2, Arnhem. (Voorgesteld door 

G. J. V. d. Sandt.) 
Nieuw lid. 

55. P. W. Günther , Rijnstraat 70a, Arnhem. 
Vergaderingen. 

VERGIDEBING op Dinsdag 31 Maart 1925, 's avonds 
te 8 uur, in Restaurant „National' ' , te Arnhem. 

Verkiezing Voorzitter. 
80CIETEITSAV0ND op Dinsdaj: 14 April 1925, idem. 

Philatelistenclub ,,Rotterdam", te Rotterdam. 
Secretaris; P . J O R I S S E N P.C.ZN. , Beatrijsstraat 56, Rotterdam. 

GEWONE BIJEENKOMST op Dinsdag 10 Februari 1925, 
des avonds te ?>§ uur, in restaurant „Suisse". 

Aanwezig 25 leden en 3 gasten. Voorzitter de heer De Ruiter, 
die de vergadering opent met een welkomstgroet aan onze 
gasten en tevens het feit herdenkt, dat onze Vereeniging op 
6 Februari reeds 20 jaar heeft bestaan, waarvan als oprichters 
nog aanwezig zijn de beeren Van Walraven en Jorissen. 

Het lezen der notulen wordt wederom verdaagd. Ingekomen 
is eene kennisgeving van he t bestuur der Haagsche Philatelisten 
Vereeniging, houdende mededeeling van het overlijden van haren 
Eere-Voorzitter, den heer A. F . W . Stroo, aan wiens nagedach
tenis de voorzitter eenige woorden wijdde. 

Hierna wordt overgegaan tot de bezichtiging der speciaal
verzameling van Nederland van den heer dr. Frenkel . Onder het 
vele schoone, dat deze verzameling bevat, trok vooral de aan
dacht een exemplaar van het 2 ets. groen Jubileumzegel 1923 
op gewatermerkt papier. De mooie verzameling wordt met 
belangstelling bezichtigd, en onder applaus wordt de bezitter 
ervan door den voorzitter hartelijk dank gezegd. 

Daarna had wederom een groote verloting plaats en kon aan 
ieder der aanwezigen een prijs worden toegekend. Ook deze 
prijzen waren door eenige leden welwillend voor deze verloting 
afgestaan. 

Een verkoop van zegels bracht f0,35 ' " kas. 
De drie gasten gaven zich als lid op. 
Niets meer aan de orde zijnde, sluit de voorzitter de ver

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

Aangenomen als lid. 
J. J. Gerstel, Mathenesserlaan 392, Rotterdam, 
J. F. Botzen, Spoorsingel 51Ä, Rotterdam. 
J. Groenhuizen, Westersingel 32^, Rotterdam. 

Internationale Ver. ,,Philatelica", te 's-Gravenhage. 
Secretaris: J. N. H. VAN R E S T , Ful tons t raa t 69, 's-Hage. 

VERSLAG der algemeene vergadering op Woensdag 25 
Februari 1925, in café „HoUandais", Groenmarkt, 
te 's-Gravenhage. 

Aanwezig 5 dames-leden en 69 beeren. De voorzitter opent de 
vergadering met een woord van welkom, in 't bijzonder tot een 
nieuw lid en een paar candidaat-leden. Ingekomen zijn dank
brieven van mevr. de wed. Stroo en van de H. P. V. 

Ter bezichtiging wordt gesteld een vliegbrief met bescheiden 
van den heer Kirchener. Zegels voor de verloting zijn geschonken 
door den heer en mevr. Van der Houwen, de beeren Cohn, 
Scharrenburg, Verlegh en een Indisch lid ; voor de jaarlijksche 
verloting door de beeren Van der Houwen en Melsert ; falsificaten 
door de beeren Melsert, Van Ginkel en Van der Willigen. 

Op voorstel van den bibliothecaris wordt besloten tot aan
schaffing van meerdere bescheiden; een lijst van de bibliotheek 
is in de maak. Op de notulen der voorgaande vergadering wordt 
door de beeren De Graaf en Bouman aanmerk ing gemaakt tegen 
te veel verkorten inhoud en ook tegen een speciaal gebezigd 
woord daarin voorkomend. Na een korte bespreking worden de 
notulen der vergadering van 28 Januari 1925 goedgekeurd met 
3 stemmen tegen. 

Besloten wordt de jaarvergadering te houden in, Maart, de 
vergadering te doen beginnen om 7}/j uur en daaraan eenig 
feestelijk karakter te geven, zoo mogelijk me t eenige muziek 
door een paar muzikale leden. 

De penningmeester her inner t eraan, dat enkele leden nog hun 
contributie moeten voldoen en waarschuwt tegen royement . 

Voor 't nazien der rekening en verantwoording van den 
penningmeester-administrateur worden aangewezen de beeren 
Van Esch en Van der Meulen. 

Bij de ledenverkiezing worden de candidaat-leden aangenomen 
met 65 s temmen vóór, 6 blanco en 2 van onwaarde. 

No. I der verloting wordt gewonnen door den heer Van der 
Spek. Na de veiling wordt aan de rondvraag deelgenomen door 
de beeren Rosseel, De Graaf, Van Leijden, Van Bommel, Groe-
neboer en Schnabel. Aangedrongen wordt op een grootere verga
derzaal, de instelling van een vragenbus, de inwerkingstelling 
van een inkoopcentrale (waarop de voorzitter weinig kans van 
verwezenlijking toezegt), ui tgebreider notulen en aandacht voor 
de pas opgerichte postzegelbeurs in de open lucht. 

Hierna sluiting door den voorzitter, waarbij nogmaals erop 
gewezen wordt, dat zelfs candidaat-leden opgegeven vóór de 
varloting in de jaarvergadering daaraan deelnemen, met voor
behoud van deballotage. 

• M . Y A A R LCt* 0 ^ D I R . U E O N D E RAAT 
~ • INTfTEl.. XUIP 6ZSIS 
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De in de notulen van de algemeene vergadering van 
26 November 1924 voorkomende waarschuwing tegen 
Bela Szekula, te Luzern, berust op misverstand, waarvoor 
de Vereeniging voornoemden heer haar verontschul

diging aanb i ed t . . ' ' 

n 

rif Secrttatis, J. N. H. VAN REST . 

.,' ~,f\ Nieuwe leden. 
341. A, van Santen Azn , Adelheidstraat 155, Den Haag. 
342. A. H. Welij, Kempstraat i46, Den Haag. 
343. G. H. Ekermg, Valkenboschkade 169, Den Haag. 
344. mevr. C. ReijerseFreikamp, Koningskade 5, Den Haag, 
345. J. H. van Peursem, Zeestraat 40, Den Haag. 
346. J. van den Berge, Groote Markt 13, Goes. 
347. Arthur de Stoop, Graystraat 231, Brussel. 
348. E. Porcheret, 67 rue Haeck, Brussel. 

Adresveranderingen. 
H. Roel , Wolmaranstraat 250, Den Haag. 
W. H. Doornbofe, Prinses Mariannelaan 67, Voorburg. 
C. A. Pull, Dir. Nat. Bankv., Stadskanaal. 
mevr. N. I. H. Akkerhuis en P. Raumann, Haagweg 189, 

Rijswijk (Z.H.). 
Bedankt als lid. 

181. H. Jordaan, Zwolle. 
/i**«? Geroyeerd wegens wanbetaling. 
^"T'. ' t , . J. Roels, Bree 200, Rotterdam. 
193. E. I. Th . Dijkhof, Retiefstraat , Amsterdam. 
116. A. Brandt, MaUassar (Ned.Indié). 
. j p ^ j w ^ i w ; ^ ^ Candidaatleden. 

J. Woltman, te Heerenveen (Voorgesteld door J. R. Bowles). 
H. W. Bree, Buys Ballotstraat 15a (Voorgesteld door M. Dessaur). 
mevr. J. de Grootvan Leeuwen, Fultonstraat 151, Den Haag,. 

(Voorgesteld door Van der Willigen en Van Rest). 
Frank van West, commiestit. der P. en T., Van Slingeland

straat i43 , Den Haag. (Voorgesteld door J. F. C. Dellevoet en 
D. L J. Trouw). 

H. D. van Duivenboden, bedrijfsleider, Willem van Outhooin
straat 39, Den Haag. '(Voorgesteld door De Graaf en Bouman). 

R. De Lange, Volksparksingel 69, Enschede. (Voorgesteld door 
A. P. V. d. Kamer). . , . , , 

O. Holterman, Vondelstraat 2, Delft. '̂ f̂* ^■^' 
V. Kapsenberg , Corn. Tromps t raa t i . Delft. (Beiden voorge

steld door S. van der Heide). 
G. C. ter Morshuizen, Dibbetstraat 36, Deji Haag. 
M. van Gilst, Copernicuslaan 106, Den Haag. (Beiden voor

gesteld door P. L. Backer en Verhoeff). 
K. KnoU, Korte Houtstraat 7, Den Haag: (Voorgesteld door 

Verhoefif en C. M, Puijck). 
mevr. J. J. BackerPeppinck, Obrechts t raat 88, Den Haag. 

Voorgesteld door Van der Willigen en Van Rest). 
G. P. Tapper , Botermarkt 28, ZL̂ rzV««. (Voorgesteld door A. van 

der Spek Azn.). 
E. Nomes, Ambt. bij den gem telefoondienst. Vermeerstraat 183, 

Den Haag. (Voorgesteld door Backer en Van Rest). 
A. J. van Oudheusden, Insp. van Politie, Provenierssingel 89, 

Rotterdam. 
A. Hausmann, Agent in Buitenl. Huizen, Helenastraat 50, 

Den Haag. (Beiden voorgesteld door J. C. Bender .en J. F. W. 
van Eijk). 

S. J. ƒ. H. Theelen , Oude Singel 26, Leiden. 
J. A. H. J. Smit, Turfmarkt i . Leiden, (Beiden voorgesteld 

door A. van der Spek Azn.). 
M. A. van Overbeek, dr. Kuijperstraat 19, Den Haag. (Voor

gesteld door A. van Rijswijk en H. van Beek). 
Vergaderingen. 

BESTUURSVERGADERING op Woensdag 25 M a a r t 1925, 
t e 7 u u r in Café <tHollandaIs>. 

ALGEMEENB VERGADERING ( J a a r v e r g a d e r i n gr), op 
W o e n s d a g 25 M a a r t 1926, t e 7}/^ n u r , in Café «Ho l l anda i s« , 
G r o e n m a r k t , t e ' s - G r a r e n h a g e . 

■ ^ ' ^ ^ 

. i ^ 

■is,; 
 r . i jLaj j r j jaüt 
Wi lTERÖWAAF iMEEA 

I . Opening door den Voor 8 
t , zitter.' ^ i „, j | . 
Z.fi Mededeelmgen. \ ' \ 9>%i. 
3. Notulen. 
4. Jaarverslag van den 

secretaris. 
5. Verslag van de Commissie 

voor ' t nazien der reke
ning en verantwoording 
van den penningmeester
administrateur. 

6. Verslag van den penning
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Begrooting voor ' t jaar 1925. 
Bestuursverkiezing. 

Aftreden: Reijerse, Friede
rich. Van Veen (allen 
herkiesbaar). 
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Verloting voor de aan
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Rondvraag. 
Sluiting. 

Ned. Phil. Ver. , ,0p Hoop van Zegels", te Haarlem. 
„Sec r e t a r i s : G. HAMER, Kleverparkweg 123, Haarlem, Tel. 2691. 

VERSLAG der algemeene vergadering, gehouden op 8 
Februari 1925, des avonds te 8 uur, in het gebouw 
van den Haarlemschen Kegelbond, te Haarlem. 

Aanwezig zijn 23 leden. Als waarnemend voorzitter fungeert 
de heer Robbers. 

Wordt besloten op den laatsten Dinsdag van iedere maand te 
vergaderen inplaats van op den eersten Dinsdag. De convocatie 
voor die vergaderingen geschiedt slechts door het Maandblad. 

Ingekomen stukken, bestaande uit eene beschrijving van de 
a.s. Internationale Postzegeltentoonstelling te Parijs en veiling 
te Bandoeng, worden ter visie van de leden gelegd. 
Bespr. artt. ß\6 der Statuten. 
De besprekingen, gehouden op de laatste vergadering worden 

voortgezet. Er ontspint zich eene geanimeerde discussie over 
bovengenoemd onderwerp. De voorzitter stelt de vraag : »Moeten 
wij de art t . 5 en 6 onzer Statuten handhaven of wijzigen ?« m.a.w. 
moeten wij personen, die van den postzegelhandel een beroep 
maken, blijven weigeren of als lid aannemen ? Verschillende 
leden voeren het woord. Nieuwe perspectieven openen zich echter 
niet. Het gaat hier om eene ptuicipieele kwestie en daarom sluit 
de voorzitter dan ook de discussies en stelt voor te stemmen of 
wij de artt . 5 en 6 handhaven, ja of neen. 

Met 22 tegen i stem wordt besloten de artt. 5 en 6 onzer 
Statuten ongewijzigd te handhaven, waardoor nogmaals is bepaald, 
dat personen, die een beroep van den postzegelhandel maken, 
geen lid onzer Vereeniging kunnen zijn. Mochten er dus onder 
onze leden handelaren zijn, dan zullen zij thans hebben te be
danken als lid. 

Op het aanvraagformulier voor het l idmaatschap zal in het 
vervolg de vraag: »Handelt gij in postzegels?« worden opgenomen 
en door candidaatleden dienen te worden beantwoord. 

Het veranderd veilingreglement wordt thans voorgelezen en 
z. h. St. vastgesteld. 

Tot Bondsafgevaardigden voor 1925 worden benoemd : 
de beeren John Robbeis, G. D. Swanenburg de Veye, G. Hamer 

en H. N. Tetterode. 
Bij de rondvraag wordt een ingekomen schrijven van ons lid, 

den heer P. M. Dikkenberg, behandeld, waarin deze verzoekt 
niet aanwezige leden af en toe ook aan de verlotingen te laten 
deelnemen. Wordt besloten, dat viermaal per jaar eene verloting 
voor alle leden zal worden gehouden, voor zoover de kas dit toelaat. 

Bij de verloting, welke thans wordt gehouden, ontvangen bijna 
alle aanwezigen een prijs. 

Daarna wordt de vergadering gesloten en tot eene veiling, 
waarop slechte prijzen worden besteed, overgegaan. 

De Secretaris, G. HAMER . 

Aangenomen als lid. 'é*Mi*^^fe 
E. Veltman jr., »Varenberg«, Bloemenddal. 
V. F. J. Boumeester, Antonie Duyckstraat wj, Den Haag 
L. A. van Doorn, Soendastraat 31, Scholen. 

Candidaatleden. 
Geleijnse, Heerengracht I24, Amsterdam. (Voorgesteld door 
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J. M. Voorhoeve, Valeriusstraat 253, Amsterdam, lid No. 108). 

0 ^ ^ ^ DIR. LEON D E RAAT 



mmmm wmm VOOH PEATELIË 
OFFICIEEL ORGAAN VAN: 

de Nederlandsche Vereeniging van Postzegelverzamelaars te Amsterdam; de Postzegelvereeniging „Breda" te Breda; de Vereeniging van 
Postzegelverzamelaars „Holländia" te Amsterdam; de Utrechtsche PhilatelistenVereeniging te Utrecht; de Haagsche PhilatelistenVereeniging 
te 'sGravenhage; de Vereeniging van Postzegelverzamelaars „de Globe" te Arnhem; de Philatelistenclub „Rotterdam" 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". :: :: , ' ■:;  A'.,Mi>:: 

BRONZEN MEDAILLE LUXEMBURG 1922; BRONZEN MEDAILLE BRüNN K'"" - ■ , , ; ^ '* 
(TSJECHOSLOWAKIJE) 1923; ZILVEREN MEDAILLE WEENEN 1923;*^^t.*>f^**?, ' i '£«ï ' 
VERGULD ZILVEREN EN ZILVEREN MEDAILLE 'sGRAVENHAGE 1924.'■•••' "■" ' "*''' '^ 

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

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

4e JAARGANG. 

Beschrijving van de belangrijl(ste inzendingen 
op de internationale Postzegeltentoon-

steiling te 'sGravenliage van 
6 tot 17 September 1924. 
. aiJgyyjJM . — 

I V . •••' "> 

Inzending Alfred A Lichtenstein, NewYork. Verzameling van 
Britsch NoordAmenka (buiten mededinging). Een inzending, 
welke in den Catalogus zeer bescheiden slechts één en een halve 
regel druks inneemt, doch welke inderdaad één van de meest 
interessante en zeker een van de kostbaarste objecten van de 
tentoonstelling vormt. Het geheel bestond slechts uit de onge
tande zegels van NieuwFoundland en NieuwSchotland en nam 
niet meer, plaats in dan 3 frames of te wel 4̂ /2 M .̂ doch het 
tentoongestelde bevatte de grootste bijzonderheden w.o. stukken 
welke nog nimmer op een internationale postzegeltentoonstelling 
geëxposeerd geweest zijn. 
Wij willen U slechts het navolgende uit deze verzameling 

noemen : 
Nieuw Foundland, 1857, ie uitgifte 2d. vermilloen ongebruikt 

en gebruikt; \d. vermilloen eveneens ongebruikt en gebruikt; 
4 rf. plus ditzelfde zegel gehalveerd op één groot briefstuk; 6d, 
3 ongebruikte en 3 gebruikte exemp. en nog een prachtpaar op 
geheelen brief; 6^j (/, 6 ongebruikte en 3 gebruikte exemp. en 
I op brief; 8 d verscheidene ongebruikte exemp. w.o. een blok van 
vieren i geheel vel, verder van dit zegel nog een aantal^gebruikte 
exem. waarbij op brief en bovendien 3 gehalveerde 8rf zegels 
ieder op een enveloppe en op verschillende manieren doorge
knipt (als 4 d zeg€l gebruikt, i sh. vermilloen 4 ongebruikt en 
3 gebruikt en i paar gabruikt, en bovendien nog 2 gehalveerde 
I sh. zegels als 6 d gebruikt) ieder op een brief gebruikt. 
De 3 pence groen driehoek in een groot aantal exemp. onge

bruikt (waarbij een geheel vel) en eenige mooie exemp. op 
geheelen brief waaronder i brief met behalve deze 3 pencezegels 
een halve 8 d vermilloen. Verder nog een brief met een halve 
van de %d en een halve van de 4 rf. Dit is alles slechts een 
kleine opgave van de ie uitgifte of de vermilloene serie. Nu 
komt de uitgifte van i860 in de oranjekleur : 2d oranje, ver
schillende losse exemp. ongebruikt en gebruikt en nog een groot 
blokstuk van 16 ongebruikte pracht exemp. 
4 ^ oranje, 5 ongebruikte en 8 gebruikte; 2 halve 4rf (als 2d 
gebruikt) ieder op^rief, órfveie exemp. ongebruikt en gebruikt, 
I exemp. van h e g ^ o zeldïaWe ö^j '̂  zegel in oranjekleur en 
eenige exemp. van de i sh, oranje in ongebruikten en gebruikten 

Vaste medewerkers: J. A. KASTEIN, p. C. MJLIUS, 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 r aa t 18, te BREDA, 
Telefoon Intercommunaal 1397, Postrekening No. 37183. :: :: 

ADVERTENTIËN (bij vooruitbetaling) : 
V, pagina ƒ30,— »/. pagina . / 7,5° ' / „pag ina , ƒ 4 , — 
V, » . 17,50 Vs * • * 6 , - Vi« » • » 3 . -
VJ » » 12,50 V» » . » 5,50 Bii 3-. 6-en 12-maal pliit-
Vt ' » 10,— Vu * • ' 4.50 sinjS, lOinlS'/oreiluctli 

staat, waaronder 2 stuks op gestreept papier. 
Verder nog een fraai briefstuk van de gehalveerde i sh. oranje 

als 6d gebruikt. 
Nieuw-Schotland. 1851, 1 d en 3 (/ in verscheidene exemp. 

zoowel gebruikt als ongebruikt, deze laatste in een aantal 
strooken en blokstukken, w.o. allekleur-variaties. De 3 «? zoowel 
licht- als donkerblauw, beide gehalveerd op briefstuk en als 
zoodanig gebruikt voor i^/^d. 6d geelgroen, ongebruikte en 
gebruikte exemp. o.a. een strip van 4 stuks ongebruikt. 6d 
donkergroen, behalve een aantal ongebruikte en gebruikte stukken 
een prachtig gebruikt blok van vier, en eenige gehalveerde 6d 
zegels op geheele brieven. Van de zeldzame i sh. violet zijn niet 
minder dm 15 exemplaren aanwezig, behalve nog een aantal 
gehalveerde exemplaren van dit zegel als 6d gebruikt alle op 
brief of briefstuk. Bovendien van de 6 d groen en van de i sh. 
violet nog eenige vierdeparten (z.g. quartered copies) op brieven 
gebruikt resp. als ly^ d en als 2d. 

Het behoeft zeker geen betoog wat voor moeite, tijd en last 
not least wat een hoeveelheid geld deze kleine (!) verzameling 
gekost moet hebben. K. 

Oorlogszegels. Als een der mooiste, die mij direct aantrok, is 
de collectie Saar van den heer Joh. v. d. Berg te Ede. Dit is 
een prachtige verzameling, zeer wetenschappelijk opgezet. Men 
vindt er de verschillende papiersoorten, nuances en foutdrukken, 
in dit land zoo veelvuldig voorkomende. Keurig is het geheel op 
kartons opgezet en voor den leek zeer duidelijk gemaakt, met 
vele notitiën bijgeschreven, zoodat men een zeer goed overzicht 
van het geheel krijgt. De zeldzame 5 Mark groen op Beieren is 
hier aanwezig in een geheel vel. 

Als waardig opvolger van deze collectie is de verzameling 
Opper-Silesië van den heer H. Vogel te Goedereede. Ofschoon 
niet geheel compleet, zijti er toch heel weinig stukken, die aan 
deze zeer mooie collectie ontbreken. De zoozeer gezochte en 
buitengewone zeldzame kleine opdrukken (rond stempeltje) in 
geheele seriën van 22 waarden zoowel gebruikt als ongebruikt; 
dezelfde doch met rood stempeltje, waarvan slechts zeer weinig 
stuks bekend zijn, behooren tot de meest aantrekkelijke van deze 
verzameling. Verder de verschillende opdruk typen, en de dienst-
zegels op Duitsche dienstzegels zijn schitterend vertegenwoordigd. 

Twee collecties van Ukraine, de eene van Alaisi Arnold te 
Berlijn, en van Eugene Vyrovyi te Praag. Van den eerstgenoemde 
zijn deze zoo moeilijk bijeen te brengen zegels uiterst weten
schappelijk opgezet en behandeld. De 65 typen van Charkow i 
de 9 typen Charkow II en UI zijn interressant bijeengebracht. 
Ook de typenverzameling van Podolié^ die compleet is, behoort 
tot de zeldzaamste onder deze zegels. 
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De concurreerende verzameling is weder op een andere wijze 
bijeengebracht. Hier vindt men een groot aantal op brieven en 
briefstukken, zelfs tot de grootste rariteiten. De opdrukken zijn 
gerangschikt in geschiedkundige tijdvakken dateerend vanaf de 
instelling van de Ukrainsche post. 

De verzameling Joego Slavic van Heinrich Treitel, Cliarlotten-
burg is rijk aan de verschillende kleur-, papier en tandingver-
schillen. Ook de tête-bêche dienen afzonderlijk vermeld te 
worden, daar deze zeer goed vertegenwoordigd zijn. 

Tot de zeer leerrijke collecties behoort wel de kleine, doch 
rijke verzameling van Joh. v. d. Berg te Ede ; men vindt er het zeer 
zeldzame zegel lo kr. van Regno d ' I ta l ia Venezia Giulia, waarvan 
slechts 46 stuks bestaan. Bijzonder interesssant zijn de blokstukken 
van acht en twaalf zegels met den opdruk Abdicatie van den 
Czaar en Proclamatie van den Groot Hertog. De blokstukken 
van 4 met Vrijheidsmuts en zwaarden, dan de seriën Joego 
Slavie compleet op Hongaarsche zegels met handstempels S . H . S . 
met authenthieke stukken over hun uitgave. 

De collectie van Dr. C. Easton, te 's-Gravenhage, toont ons in 
de eerste plaats de verschillende phrasen van zoowel de zegels 
als briefkaarten, die gedurende den Boerenoorlog gebruikt zijn. 
Een menigte Censor en andere stempels behooren onder de 
philatelistische en historische wetenschap gerangschikt te worden. 
Daarnaast een verzameling van den wereldoorlog met alle poli
tieke wijzigingen sedert het begin. 

De collectie van J. L. v. Dieten te Rotterdam behoort tot de 
allerzeldzaamste op het gebied van oorlogszegels, nam. de beide 
uitgiften van Bushire. Voornamelijk de 2de serie is zeer moeilijk 
bijeen te brengen. De voorhanden stukken zouden voor speciale 
s tudie een dankbare mater ie zijn. 

Onder de verdere oorlogscollectiën zou ik ook kunnen noemen 
de bekende verzameling van Leon de Raay te Watergraafsmeer, 
doch deze behoef ik niet n a d e r ' t e beschrijven, daar deze reeds 
meermalen behandeld zijn,zooals Memel (gespecialiseerd), Opper 
Silesië (gespecialiseerd) en de vervalschingen van Transvaal. 

De collectie Oranje Vrij Staat en Oranje Rivier kolonie, 
behoeft men slechts in den catalogus na te gaan om hiervan een 
overzicht te krijgen, doch zijn beide geheel nieuw opgezet en 
bijgewerkt. Iets geheel nieuw is de collectie afstempelingen van 
O. V. 8. en O. R. K. die j a m m e r genoeg alleen door de Jury beoor
deeld werd en voor het publiek niet te bezichtigen was. Daarin 
had men een zeer goed overzicht kunnen krijgen van den histo
rischen overgang der verschil lende afstempelingen. Ook was 
hieraan toegevoegd een uitgebreid gedeelte van Telegraaf- en 
Fiskaal-zegels. R. 

Nieuwe Uitgiften. 
De lezers en correspondenten worden vriendelijk uitgenoodigd, 

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

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

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

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

Tous les frais seront remboursés par retour dir courrier. 
J. D. VAN BRINK, Haek van Holland. 

De aanduiding van maand en jaar links boven den landsnaam 
verwijst naar de jongste mededeel ing, betrekking hebbende op 
hetzelfde land. Waar voorafgegaan door , ,K" verwijst zij naar 
de betrekkelijke kroniek der maand. 

Gebruikte afkort ingen: S. C. = Stamp Collecting. 
B. M. = Bulletin Mensuel. 
Y. = firma Yaar & Co. 

A^AOUITES. 
\7oor dit nieuwe Fransche koloniale gebied, een deel van Syrië, 

verschenen de volgende Fransche zegels, overdrukt met den 
landsnaam «Alaouites» en waarde : 

o P 10 op 2 centimes Luchtpostzegels, 
o P 25 » 5 > (opdruk «Avion»): 
0 P 75 » 15 » 2 pi op 40 centimes 
1 P » 20 » 3 » » 60 » 
I P 25 » 25 » 5 . » I franc 
1 P 50 » 30 » 10 » j> 2 » 
2 P » 4o » 
3 P » 6 0 > Portzegels 
4 P » 85 » - (opdruk op portzegels 
5 P » I franc. van Frankri jk): 

10 P » 2 » o P 50 op 10 centimes 
25 P « 5 > I P » 20 » 

2 P » 3 0 > 
Op de Pasteurzegels: 3 P » 50 » 

0 P 50 op 10 centimes 5 P » i frranc. 
1 P 50 » 30 » 
2 P 50 > 50 » 
4 P » 7 5 » 

ALGIERS (Februari '25). 
Met den blauwen opdruk «Algérie» verscheen de 45 centimes 

rood, Pasteur. 
ANGOLA. In het Ceres-type zijn te melden : 

12 c. blauw-groen. 
5 E. bruin-geel. 

10 E. rose. 
20 E, licht b lauw-groen. 

ARABIË. 
Onder het noodige voorbehoud nemen wij uit Stamp Collec

ting het bericht over, dat van de koerseerende uitgave de 
volgende waarden in ' t Arabisch werden overdrukt met 

«Al Hukumat 
Al Hageziet 

5 Rubi '1-auwal 1949» 
Wat volgens dit Engelsche blad b e t e e k e n t : «Gouvernement van 
Hedsjas» met den datum van de troonsbestijging van Koning 
AU en van de abdicatie van Koning Hussein . Op deze wijze zouden 
zijn overdrukt de 1/5, '/2, ' , i'/^i 2, 3 en 5 piasters. 
AZOREN. 

In het Ceres-type, overdrukt met den landsnaam verschenen : 
3 c. ultra marijn. 32 c. groen 
6 c. bruin. i E. 60 blauw. 
8 c, oranje. 20 E. lichtblauw. 

16 c. lichtblauw. 
Voorts de volgende waarde-opdrukken : 

15 c. op I c. karmijn. 
30 c. op 2 c. wijnrood. 

BRITSCH-INDIË. 
Volgens de Engelsche bladen neemt men proeven om te komen 

tot de beste wijze van aanbrenging van opdrukken. 
Op de dienstzegels der koerseerende uitgave zijn in verband 

hiermede te melden : 
a. dunne, diagonale opdruk 

I rupee op 15 Rupies. 
1 » » 25 » 
2 * » 1 0 » 

b. Vet te horizontale opdruk in twee regels. 
I rupee op 15 Rupies. 
I » » 2 5 * 

COLUMBIA. 
In het wapen-type verscheen : 

3 centavos blauw. 
COSTA-RICA. 

Beter laat dan nooi t ! Ter vastnageling van het feit, dat dit 
land deelnam aan de Olympische spelen te Parijs in 1924, ver
scheen een drietal zegels, met afbeeldingen o.a. van een discus
werper, stadion enz. De zegels zijn uitgevoerd in boekdruk in 
de waarden : 

5 cent imes groen 20 centimos blauw. 
10 » rood. Zij zijn getand en ongetand, 

DUITSCHLAND. 
Naar verluidt zal binnenkort een serie van drie waarden ver

schijnen met de afbeelding van he t luchtschip de Z. R. III 
( thans de Los-Angeles.), dat enkele maanden geleden den gedenk-
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waardigen tocht verrichtte van Duitschland naar de V. S. van 
NoordAmerika. 
FRANKRIJK. 

In het zaaistertype verscheen 30 centimes, lichtrood. 
GOUDKUST. 

Met het meervoudig watermerk in sierschrift verschenen : 
1 shilling zwart op geelgroen. 
2 » 6 pence. Zwart en karmijn op blauw. 

GROOTLIBANON. 
De 85 centimes rood, zaaister en 75 centimes blauw. Pasteur, 

verkregen den opdruk Gd Liban 4 piastres. 
HONGARIJE. 

Ter herdenking van het eeuwfeest van de geboorte van den 
Hongaarschen novellist en lomancier Jokai verscheen een drietal 
waarden, alle vertoonende het borstbeeld van den beroemden 
schrijver, die ook hier te lande geen onbekende is, o.a. door 
zijn loman «De gele roos». 

De waarden zijn : 1000 kronen groen. 
2000 » geelbruin. 
2500 » blauw. 

Het middelstuk is in bruin. 
De zegels worden veikocht met een extratoeslag van 10"/o 

ten bate van een weldadigheidsfonds. 

[ 1 ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
i j ^ ^ ^ ^ 
[ ' B J ^ HBÖ ^ 

^ ^ 
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In het I\Iadonnat>pe, doch op 
papier met het nieuwe wateimerk 
 hetzelfde als van de weldadig

hjidsserie van 1924 — zijn te 
melden : 

200 kronen blauw en ultramarijn. 
500 » lila en violet. 

2500 » bruin en roodbruin, 
loooo » violet en blauw. 

Als dit nummer onder de lezers komt, zullen de nieuwe 
weldadigheidszegels bereids verschenen zijn. Ze zullen worden 
uitgegeven in 8 waarden van 100 tot 2500 kronen, die tegen 
het nominale bedrag worden verkocht. De extratoeslag is voor 
vereenigingen, die de sport en de lichamelijke oefeningen bevor
deren. Als motieven koos men o.a. se' .»tsenrijder, ski 'ooper, 
zwemmer, schermers , voetbalscéne, padvinderskamp enz. 

ITALIË. 

De serie expresse zegels in 
nevenstaande t eek tn ing werd 
uitgebreid met de 2 Lire, blauw 
en rood; watermerk kroon. 

MARTINIQUE. 

Nieuwe kleuren weiden in ge
bruik genomen bij de waarden : 

10 centimes bruinviolet en rood. 
15 » groen en olijfgroen. 
30 » bruin en bruinviolet. 

MONACO. 
rtmmmv^mmmßmmm 

'•j-\/\r\'' /\/'j' 

In nevenstaande teekening, 
doch thans uitgevoerd in boek
druk verscheen de i franc, zwart 
op geel. # 

4 

^ 

De serie portzegels, waai van de eei sle
l ingen werden vermeld in het vorige 
nummer , werd uitgebreid met de 60 
centimes, rood. 

LETLAND. 

Frankeerzegel 5 Santimi, geelgroen. 

OOSTENRIJK. 
Volgens de dienstorders der Nederlandsche posterijen zijn met 

ingang van i Maart j . l . de in Oostenrijk te heffen porten in het 
internationaal verkeer nader vastgesteld als volg t : 

brieven t/m 20 gram 40 groschen. 
daarboven per 20 gram 20 » 
briefkaarten per kaart 24 » 
gedrukte stukken enz. 

per 50 gram 8 » enz. 
De thans geldende postzegels, waarop de waarde in kronen 

is uitgedrukt , blijven tot nader bericht in gebru ik . 
Tegelijkertijd wordt bericht , dat de Oostenrijksche kroon niet 

meer kan worden benut bij het overmaken van geldbedragen 
per postwissel, doch dat daarvoor in de plaats treedt de schilling 
Een schilling is gelijk aan 100 Groschen! 10000 kronen zijn 
gelijk aan i schilling. 

Het vermoeden is gewettigd binnen korten tijd Oostenrijksche 
zegels tegemoet te mogen zien in de nieuwe munt . 
PERU. (Febr. 1925) 

In de uitjvoering van de uitgave van 1915 verschenen de 
waarden : 

2 centavos, grijsolijf. i sol bruin, 
4 » donkergroen. 2 » blauw. 
8 » zwart. 
10 » rood. 
50 » lila. 

PERZIË. (Febr. 1925) 
Nog zijn te melden met den opdruk «Provisoire 1924» : 

1 chahi geelbruin. 
2 » grijsgroen. 

POLEN. 
Niet tevreden met de serie ten ge

bruike in Danzig en beschreven in het 
voi ige nummer , heeft men daar te lande 
er wat nieuws op gevonden om de 
berooide schatkist te stijven. 

Met den opdiuk Na Skarb Gr. 5o,Gr. 
verschenen alle koerseerende waarden : 
I, 2, 3, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 40 en 
50 Groszy. De toeslag vloeit als extra
belasting in de Staatskas. Het zijn dus 
n. o. m. soortgelijke zegels als de Ajutor 
opdrukken van Roemenië. 

SALVADOR. (Jan. '25.) 
Frankeei zegels : 

3 centavos, bruin. 
20 » groen. 

tzrfv^mrTWTWT'Kn 
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RUSLAND. (Febr. igzspfftü iJt»'^»^?*'» 

, In ' nevenstaande teekening verscheen 
,̂ ,;_de 15 Kopeken, geel. 

f^MmMMt 

De 2 roebel , groen en rose — Yvert 
No 232 — is thans te melden op het 
nieuwe watermerk papier, beschreven in 
het vorige nummer . 

SIAM. ^ ? Ä 
De reeds vroeger aangekondigde luchtpostzegels zijn thans 

verschenen in de waarden : 
3 Satangs bruin. 
5 » groen. 

15 « karmijn. 
35 » blauw. 

Het zegelbeeld vertoont een Indisch afgodenbeeld, half mensch, 
half vogel. De zegels zijn gedrukt bij VVaterlow te Londen. In 
het volgend nummer hopen wij de afbeelding te kunnen brengen. 

De geheele serie zal bestaan uit de waarden : 2, 3, 5, 10, 15, 
25 en 50 satangs ,en.^i Bsiit,. 
SIERRA LEONE, '.'v.'jiïi^ 

Koerseerende uitgave. 
i ' / j pence rood, meervoudig watermerk in sierschrift. 

SPANJE. (December '24). 

Als verdere aanvullingswaarden in 
nevenstaande t eekening zijn te melden : 

4 pesetas lilarose. 
10 » bruin. 

SYRIË. 
De 85 centimes rood, zaaister, werd overdrukt met Syrië 

4 Piastres. 
ST. LUCIA. 

Koerseerende uitgave : 
2^^ pence geel, meervoudig watermerk in sierschrift. 

TOGO. 
Bij de, in het vorig nummer vermelde opdrukken op Fransche 

koloniale zegels, zijn als nog te voegen : 
25 op 15 centimes 
65 » 45 » 
85 » 75 » der uitgave 1921/22. 

V. S. VAN NOORDAMERIKA. 
Binnenkort zullen hier eenige speciale zegels verschijnen tot 

vastlegging van het feit, dat honderd jaar geleden een eerste 
scheepslading Noorsche emigranten voet aan wal zette in het 
nieuwe vaderland. De waarden zullen vermoedelijk zijn 2 en 5 cent. 
YSLAND. i^Si*^. ■;,<.•._• ' lu;. 

Van de uitgave van 1918 — kop van koning Frederik VIII — 
werd de i kroon geel overdrukt met de nieuwe waarde Kr. 10. 

Van de uitgave 1902/04 werden overd ruk t : 30 aur op j o au r , 
50 aur op 5 kronen. 

Nederland en Koloniën. 

Rectificatie. 
In de beschrijving der verzameling Waller m No. 12 van den 

vorigen jaargang staat o.a. vermeld in 1867 de 25 cent in tanding 
14 :133^ . Aan het bestaan dezer t anding twijfelende, hebben 
wij de zaak nader onderzocht en blijkt deze opgave op eene 
vergissing te berusten. Het moest daar staan ISJ / j j lS}^ . Red. 

n*lj(f De Brandkastzegels. 
Van zeer bevoegde zijde wordt onze aandacht gevestigd op 

twee onjuistheden in oivslaatste stuk. "  • 
1. Van de Nederlandsche Brandkastzegels zijn geen exem

plaren naar het Berner Bureau gezonden. 
2. De aanvraag tot aankoop voor + f 200000,— van den 

restvoorraad door een kapitaalkrachtige groep betrof MÏei 
de Indische zegels, doch ui ts lui tend de Nederlandsche. 
De aanvraag geschiedde aan het postkantoor te Bussum, 
waar uitsluitend de N e d e r l a n d s c h e zegels verstrekt 
werden. Behalve in Indie zelfj waren de Indische zegels 
in Nederland uitsluitend aan het postkantoor te Haarlem 
verkrijgbaar. 

Plaatnummers en tandingen der Jubileumzegels 1923/24. 
Tot I Maart jl. waren de volgende plaatnummers en tandingen 

bekend : 
2 cent 

cent 

7V^ cent 

lo cent 

tanding. 
I l : l l i ^ 
II : 12 
II : I2V^ 
11 ^2 : II 
m/s 
liy^: 12 
I i l / ^ : l 2 ^ 
12 : 11 î j 
12 
12 : i2}/i 
11 : 1 1 4 

plaatnummer. 
3, 5 ' /m 13 
I , 3 t /m 8, 10, 12 
I, 3 t/m 13 
3 t /m I I , 13 t/m 17 
I, 3 t/m u; 
I, 3 t /m 17 
I t /m 17 . „ ; 
I ' ''•' ' 2 mWf;^
I, 3, 5 t/m 7 _ , t V, 
5, 7 t/m 12 

7, 2 t/m 5 

1114 ^^^y 5 t/m 8, 10 t/m i; 
1 1 1 ^ : 1 2 " ' ' • ■■ ' 

13 

20 cent 

r?t>."Tï 

25 

35 

50 

cent 

cent 

cent 

II : I r 1^ 
II : i2 i / j 
1114 : 11 
1 1 ^ 
11V4 : 12 
i i ^ : i 2 ^ 
lï ■.ll^ 
II : 12 
11 : I2 i^ 
ii}4 : II 
11^'^ *!*"*! ■'̂ '̂̂  
1 1 ^ :'4'2 ■ ' 
uy, : 121^ 
12 : i i H 
12 
12 :12I/2 
I I M l H 
" V a 
Tii/^ : 12 
i i i / ^ : 121/^ 
12: 1 1 ^ 
12 : 1 2 ^ 
11 : 11V4 
11 : 1 2 ^ 
ii\4 : 1 2 ^ 
12 : 11 Vj 
12 ; I2Va 

11 : I I I / , 

II : 12V2 
" V , 
I I V J : I 2 V 2 

I t /m 16 
I tjm 7 
I t /m 8 
ï , 2, 4, 7 
I t/m 8 
I t /m 8 
1, t/m B 
1 t /m 9, II t/m 16 f, 
2 t /m 5, 7, 9, II t /m , i 4 , i6 
1 t /m 9, II t/m 16 
2 t /m 9, II t/m 13, 16 
. I t /m 16 
I t /m 9, II t/m 16 
I t/m 9, II t/m 16 
I t /m 3, 5, 7, 9, II t/m 13, 16 
? 
2, 6 t/m 9 
I, 3. 4 6 
I t /m 6 
I t /m 6 
I t /m 6 
I t/m 3, 5, 6 
I t/m 6 
I. t /m 4 
I t /m 4 
I t /m 4 
I t /m 4 
1 t /m 4 
I t/m 5 
I t /m 5 
I , 2, 4, 5 
I t /m 5 
I t/m 5 

UBfcJ nVTRI 
WATE:RGRAArsMCE:f^ j» fc ^ _ DIR. LEON D E RAAT 
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I Gld. II VJ 1 t/m 5 
2,5 !> i i ' / j I , 2 
S » , II VJ 1, 2 ' . .  . , . 
De variatie / ' / j cent tanding 11:12 hebben wij gemeend te 

moeten laten vervallen. Wij zagen nog geen één exemplaar, 
waarbij deze tanding zuiver was, wat bij de 2, 5 en lo cent wel 
het geval is. Alle ons getoonde zegels waren gebruikt en meten 
naar ons beste weten i i V j  i 2 . Mocht ons iemand een onge
bruikt ex. II : 12 zuiver aantoonen, dan zullen wij deze variatie 
in ons lijstje weder opnemen. 

[ ^ 
Poststukken. 8 

Belgisch Congo. Hier kwamen drie nieuwe kaarten in omloop 
in het type der vroegere Belgische kaarten ; waardeslempel als 
vroeger; voordruk Fransch en Hollandsch, deelstreep, links 
afzenderaanwijzing. 

Br. 15 c. groen, 30 c. roodbruin op geel. 
45 c. karmijn op lichtblauw. 

Br. Indië. Deuts. Sammi. Zeit, meldt ons een nieuwe enveloppe 
voor aangeteekende brieven, met een waardestempel waarin nu : 
.»Registratiom two AnnasPostage One Anna«. Verder een 
dienstbriefkaart met Koning George in kroningsornaat met 
opdruk »On Service« enz. 

Env. V. aanget. br. 2a + ia blauw op wit; formaat F. 
D. Br. 1/,, a. blauw op wit. 
Canada. Kaart no. 29 (George : Engeische en Fransche voor

druk) verwisselde van car tonkleur ; in plaats van zeemkl. werd 
ze nu roomkl. 

Verder ligt een enveloppe van 3 c. rood (in plaats van bruin) 
met Koning George voor mij. 

Br. I ) ï c. zwart op roomkl. 
Env. 3 c. rood. 
Duitschland. Dat men hier niet spoedig genoeg krijgt van 

privaatuitgiften, bewijzen twee kaarten van 3 en 3 f 3 pf. 
bruin ; deze zijn op bestell ing gemaak t . (Is dit misschien stads 
porto ?) 
Groot Britannië. Het gemelde blad neemt tevens een nieuwe 

Engelsche dienstkaart op, met Koning George ; als opschrift 
draagt zij : ON HIS BRITANNIC MAJESTY'S SERVICE; 
l inks onderaan : INLAND REVENUE. 

D.K. !4 d. groen op donkerzeemkl . 
Noorwegen. Porto verhooging. In het oude posthoorntype 

verschenen hier 2 nieuwe kaar ten met deelstreep. 
Br. 30 ö. en 30 | 30 öre rood op wit. 
Oostenrijk. Met den bekenden waardestempel kwam een 

kaar t van 700 kr. in gebruik. 
Br. 700 kr. bruin op zeemkl. 

it Afstempelingen. 
•••• 

NEDERLAND . 
De speciale luchtpostverzamelaars kunnen nu hun hart ophalen 

aan een stuk van eigen bodem. De op i October 1924 met den 
Fokker VII verzonden brieven, waarvoor een extra luchtpostrecht 
van fl 10,— verschuldigd was, zijn nu wel meest alle weer hier 
te lande teruggekeerd na hun tropenreisje. 

De postzegels, welke op deze stukken geplakt waren, zijn ver
nietigd met een stempel van het typenradermodel, in den 
dwarsbalk 1.X 24 8 V. en omschrift in dubbel r ing: 

VLIEGTOCHT NEDERLANDINDIE 
de aankomststempel l u id t : Weltevreden 24II24 23 N. 

NEDERLANDSCH  I ND I Ë . 
Dank zij de gewaardeerde bemiddeling van den heer Theelen 

hebben wij op onze vraag m het Novembernummer het volgende 
antwoord mogen ontvangen : 

De kantoren Bandoeng, Batavia, Buitenzorg, Djokjakarta, 
Medan, Padang, Semarang, Soerabaja en Weltevreden maakten 

middels een stempel reclame voor de Ie, 2e, 3e, 4e en 5e Ban
doengsctie Jaarbeurs en zullen dit ook doen voor de 6e. 

De stempel Soerabajasche Jaarmarkt werd gebezigd door de 
kantoren : 

Bandoeng, Batavia, Semarang, Soerabaja en Weltevreden. 
Door de kantoren Klaten, Solo en Sragen werd op eene zelfde 

wijze reclame gemaakt voor de Pasar Malem te Solo gehouden 
van 23 juni—7 Juli 1924. 

DU I TSCHLAND . 
Annaberg. Handst . In het midden 2 gekruiste kegels en bal 

met omschrift:  f ANNABERG (Erzgb.)  f 18. Sächsiches Bundes
kiegeln 2—9 Aug. 1925. 
Bilstein (West/.), idem : 700 JalirJubiläum der Freiheit und 

Herrschaft Bilstein . 4  6 Juli 1925. 
Boppard. i dem: bovenin : BOPPARD Perle des Rhefms 

onderin de afbeelding van een groote druiventros. 
Buttstädt. i d em : Stadt der berühmten Pferdemärkte (11 im 

Jahre) onderin paardek ip. 
Diiburg (West/.), i d em : BAD DRIBURG (WESTF.) Trink

quellen, Kohlens. Stahlu. Moorbäder. 
G'órbersdor/ (Seht.) idem : In het midden Skilooper, in de 

dubbelr ing * Görbersdorf (Schl.) * HöhenLuftkurort * 
Grensach. i dem: Heilkräftige MineralQuelle für TrinkKuren « 
Grossröhrsdor/. i d em : omgeven door linten Grossröhrsdorf

Hauptsitz der BandIndustrie Sachsens. 
Kamenz {Sachsen), i d em : 2 wijnglazen en inschrift: Säch

sische Gastwirtsausstellung 7—14 Juni 1925. 
Kirchberq. i dem: rond stempel zonder cirkellijnen, afbeelding 

van een slot en omschrift KIRCHBERG a/d JAGST LUFTKURORT 
PERLE DES JAGSTTALES. 
Ober schreiberhau. i d em : * Höhenluft Kurort Sk i—Bob

Rodel—Eis. 
Salzuflen, i d em : BAD SALZUFLEN Herz=Nerven=Luftwege= 

Rheuma=Frauen=Krankheiten. 
Schneidemithl. i d em: GrenzmarkAusstellung v. 25 Febr.—1 

März 1925, deze zelfde tekst komt ook voor als een machine
stempel , links van den datumstempel . 
Sthwiib. Hall. i dem: afbeelding van een stadje in vogelvlucht 

met omschrif t : SCHWAB. HALL SOLBAD Kurort Mittelalt Bau
denkmale. 

Thum. i d em : THUM (Erzgeb.) Alt. Sitz d. erzieh. Strumpfu. 
WirkwarenErzeugung. . , \ ^ . ^ . 

OO S T ENR I J K . ^■''^'^-
Wcenen. Continueerend machines t . : HYGIENE AUSSTELLUNG 

WIEN APRILJUNI 1925 Fahrtermässigung. 
Weenen. idem : BESUCHET DIE WIENER MESSE 8  1 4 MÄRZ 

1925. 
ZW ITSERLAND . 

Geneve i. Mach. st. in kas t je :  •• ^ 
SALON DE L'AUTOMOBILE ä GENEVE du 20 au 29 Mai 1925. 

M. J. te R. Uw 45 ctspostzegel uit Frankrijk met boogvormigen 
opdruk AFFRANCHt» POSTES heeft dienst gedaan voor 
/rankeering bij abonnement. Dergelijke opdrukken kunt 
U o.a. ook op Belgische en Luxemburgsche postzegels 
vinden ; de opdruk dient tevens als afstempeling. De 
waarde is hoogstens gelijk aan die van gewoon afgestem
pelde exemplaren. 

L. K. te A. Stempel nó. 23 uit »de Afstempelingen op de Post
zegels van Nederland«, het uit 1897 dateerende werkje 
van Schreuders & Co. luidt L. P. B. 4. R. en beduidt niet 
Land Postbode 4e Rayon, doch »Lettre des Pays Bas 4e 
Rayon«. De »D« in het wel afgebeelde, doch niet be
schreven ovale stempeltje no. 30, 

■WmW^,! FRANCO 
D 

vind ik in mijne verzameling slechts op brieven uit 
Duitschland (Vechia 1847, Oldenburg 1847/8) en zal dus 
wel de afkorting va.n »Duitschland« z\]xi. Bovendien hebben 
mijne brieven op de achterzijde in roode inkt een stempel 
in schrijfletters: ^"1° ^ in het type als stempel 

' over Lmgen "^ ' 
no. 39. Trg . 
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Een Indisch ontwerp van Jubileum' en andere Postzegels in Fotogravuredruk. 
Over onze laatste 

serie Jubileumzegelf, 
zoowel van Nederland 
als zijn Koloniën en ook 
over andere uitgaven 
is heel wat te doen ge
weest. Aan oordeelvel
lingen over hun aest-
het ische waarde en hun 
doelmatigheid heeft het 
in de groote pers en de 
philatelislische litera
tuur niet ontbroken, 
waarvan men o.a. de 
bewijzen kan vinden in 
ons Maandblad, num
mers 11 en 12 van 1923. 
Uit de buitengewone 
heterogeniteit dezer be-
oordeelingen blijkt ook 
wel, dat het nooit luk
ken zal postzegels te 
vervaardigen welke de 
a lgemeenegoedkeui ing 
wegdragen. Wat Jan 
Publiek mooi vindt, is 
in de oogen van den 
kunstzinnigen beooi-
deelaar misschien zeer 
banaal , en wat den laat
ste een lust voor de 
oogen is, vindt de eerste 
vaak belachelijk. Bij de 
zegels van de laatste 
jaren isdit herhaaldelijk 
gebleken. Sommigen 
vonden de Koloniale Ju
bileumzegels heel aar
dig, anderen vonden het 
grove portretjes, waar
aan niets kunstzinnigs 
te bespeuren viel. 

Bij de Neder landsche 
serie vond men het 5 c. 
type haast algemeen 
leelijk, terwijl de mee
ningen over het 10 c. 
type zeer verdeeld wa
ren. De gewone post
zegels van 1923, de i, 
2. 2 ^ en 4 c , hebben 
blijkbaar in het geheel 
niet kunnen bekoren, 
immers ze zijn reeds 
door andere vervangen. 

Zoo komt dan wel 
duidelijk uit, hoe moei
lijk het is tot postzegels 
te geraken, die niet 
alleen de natie waardig vertegenwoordigen o\er de gehcele wereld 
door hun aesthetische waarde en karakteristiek Nederlandsche 
of Nederlandsch-Koloniale expressie, doch die tevens practisch 
in het gebruik zijn, herkomst en waarde duidelijk aargeven en 
zoo zij voor een speciaal doel dienen, bovendien dit nog aan de 
menschheid verkondigen of in her inner ing brengen op begrijpe
lijke wijze. 

Toch is een en ander niet geheel onmogelijk. Daar\ an leggen 
verscheidene oude uitgiften getuigenis af, terwijl ook in den 
tegenwoordigen tijd sommige landen er nog goed in slagen 
zegels te vervaardigen, die karakteristiek zijn voor het betreffende 
land. Bij dit laatste denk ik vooral aan de Noorsche landen, 
waar ook stellig het aesthetische niet uit het oog wordt veiloren. 
Wij willen hopen, dat Nederland in zijn nieuwste creatie beier 
geslaagd is, dan voorheen wel eens het geval was. In elk geval 

verdient het ernstige 
streven der Postautori-
teiten iets goeds te leve
ren, aller waardeering. 
Verschillende personen 
hebben al getracht ont
werpen te vervaardigen, 
dieaan redelijke eischen 
voldoen. Jammer is het , 
dat wij Philatelisten 
hiervan buitengewoon 
weinig te zien kregen . 
Door onzen intensieven 
omgang toch met zegels 
van de meest uiteen-
loopende teekening, 
kleur, herkomst, pro
ductiewijze, enz., enz., 
enz., het nauwkeurig be-
studeeren, rangschik
ken, vergelijken daar
van, het bijhouden van 
de l i teratuur erover, 
meen ik gerust als mijn 
naeening te mogen ge
ven, dat een bespreking 
van ontwerpen in onze 
tijdschriften en op ver
gaderingen verschillen
de minder gelukkige 
emissies voorkomen 
zouden hebben . Als 
eisch moet evenwel gel
den, dat de eventueel te 
becritiseeren ontwer
pen op de juiste zegel
grootte gegeven worden 
en liefst in de gekozen 
kleuren. Reeds herhaal-
delijkheeft men kunnen 
hooren, hoe moeilijk het 
is om te beoordeelen 
hoe een groote teeke
ning het als zegel doen 
zal,dus sterk verkle ind. 
Waarschijnlijkligl daar
in de oorzaak, dat onze 
laatste i en 2 c. zoo 
volkomen mislukt zijn. 
Men kan zich toch voor
stellen, da thun beelden, 
indien 100 of 200 maal 
zoo groot, niet onaardig 
zijn, trouwens als dit 
niet zoo was zou men 
ze wellicht niet hebben 
gekozen. Doch daar
naast staat nu het feit, 
dat ze op hun ware 

•zegelgrootte haast onontwarbare figuren te zien geven. 
Na deze opmerkingen kom ik nu tot mijn eigenlijk onderwerp. 
Niet velen in Nederland zal het bekend zijn, dat er in Indië 

een inrichting bestaat, die met terdaad getoond heeft op het 
gebied van postzegeltechniek, zoowel wat ontwerpen als uitvoeren 
betreft, niet onder hoeft te doen voor het Moederlandsche 
kunnen. We spreken hier over de Typografische Inrichting te 
Weltevreden. Bij verschil lendegelegenheden heeft deze Inrichting 
eenige ontwerpen van Jubileum- en andere Postzegels in Foto-
gravediuk tentoongesteld, waarvan hierbij een reproductie gaat. 
Het Hoofd van den Topogiafischen dienst toch was zoo welwil
lend genoemde ontwerpen voor eenigen tijd aan mij af te staan 
om gelegenheid te hebben de Nederlandsche Philatelisten er mee 
in kennis te brengen. Het is zeer jammer, dat de weergave der 
juiste kleuien achteiwege moet blijven, wat door een omschrijving 

LlA1^4Jl'>1!iMJI f os 
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ervan niet kan worden goedgemaakt . Eenigszins schuchter zal 
ik mij aan een korte beschrijving met kritiek wagen. 

De jaartallen 1898—1923 op de bovenste 5 zegels doen zien, 
dat deze als Jubileumzegels bedoeld zijn, terwijl de andere 4 
gewone exemplaren voorstellen.* De teekening der bovenste 3 is 
dezelfde, alleen de kleuren verschillen; bij no. i is de beeltenis 
onzer Koningin in sepia, evenals bij no. 3, doch bij de eerste is 
de omranding l ichtblauw, bij de laatste blauwachtiggroen, welke 
omranding ook no. 2 heeft, waarvan het beeld bruinrood is. 
Het middengedeelte is zeer fijn uitgevoerd en toont de beeltenis 
van H. M. veel minder grof dan met de werkelijke Jub. zegels 
in koperdruk het geval was. ü e omlijsting van het medaillon 
geeft duidelijk waarde, land van herkonist en speciale beteekenis 
van dit zegel aan, doch is m. i. te grot om een harmonisch 
geheel met het medaillon op te leveren. De groote meerderheid 
zal dit ontwerp mooier vinden dan de werkelijk verschenen 
uitgifte, wat dan ook wel bleek op genoemde exposities van de 
Topogr. Inrichting, doch ik kan mij voorstellen dat aestheiisch 
fijngevoeligen minder voldaan zijn over het zeer keurig uitge
voerde beeld, dat precies de werkelijkheid weergeeft, doch 
waaraan overigens niets kunstzinnigs valt te ontdekken. 

Volgens mijn meening zijn de volgende 2 beelden artistieker, 
doch misschien juist daardoor minder uitbeeldend de speciale 
gebeurtenis, die zij willen verkondigen. Niets toch behalve de 
jaartal len wijst in hun illustratie op een jubileum, noch de 
ossenkar links, noch de zeilende prauw rechts, doch waarschijnlijk 
heeft men het feit van het verschijnen dezer twee speciale zegels 
voldoende geacht. Dit laatste is ook niet onlogisch. Immers in 
andere landen doet men soms overeenkomstig, zie b.v. de 
bekende jubileumserie van Bosnië, waaraan deze twee ontwerpen 
trouwens onmiskenbaar herinneren. 

De beide voorstellingen in het middenstuk zijn stellig artistiek 
bewerkt, doch waarschijnlijk had het geheel aan waarde gewonnen, 
indien deze gedeelten in anderen tmt waren uitgevoerd. Nu toch 
doet het eenkleurige geheel wat druk aan, vooral bij de 20 c. 
en zou b.v. een eenvoudig zwart medaillon sterk geflatteerd 
hebben in het roodoranje links en het ultramarijn rechts. Wel
licht mag ik op deze 'p laa ts er wel eens op wijzen, hoe prachtig 
het zwart vaak bij zegels werkt. Om een paar eenvoudige voor
beelden te noemen : zie onze laatste 50 c. Jub. zegel, de 7'/2 kr. 
yan de Oostenr. Kunstenaarsserie, de 1000 Kr. van de Oostenr. 
Stedenserie, de No. i en 2 van Engeland, de no. i van Beieren, 
enz. enz. 

Wat de vier andere zegels betreft, deze hebben niet de bedoe
ling een bepaalde gebeurtenis te willen vastleggen, het zijn 
slechts ontwerpen voor gewone alledaagsche postzegels. De ' / i c 
is blauwgroen, de i c. bruiniood, de 5 c. oranje, de 71/j c. 
lichtblauw. , 

Volgens mijn bescheiden meening zijn alle 4 artistieker dan 
de tot nu toe aldoor gebruikte passepartouts met een nurpmer 
erin, maar of men geslaagd is iets specifiek Indisch te maken, 
is een andere kwestie. Bij de '/2 c , de 5 en 7'/2 c. is dit zeker 
niet het geval, bij de i c. nadert men meer dit streven, doch ik 
meen in dit geval met een zegel te doen te hebben, waarvan 
de oorspronkelijke veel grootere teekening prachtig gewee.'t zal 
zijn, maar welks waarde door verkleining zwaar geleden heeft. 
Toch mag dit nog een mooi geheel heeten. 

De 1/2 en 7V2 c. zijn in hoofdzaak met geometrische figuren 
gevuld, zonder eenige verdere beleekenis. Als zoodanig kan men 
dus aan de ruitvormige 4 c. van Ned. denken, ofschoon die met 
zijn landnaarapuzzle veel minder roijaal mag heeten Van de V2 
c. is het m. i een bezwaar, dat de groote V2 niet duidelijk is, 
terwijl de twee kleine in de onderste hoeken haast geheel onlees
baar zijn. Bij de 7>/} krijgt men een gevoel, dat het geheel topzwaar 
is door de onevenwichtige verdeeling van het vlak en het diepere 
blauw bovenaan. 

De oranje 5 c. is duidelijk, doch kan ook niet beschouwd 
worden op sprekende wijze Ned.Indië te representeeren. Dit 
zegel met zijn beide leeuwen zou voor Nederland wellicht beter 
op zijn plaats zijn. 

En hiermee wil ik deze bespreking eindigen. Het was mijn 

bedoeling, zooals ik reeds vooraan vertelde, anderen inet deze 
ontwerpen in kennis te brengen. Doch daarnaast leek mij eenige 
ernstig gemeende krit iek niet misplaatst. Met veel waardeering 
mogen we neerzien op de pogingen onzer Topografische Inrichting, 
al doezelen wij de moeilijkheden en tekortkomingen niet weg 
en we mogen ook gerust zeggen, dat met deze ontwerpen heel 
wat beters gepresteerd is, dan met veel, dat ui tverkoren werd. 
We hopen er later meer waardeering en meer resultaten van 
te zien. Ir. G. A. DE MOL. 

Bandoeng. 

*) Noot van de redactie. 
De bovenste rij, door den inzender bedoeld, geeft weer den

zelfden zegel in verschillende kleuren ; met één afbeelding kon 
derhalve worden volstaan. 

De firma Stanley Gibbons LIË, Londen. 

I M . v  . ^ J t . t . ^b . i V T.. ^ f r ? ^ " . ■■llftii. , . . .iiii.i.i"ïiTB,iii  Z.,.,»^ 

1 V" «jiDDuna ï lAMf AUIUM!» | ^ ■^—„ M T M I ^ ^ 

Dat is een wereldfirma, men weet het. En ze doet ook als 
een wereldfirma! Dat blijkt o.a. uit ' t feit, dat ze de gehcele 
voorpagina van »the Daily Mail« van 30 Januari heeft gevuld 
met een advertentie. Wat dat beteekent ? Bij zoo'n b lad? 
Een hoop durf! Een bom dui ten! U hebt ze niet in uw 
Zondagsch vestzakje, waarde lezer! Een bewijs, hoeveel er om 
gaat in zoo'n zaak! Want 't is toch duidelijk, die reclame 
brengt weer idem zooveel in ' t laadje! Men ziet aan deze ver
kleinde afbeelding, hoe de advertentie er uit ziet. In werkelijkheid 
heeft ' t blad een grootte van 60 bij 44 c.M. 't Is wel leuk : die 
mededeel ing dat zeventig jaar geleden, een zestienjarige school
jongen »de zaak stichtte«, aan den lessenaar van zijn vadeis 
apotheek in Plymouth, ' t Was toen in 't begin der l iefhebbei i j 
toen postzegelverzamelen nog schooljongenswerk was, en van 
niet heelemaal »garen«, volgens ' t algemeen idee. Nu verzamelen 
millioenen over heel de wereld, en niet alleen jongens, maar 
volwassenen, voor wie 't een uitspanning is, na gedanen arbeid, 
en onder de verzamelaars, ik verzeker ' t u, zijn vele »garen«! 

Wij wenschen de firma, die blijkens de advertentie gratis aan 
ieder die er om vraagt zendt een soort propagandaboekje van 
Stanley Phi l ips : The lure of the postagestamp (Het lokken 
van den postzegel) met de »noch nie dagewesene« reclame, 
goed succes. 

IEL Ë S E ZEGELS 
zijn mijn specialiteit. Mijn voorraad bestaat alleen uit de mooist mogelijke exemplaren. Aan mancolijsten schenk ik 
mijn bijzondere persoonlijke aandacht. Zichtzendingen worden gaarne op aanvraag toegezonden. (171) 

T. ALLEN , „Oraigard", Blake Hall Road, Wanstead, E. 11, England. 
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De strijd tegen de Vervalschingen. 
't Zal menig bezoeker van de Internationale Postzegeltentoon

stelling te Den Haag gegaan zijn als mij : naast bewondering 
voor ' t vele interessante, dat deze tentoonstelling voor den lief
hebber opleverde, zal de afdeeling B van klassse X, waaronder 
de falsificaten waren gerangschikt, menigeen den schrik om 't 
hart hebben doen slaan. Zeker, insiders, veteranen op 't gebied 
der Philatelie, hun was al lang bekend met welke raffinesse ' t 
gilde van vervalschers aan onze liefhebberij afbreuk doet, maar 
daar tegenover staan toch ook velen, die de meening zijn toege
daan, dat die vervalschmgen zoo erg niet zijn ; dat 't gros van 
de vervalschingen voor een eenigszins ervaren verzamelaar, niet 
veel gevaar oplevert, daar gelaten dan misschien sommige rari
teiten, die echter buiten 't bereik van z'n beurs vallen. Boven
genoemde afdeeling zal deze lichtgeloovigen hebben kunnen 
bekee r en : hoe vele getrouwe vervalschingen van betrekkelijk 
goedkoope zegels waren daar niet te zien! Juist deze verval
scliingen van eenvoudige zegels zijn zoo gevaarlijk voor den 
verzamelaar , omdat hij nie t 'vermoedt dat 't namaken Van veel
gekochte zegels voor den vervalscher meer rendabel en minder 
gevaarlijk is, dan 't vervalschen van zeldzaamheden, waarvan er 
betrekkelijk weinig gekocht worden en waarvan de koop als 
regel niet zal worden gesloten dan nadat de kooper zich, desnoods 
met de hulp van een deskundige, van de echtheid van ' t zegel 
heeft overtuigd. i ^.i^^ ■•< 

Neen, voor den vervalscher bieden eenvoudiger, goedkooper 
zegels een veel dankbaarder terrein, dat 't voordeeLibredt van 
grooter omzet maar vooral van grooter argeloosheid ' bij den 
l iefhebber . 

Voor vele jaren leerde ik de vervalschingen van de eerste 
uitgifte der Egyptische Soudan kennen. De vervalsching bestaat 
uit een valschen opdruk op de F'.gyptische zegels en is zeer 
gemakkelijk te herkennen. Deze eerste, uitgifte bestaat uit acht 
zegels, waarvan de duurste voor 25 francs, de goedkoopste voor 
0,90 franc in Yvert en Tellier is genoteerd. Ik spreek dus over, 
vrij eenvoudige zegels, die in tallooze verzamelingen voorkomen. 
Nadat ik deze vervalsching, die in Egypte z'n oorsprong heeft, 
had leeren kennen, had ik bij ' t bezichtigen van verzamelingen 
en 't doorkijken van rondzendingen steeds op deze zegels gelet 
en zeg ik niet te veel wanneer ik beweer, dat meer dan de helft 
van deze zegels, die me onder de oogen zijn gekomen, met een 
enkelen blik als vervalscht te herkennen waren. Een kind kan 
die vervalsching opmerken en toch zag ik ze in groote verza
melingen. Hoe dit mogelijk is ? Eenvoudig, omdat deze verval
sching niet algemeen bekend is of liever omdat 't kenmerk van 
de vervalsching niet algemeen bekend is. En wat voor deze 
Soudan vervalschingen geldt , geldt voor bijna alle vervalschingen. 
De kenmerken van de vervalschingen zijn te weinig, veel te 
weinig bekend. Enkele keurmeesters kennen ze, maar Jan Publiek 
of liever Jan Postzegelverzamelaar moest ze kennen, en kent ze 
niet. En daqr zit 'm m.i. de kneep van ' t vervalschingsvraagstuk. 
Open den verzamelaar de oogen ; leer hem zelf valsch en echt 
onderscheiden en zij dit ' t wapen t e g en j t onkruid dat in onze 
l iefhebberij zoo welig tiert. 

't Bestuur van de Nederlandsche Vereeniging van Postzegel
verzamelaren is zich 't belang van den strijd tegen de verval
schingen vol bewust getuige 'f^ feit dat ze 't als eenige punt 
plaatste op de agenda van ' t Internationaal Philatelisten congres 
op 9 September j . l . Ik was helaas door uitstedigheid verhinderd 
dit congres bij te wonen. Mij werd meegedeeld dat ' t voeren 
van den strijd gedacht werd door 't propageeren van 't invoeren 
in alle landen van strafwetten, waarmee tegen den vervalscher 
kon worden te velde getrokken. In 't algemeen werd de strijd 
gedacht als direct gericht tegen de zwendelaars. Voorstander 
van deze methode zou ik echter daarnaast den strijd indirect 
willen voeren. Opent den verzamelaar de oogen en de vervalschers 
raken hun klanken kwijt. M i. ligt hier voor 't Nederlandsch 
Maandblad voor Philatelie een taak te vervullen, een taak die 
het tot nu toe, met alle waardeering voor 't steeds gebodene, 
niet genoeg is nagekomen. Naast de rubrieken Nieuwe uitgiften, 
Posts tukken, Nederland en Koloniën mis ik de rubriek Verval
schingen. Deze rubriek Vervalschingen is van meer algemeen 
belang dan de rubrieken Afstempelingen en Vereenigingsnieuws, 
al zou ik die niet willen missen. In deze rubriek Vervalschingen 
moeten aan de hand van duidelijke afbeeldingen van echte en 

valsche zegels de herkenningsteekenen worden duidelijk gemaakt 
en toegelicht. Op 't oogenblik is in deze een groote achterstand : 
men zou, dus kunnen beginnen met successievelijk te publiceeren 
wat aan vervalschingen bekend is en dient 't aanbeveling met 
de meest gezochte landen te beginnen, ' t Falsificateralbum van 
de Ned. Vereeniging maar ook andere verzamelingen verval
schingen zullen hier goede diensten kunnen verrichten. Welk 
verzamelaar in binnen en buitenland trouwens zou hier niet 
willen medewerken ! 

De opvolgende afleveringen van ons Maandblad zullen ons dan 
de toetststeen worden bij de beoordeeling van aan te schaffen 
zegels. Ons Maandblad wordt daardoor van 't ons zoo welkome 
blad, dat 't thans is, tot 't voor ons onmisbare blad. Over ja ren 
kan er dan misschien sprake van zijn de Rubrieken «Verval
schingen» in den vorm van een apart boek uit te geven. Maar 
ik wil den tijd niet te ver vooruit loopen ; ik wil alleen neg eens 
den nadruk leggen op de verhoogde waarde die ' t Maandbladi 
daardoor voor ons krijgt. Een beter propagandamiddel voor 't 
werven van leden voor onze Vereeniging is niet denkbaar. Vele 
verzamelaars zijn nu nog niet aangesloten bij een der phi la te
listische Vereenigingen. Waarom niet? Omdat velen nu eenmaal 
van 't vereenigingsleven in deze niets voelen. Ons blad boezemt 
hen geen belang in. Mededeelingen over nieuwe uitgiften ver
schaffen hun de catalogi of de diverse, door handelaren verspreide 
blaadjes. Wat gaat hun de afstempeling, de plaatfout, ' t oplaag
nummer aan ! In de Rondzendingen zit toch nooit iets van hun 
gading. Zoo redeneeren ze en zij houden zich afzijdig. 

Maar dringt door dat bij aankoopen naast de onmisbare cata
logus die over soort en prijs oriënteert ons onmisbaar Maandblad 
oriënteert over echtheid : dan veiwEcht ik dat ons ledental 
belangrijk zal stijgen. Naast de winst voor ieder lid komt dan 
dus nog de winst voor onze organisatie, terwijl de blijvende 
waarde van 't Maandblad meer algemeen wordt. 

E. J. de Veer. 
Onderschrift der Redactie : 

Wij zijn het met den schrijver volkomen eens, dat een voor
lichting, als door hem bedoeld, zeer gewenscht is. Wij hebben 
dan ook niet nagelaten van tijd tot tijd piublicatie te geven aan 
nieuwopgedoken vervalschingen. De inzender kijke er het 
Maandblad maar eens op na. Wat zijn waardeering betreft van 
de rubrieken Vereenigingsnieuws, afstempelingen enz.; wij kunnen 
den heer de Veer verzekeren, dat tal van lezers deze niet gaarne 
zouden willen missen. Beschikt de redactie over meer plaatsruimte, 
dan zal zij gaarne meer dan tot op heden, aan de vervalschingen 
aandacht schenken. Dat dit mogelijk wordt, hebben de Vereeni
gingen zelve in de hand door beperking van haar verslagen. 

\I/\ /ivy. 
M/v 
/Tv/ 

Vragenbus. 
\i/\k: 

Motto overdruk. Ook mij was ter oore gekomen, dat het zegel 
2 et. 1923 overdrukt zal worden. Alvorens dit officieel 
bevestigd is, geloof ik er niet aan : het zou m.i. een on
verantwoordelijke geldvermorserij zijn. Want al ware de 
magazijn voorraad ook zeer groot, het is een courante 
waarde die mits aan alle kantoren gedistribueerd, betrel^
kelijk spoedig opgebruikt zou zijn. Ik geef toe, dat het 
zegel foei leelijk is, maar een overdruk zal het niet mooier 
maken.! Bovendien hebben wij helaas overdrukken meer 
dan genoeg. 

Prentbriefkaarten en Postzegels.Hiermede raakt gij een delicate 
kwestie aan. Ik verzamel beide, maar ga van het denk
beeld u i t : men kan geen twee beeren gelijk bedienen. 
Echte prentbriefkaartenverzamelaars plakken b.v de 
zegels op de prentzijde. Hoe vindt gij nu zoo'n kaart van 
het Zwitsersch Hoogland, waarbij de toppen van den 
Montblanc, de Jungfrau, enz. verborgen gaan onder een 
reeks zegels, meesttijds veel te veel voor het vereischte 
port of een kaart van den Dom te Keulen, waarvan de 
sierlijke gothische torens versierd zijn met de tegenwoordige 
banale Duitsche zegels ? 

Verder krijgt men uit een postzegelkundig s tandpunt 
de verzameling nooit compleet en is alles maakwerk, en 
het is om die reden, dat ik mij met het gecombineerd 
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systeem niet kan vereenigen. Er zijn echter verzamelaars 
die een andere zienswijze zijn toegedaan en over smaken 
valt niet te twisten. 

Stempel P.D. Dit stempel vindt gij alleen op oude brieven en 
s tamtui t den tijd, toen men niet altijd zijne buitenlandsche 
correspondentie kon frankeeren tot aan de plaats van be
stemming. De afzender kon b.v. frankeeren tot de grens 
of een zeehaven en het port van daar tot de plaats van 
bestemming was voor rekening van den geadresseerde. 
Was hierop een uitzondering en kon de brief tot de plaats 

■' ■ ■ .van bestemming gefrankeerd worden, dan werd dit aan
gegeven door het stempel P.D., eene verkorting van 
»Port Destination*«. . < 

A. C. VOSS, 
Amsteldijk i i 4 , Amsterdam: 

Bij de jongste veiling, gehouden door de N. V. »Hekker 's 
Postzegelhandel«, te Amsterdam, op 2 Maart 1925, werden o. m. 
de volgende prijzen besteed (in guldens, zonder opgeld) : 

Nederland. 
No. I. Postfrisch / 18 
» 2. Postfrisch blok van 4 stuks » 590'— 
» 4, 5 en 6 in strooken van vijf stuks postfrisch » 550.— 
» 9. Type I I , opb l auwach t i gpap i e r t and ing io ' / 2X 'o» 150^— 
» 9. Op wit papier a  98 
» I. Portzegel, type IV, getand 12I/2 . . . . ! » 36',— 
» I. Idem i2i/j X 12 » 5 0 , 

Ned. Indië. 
No. I. Port 5 cent, paar f 200, 
> '  » 5 » strook van vier » 4oo — 

Suriname. 
,^r^0. 3 Port 10 cent type II ƒ 440,— 

".l»-li>. . P ° " 'O op 30 cent strook van drie 
, ? 5 ' -^- (type III, II en I) ' » 3 4 o , -

De series Jubileum 1923 van Suriname en Curasao (ongebruikt) 
brachten te zamen o p / 116,—. 

Tentoonstellingen, Congressen, enz. 
Internationale Postzegeltentoonstellin? Parijs, 

2-12 Mei 1925. 
• De termijn van inzending sluit 16 Maart e.k. Nederlandsche 
verzamelaars zorgt, dat ons land een goed figuur slaat op de 
Parijsche Tentoonstell ing. Zendt uw opgave voor inzending 
onmiddellijk in aan den Commissaris-Generaal vooi Nederland, 
den heer Leon de Raaij, te Watergraafsmeer. 

In de Jury, het eere- en andere comité's zijn benoemd de 
volgende Nederlanders : 

Comité d'honnetir : 
De burgemeester van 's-Gravenhage. 

Comité de Patronage: 
Auf der Heide, Hilversum. 
H. F . Becking, 's-Gravenhage. 
S. W. de Beer, Amsterdam. 

]. D. van Brink, Hoek van Holland. 
P. W. Broekman, Amsterdam. 
L. van Dieten, Rotterdam. 
Baronesse Van Heerdt—Kolfif, B( am. 
K. A. Heijmans, Rotterdam. 
Th . Kl inkhamer , Zevetihuizen. 
H. P. Manus, Amsterdam. 

,;,: F . H. M. Post, Utrecht. 
J. B. Robert, 's-Hage. 
A. F. Singels, Breda. 
H. J. Spitzen, Breda. 
G. H. Stork, Amsterdam. 
Truffino, 's-Hage. 
Valewink, Amersfoort. 

,^. j , - . w ? ' ^ ' ' ^denduin , Amsterdam. 
yiS'^.y- W. Waller, Oz^^rw.«. 

Jury ; 
W. P. Costeius, Edam. 
G. V. V. d. Schooren, Arnhem. 

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

IV. 
In Oostenrijk zijn er eenige handelaren, die een «house-organ» 

uitgeven, geen echter belangrijk genoeg om ze op deze plaats 
te vermelden. Het «leidende» Oostenrijksche tijdschrijft is «Die 
Postmarket. Oorspronkelijk opgericht door de «Offiziers —Brief
marken—Tauschverein» als een klein, doch wel goed maandblad, 
is het thans officieel orgaan van den Oostenrijkschen Bond en 
tevens van de belangrijksche Oostenrijksche vereenigingen. Het 
verschijnt op het moment twee-maal per maand , op een groot 
aantal pagina's, uitgebreiden inhouden tamelijk veel advertenties. 
De Veilingcatalogus van «.Dorotheumo wordt steeds als bijlage 
verzonden. Der Briefmarkensammler van M. Sliegler, Weenen 
verschijnt nog als orgaan van de ruilvereeniging «Debes», doch 
heeft sedert zijn oprichting veel van zijn belangrijkheid veiloren. 
Voor ruilzoekenden is het blad nog wel aan te bevelen. 

Portugal is geen groot philatelistisch land, gezien de weinige 
handelaren en vereenigingen, die daar gevestigd zijn. Belangrijke 
tijdschtiflen hebben er ook nooit het licht gezien; de meeste die 
verschenen, zijn even spoedig weer verdwenen. De heer Dr. 
Francescb- Barboza, Vila do Conde, gaf vroeger uit «A Revista 
Postal Portugueza», na circa 10 jaar verschijnen ging het in 
andere handen over, doch de nieuwe uitgever hield he t niet 
lang vol. iHet geeft den indruk, dat genoemde heer het blad 
geheel voor eigen genoegen uitgaf, noch inhoud, noch advertenties 
waren van dien aard da t het veel aanhangers kon krijgen. 
Verleden jaar heeft de zelfde heer zijn liefhebberij weder ter 
hand genomen en verschijnt het weder, geheel in ouden voim, 
onder den verkorten naam A Revista Postal, orgaan van de 
«Club Universal». Voor hen, die ruil met Portugal en Koloniën 
zoeken, is het zeer geschikt. 

In Róeniênië verschijnt één tijdschrift, in de Duitsche taal , 
getiteld Der Banaler Philatelist, uitgave van Dr. Desider Urmenyi 
postzegelhandelaar. Het bevat ook advertenties van anderen, 
doch geen Roemeensche handelaren. De inhoud, vooral op het 
gebied van Roemenie en Hongarije, met inbegrip van Baranya, 
Szeg(din, e t c , is wel interessant. In verschillende tijdschriften 
ziet men wel eens advertenties van andere Roemeensche bladen, 
doch meestal «zal» een blad verschijnen maar het verschijnt 
nooit, of ze brengen het niet verder dan één nummer . 

In Rusland verschijnt de Sowjett Philatelist, a l thans is dit de 
vertaalde titel, want deze titel is in het Russisch, terwijl ook de 
inhoud — behalve de inhoudsopgave, die ook in het Duitsch 
gegeven wordt — in het Russisch is geschreven. Alleen voor 
hen , die deze taal kennen , kan het blad van be lang zijn. 

Spanje heeft 5 bladen. Vier ervan worden door hande la ren 
uitgegeven, het vijfde is het officieel orgaan van de «Union 
Filatelica Valenciana» : El Eco Postal. Het verschijnt geregeld 
elke maand sedert 1903 en heeft een zeer goeden inhoud. Van 
de vier door handelaren uitgegeven bladen is het voornaamste 
Madrid Filatelico veel kleine berichten, artikelen, advertenties 
van derden, offerten van den uitgever Mighel Galvez en supple
menten op den catalogus Galvez, een catalogus die in Spanje 
en Zuid-Amerika als basis wordt gebruikt. Philatelia is d e n a a m 
van een> fraai blaadje, dat wordt uitgegeven door den handelaar 
Francesco del Tarré , het Boletin Mensual is het «house organ» 
van den handelaar Ramon Puja l te : beide nemen geen adver
tenties op. Tot slot komt El Filatelico Espanol, eigendom van 
den handelaar José Monge, uitgave van den heer Orestes de 
Mora. Dit laatste blad verscheen vroeger geregeld elke maand, 
doch thans , hoewel bij den titel nog gedrukt staat «maandblad», 
zeer ongeregeld. Het laatst ontvangen nummer 219 (24e jaargang) 
gaf a a n : «Febrero—Junio 1924», dus moest voor 5 maanden 
dienen. 

(Wordt vervolgd). 
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Boekwerken, Tijdschriften, 
: ' Catalogi, enz. «: 

Aanvulling Historisch Overzicht 
Handboek der Postwaarden van Nederlandsch-Indië. 

Door de welwillendheid van de firma G. Keizer en Zoon daartoe 
in staat gesteld, werd mij vergund het Stempelboek, opgezet 
door wijlen Mr. M. J. Mijer, te mogen raadplegen. In het hand
boek der Postwaarden van Nederlandsch-Indië deel I, Pagina 
6 en 7, is vermeld hoe het br ievenport werd berekend volgens 
he t formaat of naar de grootte. Aangezien verder niets vermeld 
wordt, hoe die bepaling plaats had, vond ik het volgende aan-
geteekend in bovengenoemd stempelboek en achtte het belangrijk 
genoeg, om het nader bekend te maken. 

Ter bepaling der negen formaten van brieven zouden gemaakt 
worden, negen verschillende vormen van hout, waarop gesneden 
zou zijn 't bedrag van het port, dat voor iederen brief of elk 
paket van een der voornoemde formaten of bij hetzelve naast 
komende gevorderd moest worden. 

Het schijnt, dat in afwachting eener definitieve regeling der 
brievenpost , de vier, op de onderste regel van bladzijde 6 ge
noemde s tempe ls* diract zijn aangemaakt , hetgeen blijkt uit het 
plakaat van 14 April 1789 regelende de brievenpost waarin o.a . 
werd bepaald. 
4*. De noodige stempels tot het stempelen der brieven te laten 
aanmaken in de fabriek te Batavia van Jacobus Anthonius 
Beyvanck enz. 
26». Al deze schikkingen en orders te laten aanvang nemen 
met pr imo May aanstaande enz. 

Verder zij het mij vergund een aanvulling te mogen maken 
betreffende de zoogenaamde Overlandpost ook wel genoemd 
Mail op pagina 14 van het Handboek. 

Over de in 1854 tot stand gekomen verbinding Nederland 
over Triest . 

Zie Staatsblad 1854 No. 24 art. 11 hetwelk bepaalde dat de 
brieven en pakjes met de Indische Landpost aangebracht uit de 
Nederlanden over Triest op het postkantoor te Batavia gemerkt 
zouden worden met den stempel Nederland over Triest. 

Ook lijkt mij niet juist, (op dezelfde pagina i4) dat bij niet 
fran1<eering op den brief een ét iquet werd geplakt „ " aange
bracht per land-mail te betalen port . . . duiten (koper) Batavia 
(datum.) Volgens de nota van Mr. M. J. Myer voorkomende in 
het Standaardwerk Deel II wordt wel duidelijk vermeld dat er 
nog een extra land-mailport betaald moest worden voor de 
verdere verzending van Batavia naar Semarangof andere plaatsen 
op Java of de Buitenbezittingen. 

Ook zijn de gevoelens nog verdeeld over de Provisorische 
Landmail-stempels welke tegelijkertijd geloopen moeten hebben 
met de z.g.n. voorloopers (Landmailzegel) of de port e t iquet ten 
in voorgaande regelen genoemd. 

In het meergenoemd stempelboek in het bezit van de firma 
G. Keiser en Zoon, mocht ik deze aanteekening aantreffen in 
aanslui t ing op de verbinding Neder land over Triest. 

Alle brieven in Indie aangekomen langs bovengenoemde wegen, 
dus de Overland mail «Overland Post» over Southampton, 
Marseille en Triest werden tevens te Batavia overdrukt met 
bijgaand stempel, waarin het te betalen port met inkt werd 
ingevuld. Deze stempels zijn bekend in rood en blauw en moeten 
in gebruik zijn geweest van 1845 f ° ' 1854. 

Afbeelding van den stempel LANDMAIL 
PORT 160. 

Nu doet zich het eigenaardig geval voor dat de z.g:n. voor
loopers "e t ique t t en alleen bekend zijn van 1845/1847. Opvallend 
is hierbij dat tot heden mij bekend zijn Landmail-stempels van 
1847—1848—1849—1851 — 1853. Heeft iemand soms deze stempels 
van vóór 1847 in zijn bezit ? 

Op het gezag van iemand, als Mr. M. J. Meijer, wiens weldoor-
wrochte arbeid en kennis , ieder philathelist waardeering, ja 
eerbied en bewondering afdwingt, zoude men moeten volstaan 
en genoegen kunnen nemen met diens uitspraak, dat die Landmail 
stempels van 1845 tot 1853 in gebruik zijn geweest. Het bewijs 
materieel ontbreekt mij tot heden, om beslist te kunnen ver
klaren dat de Landmail-stempels na de Landmail etiquetten of 
tegelijkertijd in gebruik zijn geweest. 

Ik hoop dat de bezitters van deze zoo zeldzame brieven hunr e 
gegevens bekend zullen maken . 

P I E R R E V O S , 
Prinsenstraat 82, 

Den Haxg. 
* Deze vier eerste s tempels zijn nagenoeg in hetzelfde type als 
het Oude Compagnie stempel No. 4 voorkomende in het Neder-
landsch Maandblad voor Philatelie van 16 Juli 1924. 

Handboek der Post- en Portzegels van Curasao en Suriname 
samengesteld door A. C. Voss, uitgegeven door J. Mebus, Amsterdam. 

Juist voor het ter perse gaan van de Maart-aflevering bereikt 
ons dit werkje. Samenstel ler en Uitgever alle hulde voor hun 
werk! Het formaat is handig, het papier en druk zeer mooi. 
De prijs is ons nog niet bekend. 

Eén ding spijt ons en wel, dat er geen prijzen zijn aangegeven. 
Wij geven den samensteller gelijk, dat prijzen slechts eene be
trekkelijke waarde hebben, doch daarmede, vooral bij ruilcon-
necties, is reeds menigeen zeer geholpen. Eenigszins vergoed 
wordt dit gemis door de geregelde opgave der grootte der oplagen. 

Daar ons de tijd ontbrak, het werkje nauwkeurig t ebes tudee -
ren, volstaan wij met slechts enkele opmerkingen : 

Suriname. Uitgifte 11^15{20 (blz. 18). 
De kleurbenaming van de 71/j cent »lichtgrijs« lijkt ons niet 

juist. Wij zouden »beige« verkiezen. 
Nooduitgifte igiS (Blz. ló). Het figuur is daar niet juist. Of 

de diagonale moet loopen van links boven naar rechts onder, 
of beide diagonalen zijn goed. 

Jub. uitgifte IQ23. Onder de oplaagcijfers staat niet vermeld, 
dat het restant is vernietigd. 

Curafao. Hiilpuitgifte 1892 {blz. ji). 
Type I en Type II zijn niet omschreven. Te voren wordt wel 

gewag gemaakt van 2 verschillende zegels. Of hiermede echter 
T. I en T. II is bedoeld, staat er niet bij. Waar het werkje ook 
in handen zal komen van beginnenden, daar kan duidelijkheids-
halve haast niet overdreven worden. 

Uitgifte IQ13 (blz. 40) 7V2 cent grijs. Ook hier lijkt ons de 
kleurbepaling niet juist. 

Ten slotte nog eene opmerking, die zoowel de uitgifte van 
Curagao alsook van Suriname betreft. 

In de voorrede s t aa t : 
»Bij de Kamtanding 1272/12 B komt een zegel in de kam voor 

met tanding iiVj/12 en is deze tanding daarom niet afzonderlijk 
vermeld.« 

Wij kunnen voor deze opvatting nog niet veel gevoelen. Men 
verzamelt toch algemeen zegels en geen geheele strooken. Ja, 
wij maken ons sterk, dat de meeste verzamelaars het verband 
tusschen de i i V s : i 2 en i 2 V j : i 2 B niet eens kennen. Zij ver
zamelen eenvoudig de zegels op tanding, zonder te vragen naar 
het hoe en waarom. Daarom lijkt ons het s tandpunt van Kohl 
en den Leiddraad juister . 

Wij geven echter nogmaals uiting aan onze volle waardeering 
voor het gedane werk en raden iederen verzamelaar van onze 
Westelijke Koloniën aan, zich in het bezit van het keurige 
werkje te stellen. 

Stanley Gibbons Catal. deel II: Vreemde landen. Den i6e 
Febr . 1925 zal het 2e deel v. d. Gibbons Catal. verschijnen, 
nadat de vorige uitg. 3 ja ren ongeveer oud is geworden. In die 
jaren is er een verbazend aantal zegels verschenen, de prijzen 
van oorlogs- en na-oorlogszegels hebben groote schommelingen 
ondergaan, en de uitgevers zullen, naar we vernemen, in dezen 
druk ook plaats geven aan de oorlogsuitgaven van de exvijan-

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

T. A L L E N , „Cr ai gard", Blake Hall Eoad, Wanstead, E. 11, England. 



NEDERLANDSen MAANDBLAD VOOR PHILATELIE. 35 

delijke landen. Daardoor zal de nieuwe druk van groot belang 
zijn, omdat de volledige opgaven van alle exvijandelijke uitgiften 
zullen verschijnen, met nauwkeurige opgaven van hun tegen
woordige waarde. Ook de prijzen der verdere uitgiften zullen 
een zeer nauwkeurige herziening hebben ondergaan. 

Daar er zooveel te herzien en aan te vullen viel is slechts de 
lijst van de zegels van Perzië geheel op nieuw herzien, naar 
aanleiding van de onderzoekingen van 3 vooraanstaande speci
alisten op dit gebied, zoodat voor dit interessante land, de ver
zamelaars een absoluut betrouwbare gids zullen vinden. De prijs 
is als gewoon 10 S.-f-vracht, met wit papier doorschoten i6s. 6d. 

In het vervolg, zoo deelden de uitgevers mede, zullen deel 1 
en 2 jaarlijks verschijnen op denzelfden dag, zoodat de verza
melaars elk jaar vóór het winterseizoen den completen Gibbons 
kunnen bezitten, naar alle waarschijnlijkheid begin October. 

Een andere bezondere nieuwigheid is nog, dat in elk no. van 
S. G. Monthly Journal, in 't vervolg supplementen op den cata
logus zullen verschijnen, waarbij ook prijswijzigingen, zoo noodig, 
zullen worden meegedeeld, zoodat de Catalogus altoos up-to-date 
zal zijn. Voor 't eerst zal er mee worden begonnen in het 
Maart no. van het Monthly Journal. S. 

Stanley Gibbons catal. Deel II. Foreign Countries. Dat is dus: 
alle landen behalve Engeland en Koloniën, 't Is een heel wat 
vermeerderde uitgave geworden, 1130 pagina's groot. Opgenomen 
zijn ook de uorlogs- en na-oorlogszegels van de ex-vijandelijke 
landen, vandaar de grootere uitgebreidheid. De prijs is evenwel 
dezelfde gebleven: loS, met porto (buitenland) "/i- De prijzen 
zijn geheel en al nagezien en aangepast aan bestaande omstan
digheden. O.a. Perzië is geheel en al opnieuw bewerkt, door een 
paar specialisten op dat gebied. Dat de zegels der diverse landen 
uitvoerig zijn behandeld, blijkt bijv. zeer bij Nederland en 
Koloniën, waarbij van alle mogelijke tandingen nota is genomen, 
terwijl niet mag* worden vergeten, dat ook aan zeer bekende 
plaatfouten aandacht is geschonken ; men vindt bijv. genoteerd 
de I cent groen met gebroken krul; de i cent rood met i. cent, enz. 

Natuurlijk is't werk, als alle menschenwerk niet vlekkeloos, zoo 
bijv. ware het beter, indien bij de Armenwetzegels het woord 
are werd vervangen door were, immers reeds in 1919 zijn deze 
zegels ingetrokken. 

Het is een hoogst aanbevelenswaardige catalogus, met kolossaal 
veel illustratiën voorzien. 

We wenschen het boek, dat in den vervolge tegelijk met deel I 
zal verschijnen, in zeer vele handen. S. 

Les Timbres du Bureau Francais de Zanzibar par A. de Reuters-
kiöld. — De verdergaande verzamelaars van de zegeluitgiften der 
Fransche Kantoren buiten hef Rijksgebied, zullen onbetwist zeker 
met genoegen en dankbaarheid dit werk van de bekwame hand 
des wereldbekenden heer de Reuterskiöld begroeten. Zanzibar 
in het bijzonder is door de vele opdrukken, die uit zettingen 
bestonden en bijgevolg al te rijk aan verscheidenheden werden, 
om ze gemakkelijk als «echt" te herkennen, een van de lastigste 
van de Fransche Posten. Buitengewoon zakelijk, voor elkeen 
duidelijk, heeft de geachte bewerker deze Post behandeld en 
met eene «studie van de overdrukken der uitgifte iSgi» verrijkt. 
De buitengewone zeldzaamheid van enkele typen, in aanmerking 
nemende het uiterst geringe aantal opdrukken, schijnt aan 
catalogusbewerkers geheel onbekend. Als standdaardwaarde-
bepaler voor het geheele Fransche Rijk moest zeker wel de Yvert 
beschouwd worden. Hoe is het dan mogelijk, dat den verzamelaar 
daarin wordt geleerd^ dat 'n type, waarvan slechts i ex. op een 
zetting van 25 gevonden is, evenveel of nagenoeg evenveel waard 
is als het type dat op 8 zegels dierzelfde zetting voorkomt! Dit 
is te opmerkelijker, waar het aantal opdrukken, b.v. bij «5—50 c.» 
op 3 annas resp. 4 annas, slechts 380 resp. 210 stuks bedraagt. 
De provisorio van 1904, met consulaire beschikking van 19 Juli 
1904, sluiten de zegeluitgiften af. Van belang is het daarin vermelde 
aantal van ds verschillende opdrukken op de voorhanden zegels. 
Verder dat de Postdirecteur, die van de uitgifte 1897 had gepro
fiteerd, ervoor zorgde, dat deze nieuwe hulpuitgiften rijk aan 
variëteiten werd, enz. enz. Geheele platen van de verschillende 
opdrukken, tafels ervan, afstempelingen enz. brengen met de 
clichés een en ander aanschouwelijk voor de oogen der lezers, 
terwijl ten slotte het niet onbelangrijke deel, dat van de »verval-
schingen« der uitgifte 1897, met af beeldingen, behandeld wordt. 
De meeste van deze vervalschingen zijn als »herdrukken«, door 

den Postdirecteur Mannoni, aldaar, voor de verzamelaars gemaakt. 
Deze goede sullen begrijpen wel, dat daaronder talrijke fout-
drukken enz., die nooit bestonden, de verzamellust moesten 
opwekken en het ook deden: die hooggeachte Postdirecteur wist 
de waarde van verzamelaars te schatten! 

Den heer de Reuterskiöld danken de degelijke verzamelaars 
voor dit uitstekend practisch- werk, dat keurig gedrukt is in 
1925 te Lausanne, in de »Imprimerie A. Marchino, Rue de Bourg, 
25«, en zeker door velen zal worden begeerd, ter vermeerdering 
van hunne kennis . . . . ook ten opzichte van de hooge waarde 
van verschillende typen. J. B. R. 

Who's who in Philately. 1925. Price 3 sh. 6, p. — Dit nieuwe 
Engeische Adresboek van verzamelaars en handelaars is geheel 
in den vorm van de vorige uitgaven (uitg.: The Philatelic 
Magazine, Windsor House, Victoria Str., London S. W. i) gedrukt, 
ook de papiersoort schijnt dezelfde. Het boek kan van groote 
waarde zijn voor alle ruiüiefhebbers. Bij de meeste namen met 
adres en bijzonderheden als: »lid van . . . .« e. d., is vermeld, 
hetgeen gewenscht wordt en (of) wat in ruil enz. geboden wordt. 
Dat, zooals de bewerker, de heer Albert H. Harris, Londen, in 
zijn voorwoord opmerkt, niet één van deze soort werken volledig 
kan zijn, is wel te begrijpen: de talrijke uitnoodigingen werden 
slechts gedeeltelijk terugontvangen ; hij had er moeten bijvoegen : 
»zeer natuurlijk kunnen dan ook niet alle adressen juist zijn«. 
Ik wijs hier op die van de H.H. Brants, A. D. en Brink, J. D. 
van, welke onveranderd werden overgenomen uit hetzelfde werk, 
maar van vóór 6 jaren. Zeer groot is het aantal verzamelaars 
in Engeland en de Koloniën, onder wie zich ook liefhebbers voor 
Nederlandsche en Ned. Koloniale zegels bevinden. Mijn genoegen 
bij het doorbladeren van dit werk, waarin ik zulk een talrijk 
aantal eminente, volstrekt betrouwbare adressen vond, werd 
even verstoord op blz. 75, 2 kol., bij dat tweeregelige «Lommei, 
L. Stp. dir., 36 Rue des Martyrs, Paris IX«: Zulke vlekken 
mogen niet in werken als dit voorkomen. Deze duisternis is 
reeds meermalen in Nederl. Tijdschr. van Postz. als »gevaarlijk« 
aangewezen. Ook Engelsche bladen hebben de aandacht op dit 
euvel gevestigd. Dit neemt echter niet weg, dat de bewerker blijk
baar alle moeite zich heeft gegeven, slechts de adressen met goede 
referentiën op te nemen, wat mij beweegt dit boek aan te 
bevelen met de verklaring, het mij verheugt het te hebben 
besteld en ontvangen. J. B. R. 

Vorzugs-Angebot 83. Paul Kohl, A. G., Chemnitz. — Deze soort 
prijslijsten van een der zeer weinige hoogstaande postzegelhandel-
vennootschappen der wereld, reeds in derde oplage verschijnende, 
worden op aanvraag, lederen verzamelaar gratis toegezonden. 
Daartoe werd overgegaan, omdat de »groote Kohl«, op dringend 
verlangen van honderden leergrage, weetgierige verzamelaars, 
werd vervangen door het »Kohls Briefmarken-Handbuch«, dat 
in den volsten zin des woords een »handboek« van de postzegels 
van elk land afzonderlijk zal worden, maar in afleveringen ver
schijnt en enkele jaren zullen verloopen, alvorens dat grootsche 
werk voltooid kan zijn, zoo het ooit op gelijke wijze voltooid zal 
worden. De hierboven genoemde lijst bevat op 58 blz. de zegels 
van Peru tot Romagna, met een bijvoegsel van 4 blz. De prijzen, 
die »ik« als Nederlander, voor de buiten-Europeesche aegels niet 
goedkoop kan noemen — de navraag kan in Duitschland groot 
zijn! — zijn naar de fraaiheid der exemplaren berekend, een 
buitengewone tegemoetkoming aan de talrijke, voortdurend 
herhaald wordende wenschen van verzamelaars. Deze begrijpen 
niet hoe ontzaglijk moeilijk voor catalogusbewerkers en hoe 
kostbaar voor de uitgevers het is, aan al die wel is waar nuttige 
wenschen te voldoen. I. keuze en II, keuze voor ongebr. èn gebr. 
En dan nog voor een der geschatte kwaliteiten, waartoe evenmin 
geschonden of beschadigde zegels mogen behooren, behalve 
van zeldzame zegels en van die op briefstuk en brief, zou de 
catalogus tot een werk in onze boekerijen verheften, daar hij 
onbruikbaar zou worden als overzichtelijk boekje, dienende tevens 
ter noteering van hetgeen in de alba verborgen is, enz. enz. 
Zoo getrouw mogelijk — ik kan de volkomen juistheid niet 
waarborgen — is bij elke waarde, die wordt geacht niet tof de 
keurgarde te behooren, dit nauwkeurig vermeld, of wel gewezen 
op het eene of andere gebrek. Is hieraan voldaan dan heeft de 
betrokken handelaar in elk opzicht zijn plicht vervuld en duizenden 
liefhebbers aan zich verplicht. Buitendien behouden de bestel
lers het recht van terugzending, zoo hun het stuk (of de stukken) 

i i p .M. fc j j ' . i - i j »»» !» i iag i 
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niet bevalt . — De aangeboden zegels, ook die in vroegere 
afl. genoteerd, als b.v. die van Mauritius—Nandgaon (nr. 79), 
NatalNevis (nr. 80), Nicaragua—Noorwegen (nr. 81), NossiBé— 
Perzië (nr. 82)^ blijven tot de aangeduide prijzen verkrijgbaar, 
zoolang ze nog niet verkocht zijn, waarmede bedoeld wordt, 
dat men ook vroegere nrs. kan aanvragen, daar prijsverhooging 
niet plaats vindt. . J. B. R. 

MichelKatalogNachträge. — De catalogus 1925, dee l l , zal reeds 
in veler bezit zijn bij het verschijnen van het Maartnummer 
van ons Maandblad. De bijvoegsels, die tot dusverre »maandelijks« 
een nieuw uitgegeven jaarcatalogus met de daarin niet opge
nomen en na de uitgave in het verkeer gebrachte nieuwigheden 
aanvulden, waarin ook verbeteringen van fouten, prijswijzigingen 
e. d. voorkomen en bovendien vele wetenswaardige mededeelingen 
e. d., zullen van af 1925 slechts om de twee maanden ui tkomen, 
te beginnen met Februari , dus 6 nummers per jaar . Abonne
mentsprijs p . j . : Mk. 1.80 franco; ad r e s : Hugo Michel G. m. b . H., 
Weimar . 

Is die verminderde verschijning het gevolg van den he laas ! 
te vroeg heengeganen hoofdbewerker van den catalogus en de 
maandelijksche supplementen, heer Ernst Marre, Leipzig ? Zal 
dit zware verlies voor den uitgever niet tevens treflfen'de richting 
des hoofdredacteurs van den Michelcatalogus der laatste jaren ? 
Hierop zullen de tweemaandelijksche bijvoegsels waarschijnlijk 
het antwoord geven. Ĵ ï R R^ 

ChampionBulletin Mensuel. — Deze welbekende maaidel i jksche 
bijvoegsels op den YvertChampioncatalogus, bevattewde nieuwig
heden, de in eiken jongsten catalogus niet opgenomen zegels, 
de verbeteringen, de prijswijzigingen (men staat verbaasd over 
het groote aanta l ervan), de bepaling van prijzen, waar deze 
nog niet vastgesteld waren, aanbiedingen van gelegeiiHeidskoopjes 
(zeldzame zegels en andere gelegetih«idskoopjes, welke vele blad
zijden vullen), de voortgaande vervolgen op den Catalogue Histo
r ique et Descriptif des Timbres de la Poste Aérienne», verdere 
mededeel ingen (vele «offlcieele») betreffende andere , nieuwe en 
te verwachten uitgiften, letterkunde enz., zijn verhoogd in prijs, 
tengevolge van de steeds zwaarder wordende belastingen en de 
maar voortgaande stijging van arbeidsloonen. Het jaafa%ónnement 
is nu »fr. 7.50« (adres : Theodore Champion, Rue Drouot 13, 
Paris), voor Nederlanders niet zoo erg, en voor allen, die den 
rijkdom van inhoud »kennen«, van geen beteekenis. Evenals 
die van Michel, is elke aflevering voorzien van afdrukken van 
de clichés der nieuwigheden, opdrukken enz. Van groote waarde 
zijn voor velen de »officieele« opgaven van de gedrukte hoeveel
heden zegels, ook van oude uitgiften. In het Februar inummer 
o.a. die van de drie soorten opdrukken »CONGO BELGE« op 
de Congozegels van 18941900, uitg. 1908. J. B. R. 

® ö
Ingezonden. 

(Buiten verantwoordelijkheid der Redactie.) 

Geachte Redactie. 
In he t stukje van den heer Costerus, blz. 23 der Februar i 

aflevering, iijn, voor zooveel het afschrift van het door mij aan 

hem gericht schrijven betreft, blijkbaar een paar woorden niet 
overgenomen. Ik zag daarom gaarne de navolgende aanvulling 
en verbetering opgenomen. 

Voor »bij het papier« (reg. 11) te lezen »bij den aanmaak van 
het papier« en voor »rood en geelloog zout« (reg. 24) »rood 
en geel bloedloogzout«. 

Hoogachtend , Uw dw., 
PULL, 

Oudcontroleur P. en T. 

Haarlem 4/3 '25. 
Geachte Redactie. 

In het Maandblad van 16 Dec. j . I lees ik in de beschrijving 
van de belangrijkste inzendingen omtrent de collectie van mijn 
vriend en stadgenoot, den heer J. van Nifterik, dat het j ammer 
was, dat genoemde heer in de kampioen klasse had ingezonden. 
Reeds meermalen werd die opvatting publiek geuit, doch nimmer 
van bevoegde zijde toegelicht en recht gezet. Ik acht het thans 
tot mijn plicht in ons tijdschrift daar eens op lerug te komen. 
De heer van Nifterik is altijd een stil .verzamelaar geweest. 
Van verschillende zijden werd er echter bij hem aangedrongen 
zijn schitterende collectie Nederland en koloniën eens publiek te 
toonen en gehoor gevend aan dat verlangen, heeft hij den heer 
van der Schooren verzocht diens oordeel omtrent zijn collectie 
te mogen vernemen en hem in verband met de tentoonstell ing 
te willen adviseeren. De heer v. d. Schooren heeft na bezichtiging 
van de geheele collectie als zijn opinie te kennen gegeven, dat 
die alléén in de kampioen klasse kon worden geëxposeerd !• Een 
ieder kan zich voorstellen hoe onaangenaam het voor den heer 
van Nifterik moet zijn steeds opmerkingen te moeten vernemen 
omtrent de door hem ingenomen plaats op de Haagsche 
tentoonstelling. 

Onjuist is het verder, dat hij niet bekroond werd. Officieel werd 
zijn collectie koloniën de gouden medaille toegekend in de 
kampioen klasse Afd. B. Behalve deze medaille weid hemhog 
een speciale gouden medaille geschonken. En ook daarover moet 
ik iets zeggen. Deze medaille had de heer van Nifterik zelf uit
geloofd, hetgeen op de medaille was aangegeven door vermelding 
van zijn initialen. Een bijzondere onsympathieke handelwijze ! De 
heer van Nifterik, die de zaken meestal van de goede zijde wil 
bezien, was door deze behandel ing zeer ontstemd. Van die ont
stemming heeft hij weinig laten merken, bezorgd als hij is 
anderen te kwetsen. Ik achtte het evenwel als mijn plicht eindelijk 
eens van een en ander kennis te moeten geven, en zeg U Redacteur 
dank voor de verleende plaatsruimte. 

Hoogachtend, 
Lid 331 N. V. V. P. C. H. BLANSERT . 

BELANGRIJK! 
Door aankoop van een groote verzameling 
EUROPA, zijn wij in het bezit der meeste 
— zegels van dit werelddeel gekomen. — 
ZENDT UW MANCOLIJSTEN ! ! ! ! 

RECLAMEaanbieding. 
Serie „Heilig Jaar" Italië, compl. slechts f 1,55 
Serie Lithauen 1920, compleet slechts f 1,10 
Wij handhaven tnze aanbieding in het vorig nummer. 
Toezend ing na ontvangst van postwissel. 
— Porto extra beneden f 5,—. — 

GEBR. VAN PRAAG, 
AMSTERDAM, (29) 

N. Doelenstraat 3, b d Munt, Tel. 43240. 

RECLAMEAANBIEDING 
VAN EENIOE Z E L D Z A M E SERIËN. 
Lichiemlein , Rappenwaarde, Vv. 4560 f 2,75 
Ltthauen, Yvert no. 6777 
Memel , Yvert no. 141148 
TtjechoSlowakije, no. 146149 
Rutland, no. 139149 . . . 
YoegoSlavlë , Porto, Yvert no . 36 
Italië, no. 140142 
Danzig , no. 11315 . .• , ; , ; .^ ' 
Monienegro, no. 3041 ^m^'i
IJdand, no. 23^32 en Dienst no . 1016 

48 

f 0,90 
f 1,75 
f 1,10 
f 1,25 
f4,75 
f 0,70 
f 1,65 
f 0,75 
f 5 , 

F R A N C O na ontvangst van postwissel. 

P08TZEGELHAN0EL „UNIVERSEL", 
Spui 13, Amsterdam, J.J.A. Engelkamp. 

~.U3) 

® ité..lil£..^t*..xfó. St*.. i l i .it«..ï:t^..!*tfï..St«.Afe..»t«..üt«.® 

LUXEMBURG! 
Philatelisten, vraagt mijn prijs
lijst van deze mooie zegels aan, 
welke U gratis en franco wordt , 
— toegezonden. — S 
Alles van 1880 a t l e v e r b a a r . " 
lOfr.groen, grootste zeldzaamheidi 

B. DEDOYARD, Eselborn (luiemburg). 
®ïis;»iv»i>;JiV»iv"»i»ïiv"»iï?;xyjï*;ï*:v5i» 

 Postzegelverzamelaar 
heeft buitengewone gelegenheid om zeer 
voordeelig mijne mooie postiegelverza
meling TE KOOP, Waarde catalogua 
Yvert 125500 fr. Fr. Nadere inlichtingen 
en te zien bij JOSEF LOERKENS, 
MAASTRICHT. [62] 

iiM*jjijaw!i_i!n.!;ai % ^ o ^ D IR .UEON DE RAAT 
•► V f =: • IHT.TEL. ZU ID 624«; 
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Bedankt als lid. 
J. G. Nieuwendijk, Teilingenstraat 901!', Äö^/^r^(Z7«. (lid No. i42). 
W. N. Koppers, Ä^if (Zeeland), thans lVo?iririr/tem. {\\d No. i4o). 

o,, Adresveranderingen. 
Joh. Th . Nolte jr., thans Kinderhuissingel 62, Haarlem. 
M. Dreesman, thans Ruijsdaelkade 225, Huize Persis, Amsterdam. 

Vergaderingen. 
' ' I n afwijking van het in h e f Februar i nummer opgegevene, 
verzoek ik den leden beleefd er goede nota van te willen nemen, 
dat de e,v. vergadering niet op 24 Maart, doch op 31 MAART a.s. 
des avonds te 8 uur, in het Gebouw van den Haarlemschen 
Kegelbpnd, Tempelierstraat 35, te//ßn; ' /«;«, zal worden gehouden. 

Convocaties worden niet meer verzonden! 
Contributie 1925. 

De penningmeester verzoekt alle leden, hun contributie ad 
f3,25 vóór 31 Maart aan hem te voldoen, bij voorkeur door 
storting of overschrijving op zijn postrekening No. 43486. Den 
Haarlemschen leden zal op de algemeene j aar vergadermg gele
genheid gegeven worden het door hen veischuldigde te voldoen. 
Na 31 Maart zal per postkwitantie worden beschikt over de nog 
niet betaalde bedragen met berekening van de mcassokosten. 
Toezending is dus goedkooper en vereenvoudigt de administratie. 

De Penningmeester, 
JOHN ROBBERS, 

Tramweg 15, Aerdenhout. 

PhilatelistenVereeniging ,.Groningen", te Groningen. 
Secretaris: C. M E I J E R , Oude Boteringestraat 39, Groningen. 

VERSLAG der vergadering, gehouden op Maandag 9 Febru
ari 1925, in HotelRestaurant „Willems", Groningen. 
Aanwezig 33 leden en 2 int ïoducé 's . De voorzitter, voor ' t eerst 

dit jaar aanwezig, heet de aanwezigen welkom, speciaal het nieuwe 
lid, den heer Anderson, en voegt er de beste wenschen voorde 
'Vereeniging voor dit jaar aan toe. 

Hij deelt mee, dat de bestuursfuncties dezelfde zijn gebleven, 
de heer Kuitert heeft het vieevoorzitterschap overgenomen. 

Als kasnazieners voor de rekening 1924 worden aangewezen 
de beeren Kampinga en Wichers, die de benoeming aannemen. 

Bij ballotage worden de beeren J. Bohemen te Groningen, 
voorgesteld door den heer Martens, en mr. F. J. Tjabbes te 
Groningen, voorgesteld door den heer Tischauser , als leden 
aangenomen. 

Na verloting sluiting, waarbij de voorzitter ons medelid Feddema, 
die weer naar Insulinde terugkeert , de beste wenschen meegeeft. 

Adresverandering. 
6. M. Feddema p/a Bataafsche Petroleum Mij, Balikpapan 

(Borneo). 
Nieuw lid. 

88. A. Boelens, Peperstraat , Groningen. 
Vergadering. 

VEBOADERING op Maandag 6 April 1925, te SV^ uuf, 
in de bovenzaal van het HotelRestaurant Willems, Heere
straat, te Groningen, (een weelt vervroegd vanwege liet 
Paasehfee s t ! ) . De Secretaris, C. MEIJER. 

Philatel.Vereeniging ,,ZuidLimb'urg'*, te Maastricht. 
Se c r e t a r i s : J. W. J o n k e r s , St. Lambertuslaan 'iS, Maastricht. 

KORT VERSLAG van de vergadering van Maandag 2 
Maart 1925, in de bovenzaal van de Sociëteit 
„Momus", Vrijthof, te Maastricht. 

Voor een 31tal leden opent de voorzitter te 8.15 de vergade
, ' ring met een hartelijk woord van welkom tot de aanwezige leden 
, uit Heerlen. 
'" Na goedkeuring der notulen, heeft ballotage van nieuwe leden 
plaats. De beeren M. Brouweis en H. Borgman worden met 
algemeene stemmen als lid aangenomen. 

Vastgesteld wordt het voorloopig programma van den alhier 
te houden Z e s t 1 e n d ei i N e d e r l a n d s c h e n P h i l a t e 

l i s t e n d a g ; alsmede worden eenige commissiën benoemd. De 
samenstelling dezer commissiën is als volgt : 

1. voor o n t v a n g s t en l o g i e s , de beeren Micheels,Jans
sens en Reinards. 

2. voor f e e s t e l i j k h e d e n , de beeren Van der Kloet, H. 
Schaepkens van Riempst en Otten. 

3. voor l o k a l e n , de beeren Haenecour, Motké en Lint. 
4. voor t e n t o o n s t e l l i n g , de beeren Duckers, Kamphuijs 

en Houbers (res. Maries) . 
5. f i n a n c i e e l e c o m m i s s i e , mevrouw de Bruijn, de 

beeren Ten Haeff en Ja tobs . 
6. p e r s en p r o p a g a n d a , de beeren Verzijl, Nyst en 

Fermin. 
7. V e r l o t i n g , de beeren Uni, Crets en Grossimlinghaus. 
Aan deze commissiën werd opgedragen op de eerstvolgende 

gadering de door hen gewenschte voorstellen ter goe.dkeuring 
te doen. 

Verder werd besloten ook een E e r e  c o m i t é te vormen. 
Voor het falsificatenalbum was een geschenk ingekomen van 

den heer W. Franck. De voorzitter dankt den gever voor deze 
mooie zegels. 

Voor de verloting, die door de vele schenkingen zoodanig 
ingericht kon worden, dat alle 31 aanwezige leden een prijs ont
vingen, gaven de dames Schillings en Rüssel, alsmede de beeren 
Verzijl, Gadiot, Rosier, Kamphuijs, Grossimlinghaus, Wagtho , 
Van der Heijden en Houbers eenige waardevolle zegels. 

Met jkianspel en beurs wordt de zeer geanimeerde avond 
verder i iaaïgenaam doorgebracht. 

■.3.«f#a? Nieuwe leden. 
26. M^Bföuwers , Kasteel »Vaesbartelt«, Vaeshartelt (y\.termn). 
38. H. Borgman, Mathias Wynandst raa t 31, Maastricht. 
xj 5̂ :V'i Adresv«randering. 

34'. J. f. H. Janssens, Tongersche Plein 10, Maastricht. 
Volgende vergaderingen c.q. beursavonden. 

telkens te 8 uur, in de Socië
teit »Momus«, Vrfltliof, te 
Maastricht. 

Maandag 30 Maart 1925 (Verg 
Maand)\g,^,0 April 1925 (Beurs) 4 

Postzegelvereeniging , ,Helder", te Helder. 
Secre tar i s : J. G. J. POLLING, Draaisteeg 7, te Helder. 

KORT VERSLAG der VERGADERING, gehouden op Vrijdag 
20 Februari 1925, in de Sociëteit „Van Weelde". 

Aanwezig 3I leden. Circa kwart over 8 opent de voorzitter 
de vergader ing met een kort woord van welkom in het bijzonder 
aan de candidaat leden, de beeren Rammers en Broeke. Genoemde 
beeren worden met algemeene stemmen aangenomen als lid en 
door. den voorzitter gecomplimenteerd. De notulen worden voor
gelezen en onveranderd goedgekeurd. Onder de ingekomen 
stukken zijn twee bedankjes als lid, n.1. van de beeren C.Jansen 
en M. Wijtema. Alle ingekomen stukken worden voor kennis
geving aangenomen. 

Besloten wordt de Maartverloting op de oude wijze weder te 
doen plaats vinden. Medegedeeld wordt, dat bet bestuur een 
lijstje heeft opgemaakt voor het inschrijven op de veiling te 
Bandoeng en vraagt bet bestuur aan de vergadering machtiging 
om voor het voorgestelde bedrag in te schrijven, welke mach
tiging wordt verleend. Tevens wordt besloten om het bestuur 
zoo noodig een renteloos voorschot te verschaffen om bij even
tueele toewijzing te kunnen betalen. 

De voorzitter deelt mede, dat de heer Polling op verzoek van 
het bestuur op een der eerstvolgende vergaderingen bereid is 
gevonden een causeiie te houden over zijne bevindingen ten 
opzichte van het 5ocents zegel kroningstype, wat betreft het 
vinden van afwijkingen, waarvan hij er een respectabel aantal heeft. 

De commissie tot het nazien van de bescheiden van penning
meester en administrateur der rondzendingen brengt , bij monde 
van den heer Van Heuvel, verslag uit en deelt mede, dat alles 
in orde was bevonden. 

Hierna pauze. Tijdens de pauze vindt de gebruikelijke maaiid
verloting plaats . Er worden nog enkele kavels geveild, waarna 
te ongeveer elf uur huisw.aarts wordt gegaan. , 

De .Secretaris, J. G. J. POLLING. 

■y.BJLAJJr lJHnmi ïRi 
WATCRGRAArSMCrR • J iP l a MMK MKW\ •» W ~ • iNT.TEi., Turo e2S3 
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Nieuwe leden. 
J. G. C. Rammers, Hr. Ms. Wachtschip, Helder. 
G. C. Broeke, Jan in 't Veltstraat 31, Helder. 

Candidaatlid. 
W. H. C. Hoog, Havenplein 14a, Helder. 

Bedankt. 
C. Jansen, Koningstraat 109, Helder. 
M. Wijtema, Kon. Instituut der Marine, Helder. 
J. Baas, Molengracht 6 e, Helder. 

Vergadering. 
20 Maart 1925 in lokaal „Van Weelde". 
4 April 1925 Bearsmiddag: Tan 2—5 nar. 

Postzegelvereeniging ,.Heerlen", te Heerlen. (L.) 
Secretaris: P. SCHOENMAKERS, Molenberglaan 13, te Heerlen. 
VERSLAG van de vergadering van Zaterdag 28 Februari 

1925, in Hotel Roberts, te Heerlen. 
Aanwezig 15 leden. Afwezig met kennisgeving 4 leden. De 

voorzitter, de heer A. Vogels, opent de vergadering en heet de 
aanwezigen welkom. De notulen der vorige vergadering worden 
ongewijzigd goedgekeurd. 

De heer Van der Lip, die bericht van verhindering zond, gaf 
tevens twee candidaatleden op. 

Na een kleine discussie over de rondzendingen wordt de 
vergadering gesloten. 

Met kienspel en beurs werd de verdere avond aangenaam 
doorgebracht. 

Candidaatleden. 
mevr. Ewald, Saroleastraat, Heerlen. 
P. Bekker, Hessellestraat 17, Heerlen. 
K. G. van Els, Horloger, Hoensbroek. 
J. H. J. Snijders, Ubachsberg. 

Vergadering. 
' YER&ADERII)G op Zaterdag 2S Maart 1925, te 8 ^ nnr, 

In Hotel Roberts, Stationstraat, Heerlen. 

Postzegelverzamelaars vereen. ,,Zw^olle", te Zwolle. 
Secretaris: A. HOFMAN, Van der Helststraat 11, te Zwolle. 

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

De bijeenkomst, die door 13 leden was bezocht, werd om 8 
uur door den voorzitter geopend. Na voorlezing der notulen, 
die goedgekeurd werden, had er ballotage van nieuwe leden 
plaats en werden de voorgestelden met algemeene stemmen als 
leden aangenomen. 

Vervolgens kwam de gebruikelijke verloting, waarvoor door 
verschillende leden zegels disponibel gesteld waren en werd de 
avond verder met het houden van veiling, enz. doorgebracht, 
waarna de vergadering om ruim 10 uur gesloten werd. 

De secretaris, HOFMAN. 
Nieuw lid. 

H. Wilmink, Luttekestraat, Zwolle. 

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

Te Koop aangeboden: Ned. indié Port no. 
9 gebr., 200 stuks f 12,—; België no. 84 
t/m 107, gebr. f 3,25 p. ser.; bij afname 
V. meerdere ser. reductie, 100 ser. be
scliiltb.; alles Ie kwal., no. volg. Yv. 25. 
C. B. Antheunis, Walstraat C 44, Axel. 159] 

BOD GEVRAAGD: jubiié Cura?ao 
5. 7Vi. 10 en Suriname 5, 10 en 20 cpl. 
vel. Brandkast Ned, 15, 60, 75 en 1,50 
ongebr. Hulpport 1/3 compleet vel; 5 
en 10 c. ongebr. compleet vel. 160] 
L O T S Y , WAT E R I N G E N . 

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

Te Koop gevraagd 
een prima exemplaar Ind. Brandkast 
4'/i gulden gebr. Aanbiedingen aan 
F. H. M. POST, Maliebaan 104, Utrecht. (27) 

G. VAN LIJF, Oeverenwal 2, MAASTRICHT, (53) 
maakt zichtzendingen op aanvraag met interessante korting op 
Vvertprijzen. KOOPT zegels van Nederland bij elke hoeveelheid. 

1« oplaag 10 ets. 
Per blok van 4 fl 1,50 franco. Ook 
eenige teheele vellen van 100 stuks 
TE KOOP AANGEBODEN. [56] 
M. A. Witsenburg, Amersfoort. 

Alléén plaatsing 
bij vooruitbetaling. 

SPIEOELDRUK 10 CENT 1924. 
(zie Maandbl. 162'25). Van deze zeer 
mooien spiegeldr. zijn er 60 heel en 10 
halfbedr. versch. Nog enk. pr. ex. voorti. 
Prijs f25, p. St. Toez., voorz. de voorr. 
Str., naontv v.postw. of aang.brief. [58] 
A. Koopman O.zn., Laan van Overvest 38, Delft. 

Zoek te keepen oplaagletters, oplaagclj
fers en drukkersteekens der serie 1898 
(uitsluitend ongebr. bovenrand), plaat
numm. en tandingafwijkingen der jub. 
series 1913 en 1923, de oplaagletters der 
60 30. mr. G. A. Boniekoe, Sneek. [54] 

Tekst dezer Annonces 
vóór den lOii in te zenden 
aan de Administratie. 

?, (S:) (STJ ^r) <Sïi ^:i ^ri <S) (ê 'V@'g®'gg)< ;g ) 'gg)^ : :§ )0 

j TE KOOP GEVRAAGD: | 
JUBILEUMZEGELS VAN ^ 

I Curacao en Suriname, \ 
®l gebruikt en ongebr., in elke hoeveeliieid. 1® 

^O.Edepzeel.SUaisWlÖ.AMg 

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

{NEDERLAND en KOLONIËN uitgesloten.) 
VRAAGT Z I CH T Z END I NO AAN 

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

UW VERZAMELINGEN, DOUBLET
TEN, POSTSTUKKEN, ENZ., TEGEN 
B R A N D EN D IEFSTAL BIJ: 
Hanekamp & Van den Broeke, 
 ALGEMEEN ASSURANTIEKANTOOR, 

v/h JAC Q. DE S ONNAV I L L E , 
S PU I 7, AMSTERDAM 
TELEFOON NOORD 4135. (86) 

R. KORMOS, 
POSTZEGELENGROSHANDEL, 

DEN HAAG  Anna van Buerenstraat 90. 

M steeds te koop gevraagd 

NEDERLAND EN KOLONIËN ingroote hoeveelheden. 
(  ) SPECIAAL GEZOCHT: (57) 
JUBILEUM EN OPDRUKZEGELS 1923, GEBRUIKT. 

Brieven en kaarten (echt 
gevlogen) met de :eer zeldz. 
afstempeling: Friedrichs.ha
fen 10. Okt 24. 56 nachm , 
NewYork 15X24 Brooklyn 
16X24 (2 stempels), mooi 
opengemaakt. Gei'll. pros
pectus gratis 1 brief f 10.—. 
1 kaart f 7,50. Paar f 15,—. 
GEORG H. JAEGER, 

■L)it!;.v.„Die Luftpostmarke" 
'Libna, P.O. Box 25, Lettland. 

Luch t p o s t ï e r z ame l a a r s ü Vraagt prospectus en inlicfitingen 
over de „A.I. A. P." (Intern. Ver. van AeroPliilatelisten). [41] 

fld verf eert in dif ^laS. 
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SPOTKOOPJE! 
Memel. 

Memel. 
Danzig. 

Alle nos. 1—122 Yvert 1925, + 975 fr., voor 
slechts f 55,—, gebruikt op briefstuk. 
No. 141—143 (3 w.), Yv. 87,50 fr., ä f 2,50 per serie. 
No. 121, vert. watermerk,af 1,25 p. st.lv os t 

:. » ä f l , 3 5 p . s t . r ^ ' ' ~ 
äf l ,25p. St.ly^ ot; fr 
ä f l , 3 5 p . s t . r ~ ■ 

No. 121, horz. 
Danzig. D.M.no. 23, vert. 

D.M.no.28.horz. » atJ,at)p. 
Monaco. 5 fr., groen (laatste zeldz. zegel) ä f 7,50 p. stuk. 
Alles vrijblijvend. Levering na ontvangst van postwissel. 

TE KCCP GEVRAAGD: 
Zwitserland: Projuventute 1915, compleet, ongebruikt 
h f 1,— per serie. Nederland: Vliegpost compleet. 

«. OUSTING, PENSION MATLA, BU88UM. 
16'1 

immmmmmmmmmm^Mm 
HUGO MICHEL, G.i)i.b.ll.,WEIMlR, 

OPGERICHT IN 1890. 
VERKOOP. 

POSTZEGELHANDEL 
INKOOP. RUIL. 
UITGEBREIDE PRIJSCOURANTEN OVER GELEGEN
HEIDSAANBIEDINGEN GRAT I S OP AANVRAAG. 

MICHELCATALOGI: = 
ERUOPA 1924/25 . . . . f 075 

. . f 2 

. . f2,50 
ilfUCHELlI 

ll:ll!lllllilllllllllll!llinillllllirllllllllll!ll!llllllllllillIIIIIIIIIIIIIIIIHIIIIIII!lllli!INIIIIIIlnlllllllllllllllllllllllllllllllllll!lllllllllll!lll^ 

— ZIE VESDEB AANBIEDING VGBIOE MAAND. (6) 
Postzegelhandcl JOS. LA POUTRÉ, 'sHAGE. 
PRINS HENDRIKSTRAAT 61, POSTCHEQUE EN GIRO No. 31822. 
i inii i l i i l i i l i [ | i i l i i l ' i l i i l i i i i i i i i l i i l i l l»l!{ | i i l>il) i l i i l«l i{ | i i l i i l i i l i i l i i l i i l i ! l i i l i i l i i l i ' inini!' l i i i i i inii i l i i lNli i l i i l i i l i i l i i l IIIIIIIIIIII |IIIII | !I |>IIIIIIIIHII 

a. 
^«vl^^®!^ 

Il 1925 

(Prijzen in Goudmarlien) 
EUROPA 1925 
OVERZEE 1925 
MICHEL'S MAANDELIjKSCHE 

SUPPLEMENTEN. 
Abonnement voor 1925 (6 nrs. 

tranco) f 0,60. 
De MICHELCATALOGUS heeft 

de grootste verspreiding van alle 
gezamenlijke catalogi der wereld en 

is onmisbaar voor lederen ernstigen verzamelaar. 
AANBIEDINGEN VOOR DEZE MAAND: 

HONGARIJE. Madonna, con%pleet, 8 versch. f 0,60 
, Dienstzegels, alle 29 soorten, compl . 2,40 

Portoprovis., alle 21 stuks, compl. 1,25 
SCHWANEBERGERALBUM. sedert 44 jaren bel<end als liet 
beste en meest gewilde der geheele wereld, in alle soorten, 
tegen origineele prijzen. Prijslijsten op aanvraag graiis. 
\k vraag steeds te koop: Series van alle landen, In het bijzonder 

nieuwigheden, alsooli alle Europazegels voornamelijk 
KOLONIËN, ongebruikt en gebruikt 

Is voornamelijk DUITSCHE 
en OUODUITSCHLAND. 

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

_ (50) 

I 

LEVERING VAN ZELDZ i E ZEGELS VAN ALLE LANDEN VOLGENS MANCOLUST IS 
: MIJNE SPECIALITEIT : 
PRIMA KWALITEIT. ZEER MATIGE PRIJZEN. 

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

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

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

W. HOUTZAMER, STRAND 368, LONDON W. C. 2, ENGELAND. 

II 
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p O S T Z E O E L -
MAG \%\^ „INSULINDE". 

PIERRE VOS, 
JAN HENDRIKSTRAAT 95, 
BIJ DE GROOTE MARKT. 

KANTOOR 

PRINSENSTRAAT 82, DEN HAAG. 

T E KOOP GEVRAAGD: 

ALLE RARITEITEN VAN 
NEDERLAND EN KOLONIËN. 

[52] 

RECLAME 
AANBIEDING 

VAN DEN 

I „Haagsclie Postzeyelhandel", 1 
- Toussaintkade 41, Den Haag. " 

Curasao 1915, Scheejijefe-t\ pc, 22'/2 cent, oDgebr. ƒ 0 , 0 5 
per 10 stnks ƒ 5,50 

Suriname 1915, Scheepjes-type, 15 cent, ongcbr, ƒ 0 , 4 5 
per 10 stuks ƒ 3,75 

Suriname, Scheepjes-type, 20 cent, ongebruikt ƒ 0,75 
per 10 stuks ƒ 6,25 

22'/j cent, ongebruikt ƒ 0,75 ; per '10 stuks ƒ 6,25 
Bestellingen bij vooruitbetaling of storting op Giro 
Rek. No. 110104, kantoor Den Haag. Porto Extra. 

[42«] 

RECLAME-Aanliediny. 
Nederlandsche en Buiteolandsche zcgds 
(ttemengd) per kilo f 1,—, porto extra. 
Deze maand geef ik eiken kooper van 
een kilo G R A T I S een goed zegel ter 
waarde van minstens fr. 10,— Yv. cadeau. 
TchectlO-Slowakije per kilo slechts 1 1,50 

plus porto. 
» no. 102—104 en 119, 

120 (hierbij nog 50 versch. Tchecho-Slowa-
kije) tezamen voor f 0,75, 10-maal si. f 5,50. 
Oostenrijk, DO. 143-161, 162-165, serie van 
26 stuks, Yvtrt fr. 17, —, prijs t l , — met 
100 verscliillende Oostenrijk CADEAU. 
Oostenrijk, no. 253-289, 313-319, 44 stuks 
f 0,60, met 100 verschillende Oostenrijk 
CADEAU. Dit per 10-maal slechts f 4,50. 

Aan wederverkoopers met groot rabat op 
Yvert lever ik 1000 fr. Yvert voor slechts 
f 25, — . PBACHTIGE SORTEERING. 
Ik maak een opruiming van een enorme 
partij zegels in lots samengesteld; 
Lot A 1000 stuks f 3,— ; Lot B 2000 
stuks f 5,— ; Lot C 3000 siuks f 6,50. 
— SCHRIJF MIJ NOG HEDEN. — 
Nog vele voordeelige aanbiedingen !!!! 

PDStzegelliandel „THE (LOIE" , 
Krugerstraat 39 - Zaandam. 

|55]_ 

Aanvullings-bladen 
Yvert-album zijn verschenen. 

Aanvullings-bladen 
Schwaneberger-albums ver
schijnen eerstdaags. 

Bestelt ze nop tiedeo l)ij 

AUF DER HEIDE'S 
POSTZEGELHANDEL, 
Gravenstraat 17, Amsterdam, 

of Postbus 1, HILVERSUM. 
(23) 

«MEMELj 
É Is een afgesloten verzamelgebled ii 
I j Het BILIIIKSI koopt men aan de bron zelf. ^ 

Nos. volgens Yvert. a 
Memelgebied, cpl. 17 w. 
3 m./5 fr , rood 
3 m./5 fr., blauw 
10 m./5 fr, blauw 
20 m./5 fr., blauw 
Vliegpost I, 7 waarden 

» II, 11 waarion 
» II, 3 M., steil 
» III, cpl,, 10 w. 

Schuine druk I, cpl., 20 w. 

( t - 1 7 ) ƒ 9, 
(29) . 4,75 
(30) » 1 5 , -
(32) . 1,25 
(33) >16,50 '^ 

^ 
^ 

(45-51) 
■ (7282) 

(78) 
(97106) 
(5271) 

Yvert nr. 8596 en 107122 (28 w.) 
MEMEL/LITAUEN. 

I, II en III uitg., 18 w. (123140) 
Provisorien 100, 400, 500 ,'141143) 
Vuurtoren, Yvert 65 fr. ;154166) 

» met cent, 13 w. (184196) 
I. Cent uitg, 17 w. (167183) 
Laatste uitgifte, 28 waarden, 

(205208, 213236) 

11 — 
. 1,10 
> 7,50 
■ 1 — 
. 2,70 
■ 2,50 

. 2,75 

. 2,60 
> 1,75 

3, 

6,75 

^ Max Szameitat, Memel, ^ 
I MüHLENDAMMSTRASSE 2 (57) Z 
fl (aV W^ ' • ^ ^^ '^** "^ * ^ ( ^ *^ '^^ "^f^ <«7̂  ~^^ Ct. 

Alle andere zegels op aanv age (postzegel 
voor antwoord). 
Geld vooruit in bankpapier of cheque ! 
Referentiën: Redactie van dit Blad. 

v r . M  t A j j j J i i i f i i i . i j i 
WATERGRAAFSMEER. •M.YAAR ^ C^ ^ _ C I R . L r a N DE HAAT 
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BERICHT. 
Onze geachte clienteele en 
handelsvrienden berichten 
wij hiermede, dat de firma 

Postzcgcihandcl 
Van Herwerden 

Groningen, 
onder haren tegenwoordigen 
vorm, cngewijziéd blijft voort
bestaan. Per 21 Februari 1925 
is aan onzen tegenwoordigen 
procuratiehouder, den heer M. 
FEDDEMA , die de vertegen
woordiging voor onze firma voor 
NederlandschIndiëop zich neemt, 
eervol ontslag verleend, terwijl 
in zijn plaats handelsvolmacht 
is verleend aan den heer A. 
BOE LENS, te GRONINGEN. 

Posizegelhandel Van Herwerden 
Groningen, Poiibus 62. 
Telefoon: Groningen 3578. 
Telegr.adres: Gronamarke, Groningen. 
Postrekening: Groningen No. 22499. 
Bankiers: Ainsterdanische Bank, Groningen. 
Darmstädter und Nationalbank, 
Depositenkasse, Berlin W 9, Postdamerstr. 16. 

BERICHT. 
Wij berichten onze geaciite 
clienteele en zakenvrienden 
hiermede, dat door ons de zaak ' 

der firma 

Paul Kruier, 
Berlin W 66, 
Mauertiratse 80, 

is overgenomen. Wij nemen vanaf I 
JVIaart 1925 daar het volle zaken en 
winkelbedrijf met alles wat daartoe 
behoort op en zullen er steeds naar 
streven aan alle wenschen van onze 
clienteele te voldoen. — Voor de ver
zending zullen wij ons speciaal toe
leggen op de gebieden OudDuitsch
land en Duiische Koloniën. Wij ver
zoeken aanvragen en mancolijsten te 
zenden. — Wij zijn steeds koopers van 
goede exemptaren en betere verzame
lingen. Aanbiedingen met prijsopgave 
worden steeds omgaand beantwoord. 

Markeiihaus Van Herwerden G.m.b.H. 
Berlin W 66, Mauertiratse 80. 
Telefon: Zentrum 4795. 
Telegr.adres; Gronamarke Berlin, 
PostscheckKonto: Berlin NW 7 Nr. 141904. 
BankKonto: Darmstädter und Nationalbank, 
Depositenkasse, Berlin W 9, Postdamerstrasse 16. 
N. Helfft 4 Co., Berlin NW 7, Unter den Linden 52. 
Amsterdamsche Bank, Groningen (Holland). 

[286] 

GibhonsCatalofftts 1925 
Dl H l i S T ^® 

TSMMSt I . 

mtm Wm ¥®LLIDiei P©ST11@EL©^TÄL@@US. 

(483 pagina's). 

I e H I R IJ K. 
Geheel herzien en met nieuwe lijsten van vele belang
rijke landen. 
Door de geheele wereld erkend als de eenige degelijke 
gids der Britsche uitgiften. 
= = @ Sie @ 4 . ? psEt feiiilt©alan.i, ® 4 . ^ = 

©ElElli 1 1 . (1133 pagina's). 

WRIIiiDË L ^ ^D I l . 
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. — 

1@> @. % po£t %iitt@mlmB,ii I s. 1 äe 
Supplementen op GibbonsCatalogus iedere maand in g l 'ÄÜI j l iY ©ISBPIIÜ MQMl'HlaT 
ar@WBII^ls. Abonnementsprijs g S, @ ä, per jaar. PROEFNUMMERS GRATIS. (33) 

Stalle! Gins LI, Dept . P., 
331 Strand, 

^■■JLJJ'JJJI I IHHI . IJ I DIR. LEON D E R/VAT 
INT.T E L. XUID e j ' , ' . 
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KOOPJES! BIJ KOOPJES! 
DE HAAGSCHE POSTZEGELHANDEL, 
TOUSSAINTKADE 41. DEN HAAG. 

Nederland 1924. 
Tentoonstelling serie epl. ƒ1 ,75 
gebr. met Tent. stempel » 2,50 

Nederland 1924. 
Foutdrukkaart 

Hattem-Overijsel f 0,35 

Nederland Jubilé 1923. 
20 et. blauw—7H, P- 10 s t . / 0 , 6 0 
25 et. geel —10, p. 10 st. ■. 0,80 
35 et. oranje—15, p. 10 st. » 1,25 

Nederland, weldadigheid 1906. 
100 series, gebruikt ƒ 8,50 
1000 series, gebruikt » 75,— 

Nederland, grof getand. 
15 et. praeht expl. gebr. ƒ 0,20 
I7I/J » » » . » 0,40 
20 » » » » »0,35 
22)^2 . » . . » 0,30 
25 » » » . » 0,15 
50 » » » » » 1,25 
60 » » . » » 0,45 
10 op 1 7 ^ et. pr. ex. gebr. »0,75 

Jubilé Curasao. 
Curagao, 5-20 et., ongebr. f 2,50 

» 5-1 Gld., » » 14,— 

Jubilé Suriname. 
Suriname 5—20 et., ong. f 2,25 

» 5—50 ct., ong. . 7,50 
» 5—1 Gld., ong. » 16,50 

Jubilé Ned.-Indië. 
Serie eompleet, ongebr. / 3 5 , — 
Serie 5—2Vj Gld., gebr. . 5,25 
12'/set . ,per 10st.,gebr. » 0,50 

Nederland 1924. 
10 et. rood, 1ste uitgave f 0,50 
10 et. rood, Ie uitg., gebr. » 0,75 
1 cent rood, ongebruikt » 0,15 

Nederland 1898. 
1 Gld., kroningszegel, 

gebruikt ƒ 0,45 
P r a e l i t e x e m p l a a r . 

Ned.-lndië. 
15 et. met overdr, JAV inplaats 

JAVA, ongebruikt / 2,50 
Z e l d z a a m , 

Memel 1922. 
Vliegpost No. 78, 

z e l d z a a m f 8,95 

Luxemburg 1924. 
Serie Caritas, oompleet, 

ongebruikt f 3,50 

Zweden 1917. 
5 op 2 ore—10 op 50 ore, 

(76-85), Landstorm / 2,75 

Zweden 1919. 
7 op 5 op 20 ore—12 op 10 op 50 

ore, (112-121), serie / 2,75 

Denemarken nieuw. 
Jubilé serie in blokken 

gebruikt, compleet f 0,75 

Monaco 1922-25. 
1 fr,, no. 00, zw. op geel / 0,50 
1 fr., nieuw, zw. op geel » 0,20 

Mozambique 1918-23. 
Serie eompleet, met porten 

170 fr. Yvert / 7,50 

Joego-Slavië. 

Croatië, compl., (53-62) / 0,50 

Carintié, compl,, (71-84) . 0,50 

1921, (129-142), compl, o» 0,40 

1923, (150-154), eompl. » 1,50 

Fiume. 
1919, overdr. op Hongarije 

compleet / 1 7 , 5 0 
1919, 5Ct.—lOCr, Posta 

Fiume (49-56) » 2,25 
1924 op 1923, Annessione 

AU-Italia, eompl., 14 st. . 9,25 
1924 op 1923, Regnod Italia, 

compleet f 9,95 

Beieren 1911, 

3 Mrk., rood, echt gebruikt, 

l a s t i g z e g e l f 1,10 

Groenland, pakketpost. 
Serie compleet f 0,80 

» » gebruikt » 0,95 

Portugal, nieuw. 
Camoës, serie compleet, 
ongebruikt, 31 waarden f 22,50 

Belg. Congo. Nieuw. 
Met overdruk Ruanda 
serie compleet, 22 stuks f 4,50 

Frankrijk, Olympiade. 
Serie compleet, ongebruikt, 

4 stuks / 0,50 

Bulgarije 1925. 
Nieuw, Serie 7 overdruk, 

oompleet f 0,45 

Ecuador 1909. 
Serie compleet, ongebruikt, 

(162-170), Yvert 25 fr. / 1,50 

Nyassa 1924. 
Porto serie, compleet 

Yvert ± 30 fr. / 1.25 

Nyassa 1901. 
Serie (27-36), 10 waarden / 0 ,20 
Serie (55-60), Republiek "» 0,20 

Hongarije. Nieuw. 
400, 2500 en 10000 Kr. / 0,75 
Jubilé 1825-1925, 3 w. » 0,35 

Albanië. 
1917, serie oompleet, (52 — 58) 
1920, 50 q. groen en 1 f. lila, (100—107), ongebruikt 
1921, Besa, overdruk serie, compleel. (114—119) 
Taxe 1914, (6—9), serie compleet 
Taxe 1920, (14—17), serie compleet 
Roode Kruis 1924, I, serie eompleet 
Roode Kruis 1929, 11, serie compleet 
Deze 7 aanbiedingen samen voor slechts 

/ 2,25 
2,50 
2,45 
3,50 
1,75 
3,50 
3 -

17,50 

België, Spoorweg. 
1916, 10 Ct.—10 f. (58-78) / 1 , 5 0 
1920, 10 Ct.—101,(79-99) »1,95 
1921,10 Ct.-20 f.(100-127) » 2,25 
1922, Staaldruk, 2 f . - 2 0 f . 

(128-134) » 1,25 
1923, 5 Ct.—3 f. (135-148) » 1,25 
1924, 2f. 30/2 f. 40 (149) .0 ,50 

Perzië. 
1909, 1 et.—30 k. (269-84) / 2 , 7 5 
1915,1 et.—5 T. (368-84) » 5,25 
1915, overdruk Service 

(41-57) »4,50 
1915, overdruk Colis 

Postau.x (2-18) » 4,50 
Laatste 3 series » 12,50 

Frankrijk. 
1924, Ronsard, blauw ƒ 0,15 
1924, 25 Ct. exp. d. Arts 

Deeoratifs »0,075 
1924, 75 Ct. exp, d. Arts 

Deeoratifs, bl. en grijs » 0,15 

Liberia. 
1918, 1 C t - $ 5 (140-152) / 4 , 7 5 
1918, dito met overdr. O.S, » 4,75 
1923, 1 Ct.—25 Ct. en 

1 Ct.—25 Ct. met O.S. » 3,25 
1921, met slang, compleet 

(25-29) . 0,95 

Montenegro, 
1900 , ln ,—2f .g r . form. 

(30-41) / 1,25 
1907, I p . — 5 k. (76-87) » 0,75 
1910, 1 p.-5 P. Jnb. (88-99)» 0,85 
1913, I p , — 5 P . 2 5 p . A . R . 

5 p.—50 p. Port 1. 5,50 
1907, 25p . A,R. 5p.—50p, 

Port . 0,15 

Spanje. 
1907, Madrid, 10 ct.—4 p. 

(236-41) / o , 4 5 
1916, Cervantes, compleet 

(12—19) . 0,95 

Litauen. 
Dollar-overdrukken, serie eompleet 
volgens Sehaubek-Album, 41 stuks 

sleclits / 22,50 

100 
100 
200 
200 
50 
25 
50 

100 

V E R Z A M E L I N G E N 
versch 

» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

Danzig 
Hongarije 

» 
Oostenrijk 
Belg. Spoorweg 
Griekenland 

» 
» 

/ 1 , 5 0 
, 0,25 
» 0,60 
» 0,45 
. 1,25 
» 0,25 
. 0,80 
» 2,50 

Aanvragen zonder retonrporto worden niet 
beantwoord. Alle zendingen geschieden 
na ontvangst van postwissel of door OTCr-
schrflvlng op onze GUrorekening No. 110104, 
kantoor DEN HAAG. Zendingen boven 
f 10,— franco. Buitenland Porto Extra. 
Bestellingen onder f 1,— worden N I E T 
uitgeToerd. (42) 

V E R Z A M E L I N G E N , 
50 veiseh. Bulgarije / 
25 » Bosnië 

110 » Zuid Amerik. Staten 
1000 » der geh. wereld ; 
2000 » der geh. wereld 
3000 » der geh. wereld 1 

0,50 
. 0,50 
> 2,50 
. 2,75 
. 9,25 
22,50 
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