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Catalogus Nederland en Koloniën 
is lieden Yersclienen. 

I vjciicci ucwciKi iiici lypcii cn lanuingen VQI M 

gens den bekenden Engelschen catalogus van I 
Stanley Gibbons en Leiddraad van Nederland. I 

Prijt f 0,25 franco huis , alléén bij vooruiibeial ing. 

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

Uittreksel uit liet verslag van de vergadering van den 
Raad van Beheer van het Ned. Maandblad voor Philatelie, 

op Zondag 29 Maart 1925, te Amsterdam. 
De overleden voorzitter, de heer Stroo, wordt in gevoelvolle 

woorden door den heer Van Brink herdacht . 
Besloten wordt, dat het voorzitterschap voortaan telkens voor 

één jaar, volgens op te maken rooster, aan een der vijf Veree
nigingen zal worden toegewezen. De Veieeniging maakt dan 
zelf uit wie der beide afgevaardigden als voorzitter optreedt. 
Het vicevoorzitterschap wordt bekleed door een der afgevaar
digden van de volgende Vereeniging op het rooster. Op deze 
wijze wordt voor 1925 als voorzitter aangewezen de heer P. 
Vredenduin van »Hollandia« en als vicevoorzitter de heer 
dr. A. van Dam van de Ned. Vereeniging. 

De kas van den administrateur is nagezien en geheel in orde 
bevonden. Ter verdeeling onder de aangesloten Vereenigingen 
is beschikbaar f 3487,—. 

Het blad wordt als proef voor een jaar uitgebreid tot 28 
pagina's. Nieuwe rubrieken, zooals vervalschingen, luchtpost, 
e t c , zullen worden geopend. 

Het Maandblad zal op de tentoonstelling te Parijs worden 
ingezonden. 

Tal van ingekomen stukken worden uitvoerig besproken en 
afgehandeld. 

De Secretaris, 
H. C. M i u u s . 

Nederlandsche Bond van 
Vereenigingen van 

Postzegelverzamelaars. 
Opgericht 26 Juni 1908. 

Als Rechtspersoon erkend by Kon. 
Besluit van 27 Juli 1908, No. 67. 

De aangesloten Vereenigingen worden herinnerd aan art. 9 
van het reglement. «Zij doen vóór i Mei opgave van candidaten 
voor de op de Algem. verg, te benoemen functionarissen.« 

Aftredende Bestuursleden in 1925 zijn : 
mr. W. S. W. de Beer, penningmeester. 
mr. E. Bonn, vicevoorsitter. 

Nederlandsche Vereeniging van Postzegelverzamelaars. 
S e c r e t a r i s : A. VAN D A M , Wilhelminastr. 49,/i^art>&;«, Tel. 10793. 

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

Straatweg 25, Velp. 

Dordrecht: Secr. : G. W. Wesselman, Maartensgat 7. 
Friesland: Secr. : S. Tromp Visser, Voorstreek 9, Leeuwarden. 
Gooi en Eemland: Secr . : C. Bovenkerk, Pater Wynter laan 9, 

Naardeti. 
'sGravenhage: Secr . : J. J. Deggeller, Schuytstraat 151. 
Haarlem: Secr . : dr. J. M. van üls t , 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, Rilsevoort 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 f l4>5o, 

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

Enschedé & Zonen te Haarlem. 
Het jaarboekje 1925 is in voorbereiding Inzending van den 

tekst der te plaatsen annonce gelieve men ten spoedigste aan 
den secretaris te doen toekomen. 

Afdeeling Verkoop. 
Sectiehoofd, Gelderland: A. N. Hamelberg, van Pal landstraat 

58, Arnhem. 
» Amsterdam: Tj . Gs. de Vries, Adm. de Ruyter

weg 172 II, Amsterdam. 
Door het pogen van de Afd. »Gooi en Eemland«, is aldaar 

een jeugdafdeeling opgericht, waarvan het Bestuur bestaat uit 
H. Steinbach, voorz,; P. van Schooten, secret, en Kees Boers, 
penningm. 

Het Reglement is herdrukt en wordt op aanvrage franco toe

gezonden. 

Overleden. 
52. 

380. 
904. 

34. 
511. 

Joh. Friesendorp. 
Dr. C. A. L. Jacobse Boudewijnse. 
Joh. H. Limper. 

Bedankt met 31. 12. '25: 
dr. H. Deibel. 394. C. Verhoop. 
H. Muller. 

Afgevoerd. 
94. H. Y. Gatsonides. 91. J. Oosterhoff. 

425. Th . J. van Heereveld. 

Nieuwe leden. 
605. H. A. Barnouw, adj.secr. Delimij, Medan. (N.I.) 
621. K. Boeve, havenmeester te Tarakan (O.K. Borneo, N.I.^ 
656. M. Engels, kapt . a r t , Banjoe Biroe. (N.I.) 
778. Y. van Heekeren, Ned. Handelmij, Medan. (N.I.) 
779. H. J. A. Koning, adm. Concordia, Malang. (N.I.) 
780. J. F. H. Lutjens, hoofdadm. Dehmij, Medan. (N.I.) 
781. W. H. G. Palm, adj. insp. v. d. Arb., Loeboek Pakam. 

(S.O. K., N.I.) 
782. G. Pastor, adj. insp. v. d. Arb., Tandjong Pinang. (N.I.) 
783. G. Ritter, Postzegelh., Lombokstraat , Medan. (N.I.) 
784 J. J. G. E. Rückert, Parallelweg 2, Semarang. (N.I.) 
785. H. F. C. Schölte, tandarts , Malang. (N.L) 
786. Ch. F. Seeger, Ned. Handelmij, Medan. (N.I.) 
787. A. M. Harterink. notaris, Augustimcsga (lid «Utrecht). 
788. A. J. Th, Kok, Voorschoterlaan 3«, Rotterdam. 
789. G. M. Kok, Villa Nova, BergenopZoom. 
791. J. Leupen Js. zn., Groote Houtstraat 189 rood, Haarlem. 
792. J. Lobry, Fransche straat 4, Nijmegen. 
793. J. Mebus, Korte Lijnbaansteeg 4, Amsterdam. 
794. W. J. Neeteson Lemkes, Vondelstraat 24, Nijmegen. V. 
795. A. Roth, Pater Brugmanstraat 89, Nijmegen. V. 
796. mevr. L. Thunhors t , Bothalaan 5, Hilversum. A. V. 
797. Jules de Vries, Waldeck Pyrmontlaan 20, Amsterdam. 
798. R. Schönhuth, Stolbergstraat 2, Haarlem. 
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Aanmeldingen. 
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, Borneostraat (voorzitter), 
R. Falkenberg, Thesingstraat 10 (penningm.) , 
M. W. ten Seldam, Embong Woengoe 38, 
A. Janzen, Peneleh ill no. 20, 
L. LeijdesdorfF, Pandanweg 2, 
F . Römer Jzn., Gemblongan, 
W . G. Abbink, Opakstraat 29, 
H. R. E. Textor, van Swollstraat, 
P . W. Thier, Speelmanstraat 11, 
H. P. Likowski, Kedongdoro 40, 
G. van den Molen, Embong 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., 
J. 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. Wolter img, Genteng 54, allen te ^ocrabaya. 
K. R. van der Lee, s.f. Clean, Sitoebondo. 
W. J. Heiligers, Probolingoweg 8, Pasoeroean. ' 
T h . A. Valkenet, Pasir Kaliki 43, Batidoeng. 
]. Laupman, adj. insp. S.J. S. Mij., Gang Schmalz i2,Semaratig. 
Ch. Ch. Persijn, ass. Deli-Mij., Tandjong Kleling, Medan. 
W. G. G. Cooper, Groepsadv. Proefstat. Java Suikerindustie, 

Pasotroean. 
A. C. A. Heshuisius, Kroonprinslaan', Dcocja. 
dr. J. Schut, Toiari. 
A. iCoops, chef fa. Butterworth & Co., Parallelweg 14, 6>/«rt;-««g-. 
jh r . W. van Panhuis, Pandevt Bindjei. 
L. H. van Asperen, Sigli. 
H. Feddema, Bat. Petr*. Mij., Balikpapan (Borneo, N -I.) 
H. J. Bosch, Frans v. Mierislaan 16, Hilversum. 
dr. ƒ. Jonkmans, Schoolstraat 9, Hengelo (O.) 
K. van Nes, Domselaerstraat i H, Amsterdam. A. V. L. ... 
mr. D. F. W. Scheidius, Nieuwe Plein 4 i , Arnhem. V. j ' ^ ' ^ " , - ' 
dr . G. Tauber t , Lange Hezelstraat 125, Nijmegen. V. ' ' * '"^ 
dr . G. Versteeg, Loolaan 3, Rijzenburg (lid O. H. v. Z.) 
Emanuel Tyl , Margaretenstrasze 9, Wien IV (Oosfenr.) 
A. Koops, Paialelweg 14, Semmang (N.I.) 
E. S. Slot, Koninginneweg 62, 5ö«ra/^ar^ (N.I.)(p./d. Wat t i e& Co.) 
F . C. Heyligers, Limburg Estate hjMalang (N.I.) 
J. C. Koedijk, adm. s. f. Pangsarredjo hjMalang (N.I.) 
H. J. H. Voskuil, Lt. Inf., Malang (N.I.) 
J. H. van Zuylen, empl. Ned. Handelmij, Medan (N.I.) 
J. de Graaf, adj.. secr. Cultuurraad, Medan (N.I.) 
J. E. Hamming, adm. ondern. Tegalgondi hlSolo CN.I.) 
J. F . Tierie, apoth., Malioboro, Djocja (N.I.) 
A. C. Ingenegeren, Riouwstraat 102, Bandoeng (N.I.) 
E. Hamakers , ond. Tjioemboeloeit, hjBandoeng (N.I.) 

Adresveranderingen. 
251. G. Aars, thans Buys Ballotstraat 59, den Haag. 
623. J. W. F. Biegelaar, thans Papestraat 18, den Haag. 
678. S. A.' Blok, thans Toussaintkade 41 , den Haai;. 
666. J. Booda, thans Bloemhofstraat 2, Haarlem. 

87. H. Cramer, thans Departement B. O. W., Weltevreden (N.I.) 
341. C. J. A. M. ten Hagen, thans Valkhof 6, Nijmegen. 
651. A. Hoelen, thans Bergendalsche weg 251, Nijmegen. 
371. J. H. Kersten, thans Heemst, dreef 280, Heemstede. 
352. J. Landsheer, thans v. d. Brughenstraat 12, Nijmegen. 
696. J. C. Lutkie, thans Linksche straat 5, Scheveningen. 
139. J. W. Martin, thans Leidschevaartweg 131, Haarlem. 
6o4. H. E. Meulman, thans W. v. Outhoornstraat iz, den Haag. 

91. J. Oosterhoff, thans Burmaniahuis, Leeuwarden. 
560. H. J. Pluym, thans Groenestraat 110, Nijmegen. 

321. J. Pijnenborg, thans Grobbedonckstraat i,'j-Z/^r/ti^^wfoj-c^. 
637. mevr. M. E. F . van Seters-Hsgeman, St. Jorisstraat 32, 

Nijmegen. 
60. Ch. A. Struyck, Almelo. 

701. H. J. E. M. Tervooren, thans Gerard Nootstraat 59, Nijmegen. 
I I I . S. Tromp Visser, thans Voorstreek 9, Leeuwarden. 
472. A. L. J. de Vries, thans Groest 3, Hilversum. 
189. P. Knegtmans, thans Tjikinie 2, Paviljoen, Weltevreden(]a.\3.). 
468. C. H. Beels, thans Prins Bisschopsingel i, Maastricht, 
136. M. Ph. van Romondt , thans Roodeweg 31, Ciiragao. 

J. M. Kolff, thans Eendrachtsweg 3, Rotterdam. 

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

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

Tegenwoordig 33 leden. Na opening der vergadering door 
den voorzitter, den heer Singels, en welkomheeting der leden, 
waaronder de heer Titulaer, voor de eerstemaal aanwezig, 
worden de notulen der vergader ing van 9 Maart 1.1. ongewijzigd 
goedgekeurd en vastgesteld. 

Naar aanleiding van het medegedeelde door den heer Cramerus 
in de vorige vergadering omtrent de overdrukte portzegels, deelt 
de voorzitter mede, dat hem bij informatie gebleken is, dat voor 
de overdrukken g e e n zegels zijn gebruikt met een ««(/«r^ kleur. 

Als nieuwe leden worden hierna aangenomen de beeren V. de 
Bont, M. F . de Vries, Jan Gaandere Mzn., J. Agterberg jr . en 
W. van der Hout. 

Ter bezichtiging gaan rond een enveloppe, gefrankeerd met 
een nieuv/e Fransche automatische frankeermachine (van den 
heer de Bont) en een Engelsche kaart , eveneens bedrukt met 
eenfrankeer-raachinestempel. Als »postzegels« kunnen deze echter 
niet beschouwd worden. 

Naar aanleiding van het door den heer Siegmund in de Februari-
vergadering gedaan verzoek, om meer ruimte beschikbaar te 
stellen voor de vereenigings verslagen in het Maandblad, is van 
den Raad van Beheer een schrijven ingekomen, houdende mede-
deeling, dat aan dat verzoek niet kan worden voldaan. 

Medegedeeld wordt, dat aan procenten, wegens verkochte zegels 
uit de boekjes in het afgeloopen kwartaal, f 140,27= ten voor-
deele der kas is gekomen, terwijl aan boeten is ontvangen f1,50. 

Vervolgens wordt een schrijven voorgelezen van den heer J. 
van Dijk, waarbij deze ontslag neemt als sectiehoofd I. De voor
zitter vindt hierin aanleiding, om den heer Van Dijk dank te 
zeggen voor al hetgeen hij in 't belang der Veieeniging gedaan 
heeft. Het bestuur hoopt in de volgende veigadering een nieuw 
sectiehoofd aan de vergadering te kunnen voordragen. 

Een schrijven van de Kon. Luchtvaart-Maatschappij in Verband 
met een bezoek aan de Internationale Postzegeltentoonstelling 
te Parijs wordt voor kennisgeving aangenomen. 

De heer dr. Gommers heeft wederom 4 teekeningetjes ver
vaardigd met afbeeldingen, voorkomende op Belgische postzegels 
en voor de goede oplossers 3 prijzen beschikbaar gesteld. Bij 
loting onder de 4 goede oplossers bekomen de beeren Van 
Leeuwen den len prijs (serie Roode-Kruiszegels van België), 
Colen den 2en en Jacobs den 3en prijs (zijnde overdrukte zegels 
van Belgisch Congo). 

De bibliothecaris, de heer Van den Berg, deelt mede, dat het 
falsificaten-album zoo goed als gereed is en hij op de volgende 
vergadering het gedeelte Oud-Dtiitsche Staten zal medebrengen. 
De heer Siegmund verklaart zich bereid zijn collectie mede te 
brengen, opdat dan duidelijker kan aangetoond worden, waarin 
het valsche bestaat. 

De heer Siegmund doet nog mededeeling omtrent de aan
staande uitgifte van Noorsche Pool-expeditieportzegels, terwijl 
de heer Van Leeuwen de uitgifte aankondigt van een serie van 
10 stuks Belgische zegels. 

Ten slotte verloting onder de aanwezige leden van eenige 
zegels, aangekocht voor f3.90, benevens van eenige, geschonken 
door de beeren Olrée, Hekking en Homs. 

Waarna de vergadering is gescheiden. 
Breda, 6 April 1925. De 2e Secretaris, 

J. BROEDERS. 

■J^jniiirü^i-' 

lUP.'llL^JJ'rl. 
WATCrtGRAAKSMLKK • M . Y A A R & C ^ * 
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Njeuwe leden. 
165. V. de Bont, 11 Rue de Trevise, Paris (Xe). 
E

443. M. F. de Vries, Egelantiersgracht 95, te Amsterdam. 
E. Z. (Sectie Vil.) 
444. Jan Gaandere M.zn., Lange Warande 30 c, te Rotterdam. 
E.Z.R. (Sectie V.) 
445. J. Agterberg jr., Caleshoek 5, te Ginneken. (Sectie 11.'» 
E.Z. 
445. W. van der Hout, Baronielaan 9, te Breda. (Sectie II.) 
E.Z.R. 

Candidaatleden. 
Leo Biesterbosch, Koopman, Stationsstraat 93, Apeldoorn. (Eigen 

aangifte.) 
Baron dr. Guido Albori, Via Santi Martiri 26, Triest (Italië). 

(Voorgedragen door Baron Oscar Albori, Weenen ) 
J. E. L. de Joode, Particulier, ie Jerichostraat 62'&, Rotterdam. 

(Eigen aangifte). 
Emanuel , Tyl, Postzegelhandelaar, Margaretenstrasse 9. 

Wien IV. (Eigen aangifte). 
Verhuizingen. 

58 A Luijk, van Amsterdam naar Ginnekenweg 42, Breda 
(Van VII naar II.) 

405. mevr. C H. van DorpVan Dorp, te Baarn, thans Nassau
laan 45, aldaar. (IV.) 

294. P. A. M. Davyt, van Mandelieu naar Pensiont »Bel,Sito«:, 
te Nervi (Genova). 

160. J. C. van Boitel, voorheen te Siitard, thans Hoofd Holl. 
Chin. School te Lasem (Java). 

fSo. douairière mr. W. J. baron van Dedem Geei tsema, van 
■ Sckeveningen naar Johan van Oldenbarneveldtlaan 20, 

'sGravenhage. (V.) 
275. J. A. L. Aarts van Dongen mia.r Kru'isstrazt i^ B, Rotterdam. 
Z. (Van III naar V.) 
49 W. B. Brocx, te Rotterdam, thans Bergschelaan ma 

aldaar. (V.) 
198. F. H. Brinkman van Zandvoort naar Witte de Witstraat 

l48 II, Amsterdam. (Vil.) 
Aankondiging. 

LEDENVERGADERING op Maandag 11 Mei 1925, des 
avonds te 8 aar, in d« bovenzaal van de „ B e n r s v a n 
B r e d a " . (Ingang St. Janstraat.) 

Ver. van Postzegelverz. ,,Hollandia", te Amsterdam. 
S e c r e t . : J. A. K A S T E I N , Hendrik Jacobszstraat 19, Amsterdam. 

KORT VERSLAG der vergadering, gehouden op Zaterdag 
28 Maart 1925, te 8 uur, in hotel „Krasnapolsky", 
Amsterdam. 

Aanwezig 56 leden. In zijn openingsrede maakt de voorzitter 
gewag van de open Beurs, welke in navolging van Amsterdam 
en Rotterdam, te ^sGravenhage op het Binnenhof gehouden wordt 
en van de vele nieuwe uitgiften, waarvan o.a. de Hongaarsche 
Sportserie slechts als uitbuiting der verzamelaars bedoeld i s ; 
ook Portugal met zijn onnoodig groote series schijnt zijn Staats
inkomsten op kosten der Philatelisten te vermeerderen. Een 
meer sympathieke serie is die, uitgegeven ter gelegenheid van 
den 75sten verjaardag van den grijzen president Masarijck van 
TcechoSlowakije; onze ijverige bibliothecaris heeft een aantal 
series op brief met den rooden gelegenheidsstempel voor de 
leden beschikbaar gesteld. 

De kwestie omtrent beschadigde en gerepareerde zegels zal 
door den heer Léon de Raay op het Congres te Parijs besproken 
worden. Verder wordt door den heer Vredenduin mededeel ing 
gedaan van het overlijden van den bekenden Duitschen keur
meester Max Thier, een groot verlies voor de internationale 
Philatelie ! 

De beeren C. Carsten, W. van Haaist en J. P. de Vos j r . te 
Amsterdam, D. Buikema en L. Thieschefifer te Groningen en 
D. H. J. Kluis te Boskoop worden als lid aangenomen. 

In navolging van »Haarlem's Dagblad« heeft nu ook het 
dagblad »Het Volk« in zijn Zondagsnummer een rubriek »De 
Verzamelaar« opgenomen, waarin de postzegelkundige nieuwtjes 

" p  v . , j . 

vermeld zijn ; het wordt tijd, dat ook de overige groote dagbladen 
meerdere belangstell ing aan onze liefhebberij gaan wijden. 

Het Jubileumfonds, wederom verrijkt door schenkingen van 
de beeren Van Klaveren, P. Oosterbaan en D. de Vries, wordt 
nogmaals in herinnering gebracht . 

Na verloting van 15 prijzen en 5 door den heer P. Oosterbaan 
geschonken extraprijzen, wordt de vergadering te ruim 10 uur 
gesloten. 

De 2e Secretaris, ]. P. T R A A N B E R G . 

Aangenomen als lid. 
59. D. H. J. Kluis. Achte rkade 24i , Boskoop. 
93. D. Buikema, Muurstraat 9, Groningen. 
95. L. Thiescheffer, Oudeweg 18, Groningen. 
71. J. P. de Vos, de Rijpstraat 148', ^OTi'/^/'a'rtOT. (Eigen aangifte). 
73. W. van Haarst, ie Const. Huygensstraat 59 ÄJ, Amsterdam. 

(Eigen aangifte). 
74. C. Carsten, Wetei ingschans 265, Amsterdam. (Voorgesteld 

door J. J. A. Engelkamp). 
De 3 laa ts tgenoemden zijn eerst dan aafigenomen,als voldaan 

is aan art . 5 van 't H. R. 
Bedankt als lid. 

236. Fr. Schumacher , Schotersingel, Haarlem. ,(js^,, 'i\ 

Candidaatleden. 
J. da Silva, Handelsreiziger, Tilanusstraat 17, Amsterdam. 

(Voorgesteld door Jac. Pais). . 
D. Querido, Berkenlaan 61, Antwerpen. (Voorgesteld door 

P. Balledux). 
J. M. Meihuizen Mzn., Smitslaan i , Baarn. (Voorgesteld door 

F. G. Arbous). 
Adresverbetering. 

D. H. J. Kluis, Achter^^flV 24i . Boskoop. 

Vergaderingen. 
BESTUURSVERGADERING op Zaterdag 18 April 1925, des 

avonds te 8 aar, in Café Sais se , Kalverstraat, Amsterdam. 
LEDENVERGADERING op Zaterdag 26 April 1925, des 

avonds te 8 nar, in Hotel ,,Krasnapol8]{y", Warmoes
straat , Amsterdam. 

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

U t r e c h t s c h e P h i l a t e l i s t e n  V e r e e n i g i n g , t e U t r e c h t . 
Secretaris: K. H. J. VAN H U L S S E N , Brigittenstraat 17, Utrecht. 

KORT VERSLAG van de algemeene vergadering op Dins
dag 31 Maart 1925, in het caférestaurant Witjens, 
te Utrecht. 
Aanwezig 34 leden. Om ongeveer S'/j uur namiddag werd de 

vergadering door den voorzitter geopend, die meer in het bij
zonder den eerevoorzitter mr. de Beer welkom heette. Nadat 
de notulen der vorige vergader ing onveranderd goedgekeurd 
waren, werden de ingekomen stukken voor kennisgeving aan
genomen. De ingekomen brief van het Bondsbestuur over de 
vraag Wijnmalen en Sluijp (zie notulen van Februari 1.1.) werd 
door den voorzitter en eerevoorzitter nader toegelicht. Hierop 
verklaarde de heer Wijnmalen, dat hij, gezien de uiteenzetting 
van den voorzitter, van de noodzakelijkheid, om niet te Apel
doorn te vergaderen, ten volle overtuigd was. 

Na de verloting, waarvoor door de beeren De Beer en Tholen 
prijzen geschonken waien, volgde de geanimeerde veiling. 

Na de hierna ter tafel gekomen zichtzending, werd de ver
gadering om ongeveer lo ' / j uur opgeheven. 

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

Candidaatleden. 
mevr. G Ie VinoSnijder, suikeronderneming Tjomal, Pekalongan 

(NfedIndië). 
G. Th. Duinker, Pekalongan (NedIndië). 
Emanuel Tyl, Margaretenstrasse 9, Wien IV. S'^ï^^^'^y'x'' 

Bedankt als lid. 
A. P. J. Nortier, Jutphaascheweg 27 bis, Utrecht. 
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Adresverandering. 
dr I J van der Helm wordt na i Mei 1925 Regentesselaan 

35, Amersfoort. 
Vergaderingen. 

BESTUURSVERGADERING op Dinsdag 21 April 1926. 
ALGEMEENE VERGADERING op Dinsdag 28 April 1925. 

Haagsche Philatelisten-Vereeniging, te 's-Gravenhage. 
Seer.: C.J. COELAND, Van W e e d e v . Dijckveldstr 80, V Gravenhage 

Verslag te laat ontvangeu 
Algemeene VoorjaarsTergadering op Donderdag 23 A p r i l 

1925, 's avonds te S'/i uur in liet Cafe-Restaurant 
Boscli lust, Bezaidenhoat 2, te 's-Gravenliage 

Notulen Periodieke jaarverslagen 
Ingekomen stukken Verloting 
Ballotage nieuwe leden. Rondvraag. Sluiting 
Mededeelingen en event Groote jaarlijksche verloting 

bestu urs voorstellen 
Den leden wordt verzocht de zegels, die zij voor de boven

genoemde verloting belangeloos willen afstaan, liefst dadelijk 
te willen inzenden aan den voorzitter J J Deggeller, Schuijt-
straat 151, den Haag en daardoor tot het welslagen van onze 
groote jaarlijksche verloting te willen meewerken ' ' 

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

VERSLAG van de vergadering van Dinsdag 31 Maart 
1925, in Restaurant National, te Arnliem. 

Aanwezig i6 leden. Na opening van de vergadering door den 
2den voorzitter worden de notulen gelezen en goedgekeurd 

De beide candidaat- leden worden tot het l idmaatschap toe-
gel i ten 

Hierna deelt de voorzitter mede, dat van den heer Huijghens 
Backer de mededeeling is ontvangen, dat hij zich niet beschik
baar kan stellen voor de functie van voorzitter Besloten wordt 
du punt tot de volgende vergadering aan te houden 

Na de sluiting de maandelijkscne verloting 
De Secretaresse, 

J G S C H U U R M A N - M L E S I E R S 

Nieuwe leden. 
59 P. van den Hoven, Jansstraat 19, Arnhem. 
62. G. Berends, Velperbuitensingel 2, Arnhem. 

Adresverandering. 
83 M. de Koning wordt Ernst Casimirlaan 66, Ainhevi. 

Vergaderingen. 
VERGADERING op Dinsdag 28 April 1925, 's avonds 

te 8 aar , in Restaaraut , ,Nat ional", te Arnliem. 
80CIETEITSAV0ND op Dinsdag 12 Mei 1925, idera 

P h i l a t e l i s t e n c l u b , , R o t t e r d a m " , te R o t t e r d a m . 
Secretaris: P . J O R I S S E N P C ZN , Beatiijsstraat t^d, Rotterdam 

GEWONE BIJEENKOMST op Dinsdag 10 Maart 1925, 
des avonds te 1\ uur, in restaurant „Suisse". 

Aanwezig 21 leden en 4 gasten Afwezig met kennisgeving 4 
leden Voorzitter de heer De Ruiter, die de vergadering opent 
en leden en gasten verwelkomt. 

De notulen der vorige vergadering worden goedgekeurd De 
genoodigden en het candidaat-lid worden tot leden aangenomen. 

Ingekomen is een dankbetu ig ing van het bestuur der Haag
sche Philatelisten-Vereeniging voor de betoonde belang';telling 
bij het overlijden van haren eere voorzitter, den heer A F. W. 
St roo , voorts een schrijven van het hoofdbestuui der Posterijen 
en Telegrafie, dato 10 Februari 1925, als antwoord op een aan 
dat bestuur door ons gericht verzoek, waarbij wordt medegedeeld, 
dat het niet gewenscht wordt geacht, kantoien tot verkoop van 
zegels aan verzamelaars uit te breiden, alvorens de resultaten 
van de desbetreffende proefneming ten postkantore te Amsterdam 
bekend zijn. 

Ter bezichtiging gaan rond de verzamelingen, Denemarken, 
Noorwegen, Zweden en IJsland van ondergeteekende, welke met 
belangstelling worden bezichtigd. 

Een verkoop van enkele zegels bracht aan de kas f 4,05 
Tenslotte had een groote verloting plaats, waarbij aan allen 

wedeiom een prijs kon worden toegekend 
Üe heer Gerstel viaagt, indien er ook liefhebbers van Nederl 

briefkaarten zijn, deze hunne doubletten m circulatie te brengen 
De heer Groenhuizen belooft voor de volgende vergadering 

zijne verzameling Pi.rzit ter bezichtiging te stellen 
Niets meer aan de orde zijnde, sluit de voorzitter de vergadering 

De secretarts, P. JORISSEN P C zn. 

Aangenomen als lid. 
H T M Cokart, 's-Gravendijkwal 22, Rotterdam 
mr R Th de Carpentier, Van der Takstraat 52 a, Rotterdam. 
D Egeter, Insulindestraat 19, Rotterdam 
] Morks, Jufferstraat 30, Rotterdam. 
E B. Datema, Westlaan 153 (18), Ptjnacker. 

Adresveranderingen. 
R J de Ruiter, thans Schenkstraat 236, den Haag 
W Tinkelenberg, thans Oude dijk 305, Rotterdam 

Overleden. 
L Barendregt, te Tiel. 

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

VERSLAG der JAARVERGADERING op Woensdag 25 
Maart 1925, in café „Hollandais", Groenmarkt, 
te 's-Gravenhage. 

Aanwezig 7 dames-leden en 102 heeren-leden en i gast 
Afwezig wegens verhindering de beeren Van Veen en Verspoor 
Muziek op piano en viool door mevr Van der Houwen, den heer 
Van dei Houwen en den heer Van der Spek uit Zcz îfe« leiden den 
voorzitter in met zijn openingsrede Daarin roept hij op deze 
13 de jaarvergadering, deze tot heden grootste vergadering van 
eere-leden, leden en candidaat-leden, een haitelijk welkom t o e ; 
in het bijzonder het eerelid, den heei P Amiabel, onzen vete 
raan, die slechts met moeite m ons gezelschap verschijnt, onder 
herinnering naar den tijd, dat deze Vereeniging vergadeide in 
een klem zijzaaltje »het kabinetje«-, in het Gouden Hoofd Even
eens een apart woord van welkom tot den heer J J Deggeler 
De mededeeling, dat aanstonds 25 candida.it leden aan s temming 
worden onderworpen, wordt met luid applaus begroet In het 
jaar 1924 traden 80 nieuwe leden toe 

De voorzitter doet wederom mededeeling van een ingekomen 
schrijven van den heer Verspoor 

De heer Deggeler krijgt daarna 't woord Hij brengt zijn dank 
aan den voorzitter voor zun speciaal welkom Als lid en als 
voorzitter van de H P V , verheugt het hem deze vergadeiing 
mede te maken Als voorzitter der H P V brengt hij den dank 
zijner Vereeniging over voor onze condeolantie bij 't overlijden 
van den eere-voorzitter dei H P V , den heer Stroo Hij meent 
in dit bewijs van onze attentie te mogen opmerken tevens een 
gevoel van kameraadschappelijkheid der zustervereenigingen in 
den Haag en eindigt met een wenscb voor verderen grooten 
gl oei onzer Vereeniging 

De notulen der voorgaande vergadering worden daarop goed
gekeurd Hierna wordt punt 10 der agenda, ledenverkiezing, 
aan de orde gesteld, waarbij alle 25 candidaat leden bij acclamatie 
worden aangenomen 

Uit ' t daarop volgende jaarverslag van den secretaris verneemt 
men o a , dat 't aantal leden op i Jan. 1924 bedroeg 274 gewone 
leden , l Jan 1925 was dat 327 , 80 nieuwe leden zijn aangeno
men, 27 verloren gegaan voor de Vereeniging, dus een aanwinst 
van 58 leden, 't Totaal aantal veigaderingbezoekers bedroeg m 
1924 633 , per vergadering varieerde het van 41 tot 63 Dank 
wordt gebracht aan allen, die steeds medewerken aan 't instand 
houden en doen leven onzer Vereeniging Herdacht worden de 
voornaamste gebeurtenissen uit ons vereenigmgsjaar Dit verslag 
wordt goedgekeuid onder applaus van de veigadenng en dank 
van den voorzi'ter voor dit eenigszins humoristisch verslag. 

Onder No 5 der agenda wordt het verslag van de commissie 
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NiERLiDM lÄiBLi iOR FHMmiE 
OFFICIEEL ORGAAN VAN: 

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

BRONZEN MEDAILLE LUXEMBURG 1922 ; BRONZEN MEDAILLE BRüNN 
(TSJECHO-SLOWAKIJE) 1923; ZILVEREN MEDAILLE W E E N E N 1923; 
VERGULD ZILVEREN EN ZILVEREN MEDAILLE 's -GRAVENHAGE 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. COSTERÜS Pzn., te Edam. Afstempelingen aan den Heer 
J. P. TRAANBERG, Brouwersplein 25% te Haarlem. :: :: 
Eereleden der Redactie: J. B. ROBERT en H.~J. S P I T Z E N 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. 

Uitbreiding van hei Maandblad. 
Op de jongste vergadering van den Raad van Beheer van het 

Maandblad is na uitvoerige discussie besloten, ons blad belang
rijk uit te breiden. Voor dit besluit komt genoemd lichaam een 
woord van lof toe. Den aandachtigen lezer van ons blad zal 
het meerdere malen zijn opgevallen, dat de redactie voortdurend 
verlangde naar meer plaatsruimte.. Beperking der vereenigings-
verslagen — voor tal van lezers een zeer gewilde lectuur, waarop 
men niet beknibbeld wilde worden — had groote bezwaren. 
Thans is de knoop doorgehakt en kan de redactie haar vleugels 
beter uitslaan en reeds lang gekoesterde wenschen tot vervulling 
brengen. 

Als een leemte werd gevoeld het ontbreken van een geregelde, 
niet-onderbroken, rubriek »vervalschingen«. De luchtpost, die 
op bewonderenswaardige wijze in korten tijd de kinderschoenen 
is ontgroeid, doet gerechtvaardigde aanspraken gelden op onze 
belangstelling. Het den lezers voorzetten van belangwekkende 
artikelen over vreemde zegels, met kennis van zaken in het 
land van uitgifte beschreven en door ter zake kundigen voor 
onze lezers vertaald, artikelen over postgeschiedenis, nauw ver
band houdend met onze philatelistische liefhebberij, dit alles 
zal thans mogelijk zijn. 

Het spreekt vanzelf, dat de aanzienlijke uitbreiding, die het 
Maandblad thans ondergaat, een beduidend grootere uitgave 
aan kosten medebrengt. Wil het blad in zijn nieuwen vorm 
ook bereikbaar blijven voor de »kleine« vereenigingen, dan 
dienen de inkomsten eveneens toe te nemen. Alle lezers kunnen 
daaraan medewerken, eerstens door het blad te toonen aan 
vrienden en bekenden en deze op te wekken tot het nemen van 
een abonnement ; tweedens door het aanbrengen van advertentiën. 

Het is de redactie mogen gelukken, dat haar eere-lid, de heer 
J. B. Robert zich bereid verklaarde, de verzorgmg van de rubriek 
vervalschingen enz. op zich te nemen. Een warm woord van 
dank zij hier dezen kranigen, hoog-bejaarden philatelist gebracht , 
die zijn uitgebreide kennis en ervaring in ons aller dienst 
heeft gesteld. Onder het hoofd >Ter Bescherming van Verza
melaars en Handelaars« zal de lezer elke maand wat kunnen 
vinden ter voorlichting en waarschuwing. 

De eersteling van de nieuwe, vaste rubriek »Luchtpost« zal 
hij eveneens in dit nummer aantreffen. 

De redactie brengt voorts nog het volgende onder de aandacht 
van alle lezers en medewerkers inzake de adresseering van hun 
bijdragen, mededeelingen, enz. : 

ALLE poststukken (ook die van Nederland en Koloniën), aan 
den heer W. P. Costerus, te Edam. 

Vaste medewerkers: J. A. KASTEIN, fl. C. MILIUS, G. V. VAN DER 
SCHOOREN, P. VREDENDUIN jr., LEON DE RAAY, A. C. VOSS. . 
Tot het plaatsen van advertentiën, het bekomen van abonnement 
en afzonderlijke nummers, het opnemen van verslagen van ver
gaderingen en verdere vereenigingsberichten en voor alles wat de 
uitgave, het beheer en de administratie betreft, zich te wenden 
tot L. C. A. S M E U L D E R S , S c h o o l s t r a a t 18, te B R E D A , 
Telefoon Intercommunaal 1397, Postrekening No. 37183. :: :: 

ADVERTENTIËN (bij vooruitbetaling): 1 
V, pagina / 30,— V« pagina . / 7,5° V,, pagina. / 4,— 
»/, » » 17,50 Vs » . » 6,— Vu » • » 3,— 
V J » » 12,50 '/s » . » 5,50 Bij 3-16-en 12-maal pliit-
Vt » » 10,— V u » • » 4 , 5 0 sinjS, ll)inl5%reilyctie 

No. 4 (40). 

Alles wat Nederland en Koloniën betreft (behalve de poststukken) 
aan den heer F . H. M. Post, Maliebaan io4, Utrecht. 

Afstempelingen aan den heer J. P. Traanberg, Brouwersplein 
25 r, Haarlem. 

Vervalschingen en Waarschuwingen aan den heer J. B. Robert, 
Balistraat 57, 's-Hage, 

Vragenbus aan den heer A. C.Voss, .Amsteldijk 114, ^«.r/érrtJ^;«. 
Advertentiën, Vereenigingsverslagen, Abonnementen, enz. 'aan 

den heer L. C. A. Smeulders, Schoolstraat 18, Breda. 
Nieuwe Uitgiften (behalve Nederland en Koloniën en post

stukken) aan den Hoofdredacteur. 
Luchtpost aan den Hoofdredacteur. 
Alle verdere bijdragen van postzegelkundigen, wetenschappe

lijken en redactioneelen aard enz. aan den Hoofdredacteur. 
Voor de toezending van tijdschriften, uitknipsels, inlichtingen, 

enz., is ieder der bovengenoemde redactie-leden en medewerkers 
erkentelijk. 

MAX THIER. f 
Wederom verloor de philatelic een van haa r beste zonen door 

den dood; de oude garde is opnieuw met een man verminderd, 
wiens leege plaats moeilijk zal zijn aan ie vullen. 

Van welk een internationale bekendheid was deze man, wiens 
simpel stempeltje »Thier«, »Th« of »T« op de achterzijde van 
het zegel voor den bezitter een waarborg was van echtheid. 

Max Thier werd op 29 Februari 1852 te Görlitz geboren als 
zoon van een Pruisisch ambtenaar . Na de schooljaren wijdde hij 
zich aan het beroep van lithograaf en was hij als zoodanig werk
zaam te Berlijn, Dresden, Augsburg en andere plaatsen. 

Sedert 1867 verzamelaar, kwam hij in 1883 naar voren door 
de oprichting van de vereeniging voorpoStzegelkunde te Augsburg . 
Zich aansluitende bij andere philatelistische vereenigingen, schonk 
hij zijn volle werkkracht aan de vereeniging van postzegelver
zamelaars te Frankfurt a. M., die hem dan ook als waardeering 
zijner verdiensten in 1895 benoemde tot haar eere-lid. 

In 1897 opende hij te Offenbach a. M. zijn inrichting voor het 
keuren van zegels, die zich van de andere, reeds bestaande 
daardoor onderscheidde dat hij voor de door hem gekeurde stuk
ken volle garantie gaf. Zijn daar getoonde bekwaamheid had 
tot gevolg zijn benoeming tot keurmeester der Frankforter ver
eeniging en eersten keurmeester der Internationale Philate
listen vereeniging Dresden. 

Een jaar later verhuisde hij opnieuw naar Berlijn, waar hij zijn 
keuringen voortzette. 

Ook in den dienst der vakpers stelde hij zijn uitgebreide kennis 
en groote bekwaamheid; hij was een der eersten, die hun aan-

B R E D A , 16 A P R I L 1 9 2 5. 
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dacht aan de afstempelingen schonken. Onder andere penne-
vruchten publiceerde hij in 1890 in de »Postwertzeichenkunde« 
een studie over »das T h u r n und Taxis'sche Postgebiet, seine 
Aufgabe und Entwertungsstempel, nebst Abbildungen und Num
merverzeichnis«. Ook andere bladen, o.a. het »Vertrauliches 
Korrespondenzblatt« telden hem onder hun medewerkeis . Hij 
was lid der Berlijnsche »Philatelisten-Klub« en genoot daar alle 
achting door z in groote kennis en aangenamen omgang. 

Op 16 Maart 1925 is aan dit werkzaam leven een eind gekomen. 
Hij ruste in vrede. 

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

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

De aanduiding van maand en jaar l inksboven den landsnaam 
verwijst naar de jongste mededeeling, 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. 

ALAOUITES. 
De in het vorige nummer vermelde eerste ' ingen zijn alsnog 

aan te vullen met de volgende, pas verschenen waarden : 
2 piastres op 35 centimes, violet. 
2 — — 45 — , groen en blauw. 
2 — — 4-5 — , rood (Pasteur). 
De nieuwe serie voor Syrië, onder dit land nader omschreven, 

werd bereids overdrukt met »Alaouites« vermoedelijk in af
wachting van de definitieve zegels voor Alaouites. Te melden zijn : 

a. Frankeerzegels , 
o P 10 2 Pi 
o P 25 2 P 50 
o P 50 3 Pi 
0 P 75 5 Pi 
1 Pi 10 Pi 
I P 25 25 Pi* 
1 P 50 

b. Luchtpostzegels, verkregen door den opdruk Avion (Fransch 
en Arabisch) op vorenstaande frankeerzegels: 

2 Pi 5 Pi 
3 Pi 10 Pi 

c. Portzegels (op portzegels van Syrië) : 
0 P 50 3 Pi 
1 Pi 5 Pi 
2 Pi 

Voor de kleurbeschrijving der verschillende zegels, raadplege 
men het vermelde onder Syrië in dit blad. 

Het vereischt wellicht eenige toelichting hoe het Syrische rijk 
waarover Frankrijk het mandaat voert, thans is onderverdeeld. 
In groote trekken bestaat dit land u i t : 

a. het eigenlijke Syrië, met als voornaamste plaatsen Aleppo 
en Damascus. 

b. Groot-Libanon. 
c. het gebied der Alaouites met als hoofdstad Latakia, een 

havenplaats aan de Middellandsche zee 
Voor Syrië en Groot-Libanon zijn thans de definitieve zegels 

verschenen, die men onder deze landen nader beschreven vindt. 

A L E X A N D R E . 
Van de uitgave 1902 —1903 werden onderstaande zegels voor

zien van een nieuwen waarde-opdruk, waarbij de vervallen waarde 
werd doorgehaald : 

6 millièmes op 15 centimes oranje. 
S, — — 20 — bruin violet. 

10 — — 25 — blauw. 
15 - - 50 - -

ARGENTINIË. V . 
Dienstzegels op frankeerzegels van de uitgavei 1923 met het 

meervoudig watermerk R. A. in zon : 
5 centimos rood, opdruk M.A. 
5 - - , - M.L 
2 — bruin, — M.J I. 
5 — rood, — MJ.I. 

AZOREN. 
De weldadigheidszegels »Para os pobres« van Portugal in de 

waarden 15 en 30 centavos, verschenen met den opdruk »Agoies« 
Van de Branco-serie, nader beschreven onder Portugal, werden 

onderstaande waarden voorzien van den opdruk »Agores« : 
2, 3, 4, 5, 10, 16, 25, 32, 4o, 48, 50, 64, 75, 80 en 96 centavos, 
I E 50, 1 E 60, 2 E, 2 E 4o en 3 E 20. 

De opdruk is voor de meeste waarden in zwart, voor enkele 
andere in rood aangebiacht . 
BOLIVIA. 

In het wapentype van 1919-21 verscheen de 15 centimos, 
l ichtblauw. 
BRAZILIË. 

Met beeltenis van Ruy Barbosa verscheen het frankeerzegel 
1000 reis, wijnrood. 

Van de portzegels der koeïseerende uitgave verschenen onder
s taande waarden op papier met het watermerk »Estados Unidos 
Do Brasil.« 

IOC reis, lood. 
200 reis, blauw. 

De teekening bleef ongewijzigd. 
CHINA. 

De 4 cents grijs scheeps-type verkreeg den rooden opdruk 3 ets. 
COSTA RICA. 

Van de, in het vorige nummer be
schreven Olympiade zegels geven wij 
hierbij van een waaide de afbeelding. 
De beide andere, de 10 en 20 centimos 
zijn n.o.m. even leelijk en slecht van 
uitvoering. 

FINLAND. 
Maison Fischer te Parijs toont ons de 30 penni, groen'op gewa-

termerkt papier. Hopelijk is deze waarde niet de eersteling van 
een geheele serie op dit nieuwe papier. 
GROOT-LIBANON. 

Met den opdruk G£_ Liban en waarde zijn te melden de 
Fransche zegels: 

2 pi op 35 centimes, violet. 
2 pi op 45 — , groen en blauw. 
3 pi op 60 — , violet. 
o P 75 op 15 — , groen, Pasteur. 
2 P op 45 — , rood. 
In nieuwe teekening, allerfraaist van beeld en uitvoering, ver

scheen de definitieve serie. Als motieven koos men kiekjes op 
de belangrijkste plaatsen van dit oude l a n d ; de plaatsruimte 
Iaat niet toe elke waarde thans reeds afzonderlijk te beschrijven, 
wat wellicht later in een speciaal artikel kan geschieden. Nu 
worde volstaan met een opsomming der waarden en het weergeven 
van een tweetal exemplaren. 

-F.M-ILJlJf iJB'HI^I . IJ I D I R . L E O N D E R A i 
= ^ INT.TEL. . r U I D fe2->i 
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Frankeerzegeh : 
0 
o 
o 
o 
I 
I 
I 
2 
2 
3 
■; 

P 
P 
P 
P 
P 
P 
P 
P 
P 
P 
P 

l O , 
2S, 
^0, 
7S, 

25 , 
=;o 

violet. 
brons. 
geelgroen. 
loodbruin. 
karmijn. 
olijfgioen. 
rose. 

bruin. 
?o, blauwgroen 
geelbruin. 
violet. 

10 P lila bruin. 
2 5 I ̂  blauw. 

Luchtpostzegels, verkregen door den 
groenen opdruk »Avion« op de fran

keerzegels : 
2, 3, 5 en i o„P^s t e r s _,^ 
Ports egels : ^ A ï a ^ I ^ J u s l d 

0 P 50 bruin op geel. 
1 P bruin op rose. 
2 P zwart op blauw. 
3 P zwart op rose. 
.5 P zwart op groen. ; j ^ ,^^ • 

HONDURAS. 
Op I Februari j . l werd Don Miguel Paz Baraona president 

der republiek Honduras. Dit belangrijk gebeuren was de aanleiding 
tot de uitgave van een specialen zegel in de waarde i centavos, 
vertoonende het portret van het nieuwe staatshoofd en den 
da tum ie de Febrero — 1925. 

Volgens het officieel besluit werden 10.000 exemplaren van 
dit zegel aangemaakt. Waar in het decreet niet gesproken wordt 
van de kleur heeft de postadministratie of wie er verantwoorde
lijk voor is, kans gezien het zegel te doen verschijnen in drie 
kleuren : blauw, bruin en karmijn. Bovendien is het zegel 
getand en ongetand verschenen. Men ziet hier weer eens uit, 
dat de omschrijving van een zegeluitgave in een besluit niet 
nauwkeurig genoeg kan zijn ! 

IERLAND. 
De eerste portzegels zijn hier te melden in de waarden : 
I penny rood 
6 penny scharlaken. 
In het volgend nummer zal de afbeelding worden opgenomen. 

ITALIAANSCH LIBYE (Februari '25). 
De serie op papier zonder watermerk werd uitgebreid met de 

waarden : 
2 c. zwart en roodbruin. 

30 c. zwart en bruin. 
50 c. zwart en olijfgroen. 
55 c. zwart en violet. 

ITALIË. 
De koerseerende 10 Lire is overdrukt met LIRE 1.7ö inge

volge een besluit, waarin het overdrukken van ongeveer twee 
miUioen exemplaren werd gelast. De nieuwe waarde is bestemd 
voor de frankeering van aangeteekende stukken. 

Maison Fischer zendt ons voorts de volgende nieuwe uit
gaven : 

Frankeerzegel 20 cent oranje, type koning, kijkend naar 
links. Dit zegel, waarvan de uitgave vermoedelijk op een ver
gissing berust, daar de koerseerende waarde tot dusverre in 
het koningstype (kijkend naar rechts) bestond, zal wel geen 
lang leven beschoren zijn. Zij schrijft dan ook, dat het zegel 
slechts enkele dagen in koers was. 

Uit dezelfde bron geworden ons de opdrukken op de zegels 
voor de pneumatische pos t : 

Cent 20 op 10 c. bruin. 
» 40 op 30 c. blauw. 

JAPAN. 
Met de beeltenis van Keizerin Jingu Kogo, onder wier regee

ring Korea werd veroverd, verschenen de frankeerzegels : 

5 yen, geel groen. 
10 yen, lila. < \ 

KELANTAN. 
In de koerseerende teekening verscheen de 50 cents, zwart 

> 'en oranje, watermerk in sierschriftt^iü^t 

LIECHTENSTEIN. 
Het Bulletin van 25 Maart jl. meldt, dat eenige waardeh der 

uitgave 1921 eveneens bestaan in de tanding 9!/^ in afwijking 
van de gebruikelijke tanding 12}/^. In die grove tanding meldt 
het bulletin de frankeerzegels 2}^ , 3 en 7I4 rappen (de 5 rappen 
olijfgroen werd reeds vroeger in de tanding 9^4 gemeld). 

^ N I E U W GUINEA. 
'*" Voor het vroegere Duitsche deel van dit land, thans door 

Engeland in bezit genomen, verschenen onderstaande frankeer
zegels : 

VJ penny oranje bruin . 
I » groen. 
2 » scharlaken. 
3 » blauw op grijs. 
4 » olijfgroen. 
6 » sepia. 
9 » donkerlila. ''^^ 

De zegels zijn gedrukt bij de »Commonwealth Stamp Printer« 
te Melbourne. Het zegelbeeld vertoont een inlandsche neder
zet t ing; het opschrift luidt »Territory of New Guinea«. 
PORTUGAL. • 

In het jongste Novembernummer vermeldden wij de opdiuk
ken op de weldadigheidszegels »Para os Pobres,« te weten 15 
ctvs op I c. en 30 ctvs op 2 c. Thans zijn de definitieve zegels 
in deze waarden verschenen, karmijn resp. wijnrood. 

De Portugeesche republiek schijnt dik in haar groote mannen 
te zitten. In het eind van het vorige jaar verscheen de herinne
ringsserie aan den nationalen dichter Camoëns, op deze plaats 
uitvoerig besproken in het Januar i nummer, De serie bestond 
uit niet minder dan 31 waarden, wat het dubbele voordeel heeft, 
dat men niet verlegen hoeft te zijn in de keuze der ontwerpen 
en de noodige schijven het laadje doet binnenrollen. 

Thans heeft men gelukkig een tweede slachtoffer kunnen vin
den, den romanschrijver Camillo Brango, Visconde de Correia 
Botelho, die een eeuw geleden geboren werd. Hij schreef ver
schillende romans, eenige drama's en een bundel gedichten 
»Um livro«. 

Ook nu bestaat de serie uit 31 waarden, maar om aan de 
zaak wat meer uitbreiding te geven heeft men voor de Azoren 
een kleinere serie gemaakt van 20 waarden, die de belangstel
lende lezer daar nader omschreven vindt. 

In hetzelfde formaat als eerder genoemde Camoëns serie, even 
kakelbont en kinderachtig van teekening zijn te melden : 

2, 3i 4, 5, 6 en 8 centavos 
(woonhuis van den schrij
ver te S. Miguel de Seide). 

10, 16, 20, 30, 32 en 48 
centavos(studeei kamer van 
Branco). 

,H A NDEL 
. i f SIWCER ^ 1 ^ 1 "^Jk Ék tOÊ a t* ^  ; D I R . L E O N O E HA.AY 
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15, 25, 4o en 80 centavos, 1 E 
60 en 4 E 50 (portret van den 
schrijver). 

3.-.« 

T*#' 

L PORT¥GYESA 

50, 64, 75Jen 96 centavos, i E 
en I E 20 (hoofdpersoon uit den 
roman »Amor de Perdigao«). 
I E 50, 2 E, 2 E 40 ,3 E, 3 E 20, 
10 E en 20 E (afbeelding van 
personen uit denzelfden roman) . 

Maison Fischer meldt ons onder toezending der exemplaren, 
dat deze serie slechts gedurende een drie-tal dagen aan de post
kantoren te Portugal verkrijgbaar was gesteld. 

Wij vermoeden, dat het met de oplaag nog wel zal losloopen 
en dat er wel gerekend zal zijn op een voldoenden voorraad om 
aan aller verlangen te voldoen! (Men beweett dat ongeveer 
200.000 series zullen worden uitgegeven). 

P O R T SAID. 
Van de uitgave 1902—03 verschenen met den opdruk »milli-

èmes« de volgende frankeerzegels ; de vervallen waarde is door 
s t repen onkenbaar g e m a a k t : 

6 milièmes op 15 centimes oranje. 
8 » » 20 > bruin violet. 

10 » » 25 » blauw. 
15 » » 5 0 » blauw. 

P O R T U G E E S C H INDIE. 
Ter herdenking aan het vierhonderdste sterfjaar van den be

kenden Portugeeschen ontdekkingsreiziger, Vasco da Gama (1524), 
gaf m e n hier te lande een twee-tal zegel uit in waarden 6 reis 
bruin en i Tanga lila. 

Met het borstbeeld van Vasco da Gama vertoont de zegel een 
scheepje en de jaartal len 1524 en 1924. 

De zegels zijn ongegomd. 

RUSLAND. (Maart 1925). 

Frankeerzegel: i4 kopeken, blauw grijs. 

REUNION. 

De IOC roebel oranje der uit
gave 1921 werd door een opdruk 
veranderd in een portzegel: 

I kopeke. 

Ter vervanging van de nood-
portzegels (verkregen door op
drukken o.a op de Kerinski-uit-
gave), verschenen de eerstelingen 
der definitieve serie, waarvan de 
afbeelding hierneven staat. 

Tot op heden toont men ons : 
I kopeke rood 2 kopeke paars 
8 — groen 10 — blauw 
14 — bruin 

In nevenstaande teekening 
veischeen de 40 centimes, olijf
groen en biuin. 

SALVADOR. 
Als verdere aanvullingswaarden der nieuwe serie zijn te 

melden : 
10, 35 en 50 centavos. 

SYRIË. 
Als hekke-sluiters der serie opdrukken zijn te melden : 
2 Piasters op 35 centimes violet. 
2 » » 45 » groen en blauw. 
3 » » 60 » violet. 

op zegels van Frankiijk. 
o P. 75 op 15 centimes groen, Pasteur. 
2 P . 45 » 45 » rood, » 

ir iiniiiiniiimtiiiii>ia»MÉai 

De definitieve serie is ook 
hier verschenen, in hetzelfde 
genre als dat van de zegels 
voor Groot Libanon en even 
schitterend van uitvoering. 

Van een twee-tal waarden 
geven wij hier de afbeelding : 
de 25 Piasters met de ruinen 
van Palmyra en de 50 een-
timen (portzegel), met een ge
zicht op Hamah. 

Te melden zijn dezelfde 
waarden frankeer-luchtpost-
en portzegels en in dezelfde 
kleuren als opgesomd voor 
Groot-Libanon. 

TOGO. 
In nieuwe teekening, een kijkje op een katoenplantage ver

schenen de portzegels: 
2, 4, 5, 10, 15, 20. 25, 30, 50 en 60 centimes en i franc. 

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

T. A L L E N , „Craigard", Blake Hall Road, Wanstead, E. 11, England. 
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TJSECHO SLOWAKYE. 

Ter gelegenheid van den vijf en zeven
tigsten verjaardag van president Masarijk 
verschenen de volgende frankeerzegels : 

40 Haleru, geel bruin. 
50 » , geel groen. 
60 » , lila. 

1 koruna, karmijn. 
2 korun, blauw. 
3 » , bruin. 
5 » , blauwgroen. 

Voor de kronenwaarden is de randveisieringeenigszins anders 
dan voor de Heller-waarden. De zegels zijn getand i3'/2 en gedrukt 
op papier met het watermerk in den vorm van een blad. 
UNIE VAN ZUID-AFRIKA. 

Met het opschrift South Africa en Suid-afrika en de aanwij
zing Air Post Lugpos, verschenen de luchtpostzegels: i penny, 
lood, 6 pence violet, 3 pence blauw, 9 pence groen. Het zegel 
vertoont een vliegtuig in vlucht. Ze zijn gedrukt ter drukkerij 
van de «Cape Times«. 

In het volgend nummer hopen wij de afbeelding te kunnen 
geven. 

Te verwachten Nieuwe Uitgiften, 
:: Oplaagcijfers, enz. :: 

Afghanistan. 
Het Bulletin Mensuel van Maart j .1 . meldt, dat de tegenwoordige 

zegels niet meer zullen worden aangemaakt, doch dat binnenkort 
een serie in nieuwe teekening zal verschijnen. 
België. 

De 75e verjaardag van de uitgave van het eerste Belgische 
zegel, die in 1924 reeds zou worden .gevierd«, zal nu binnenkort 
worden herdacht door de uitgave van een speciale serie in de 
waarden 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 50 en 75 centimes, i, 2, 5 
en 10 francs. De zegels zullen de beeltenissen dragen van 
Leopold 1 en Albert. 

Le Philateliste Beige geeft reeds een reproductie van het 
goedgekeurde ontwerp. 

Over de wijze van uitgifte schrijft ons de Secretaris-generaal 
van den Belgischen Bond, de heer Maingay, het volgende : 

Naar aanleiding van het groote aantal aanvragen om inlich
tingen inzake de Jubileums-uitgave België i84() -1924. door mij 
uit het Buitenland ontvangen, zoude het mij aangenaam zijn 
indien U het navolgende ter kennis zoudt willen brengen van 
de Nederlandsche philatelisten : 

a. Het ge'dt hier een officieele uitgifte, waarvan derhalve het 
gebruikelijke aantal zegels via Bern aan de Regeeringen zal 
worden toegezonden Het besluit deze nieuwe zegels niet 
verkrijgbaar te stellen op de Postkantoren is alleen geno
men teneinde speculatie en opkoop van afzonderlijke 
waarden te voorkomen, zulks in verband met debepe ik t e 
oplage van too 000 stel 

b . De verkoop geschiedt slechts door inschrijving bij het 
Hoofdbestuur der Belgische Posterijen en per geheel stel 
van 13 zegels met een nominaale waarde van 21 francs. 
De inschrijvingeen welke tot en met 15 Mei worden aan
genomen, moeten vergezeld zijn van het verschuldigde 
bedrag vermeerderd met fr. 1,35 portikosten der aange-
teekende toezending. Afzonderlijke waarden worden niet 
verstrekt. 

c. De toewijzing van het individueel aangevraagde aantal 
stellen kan niet verzekerd worden, daar de beschikbare 
hoeveelheid slechts een verdeeling »pro rata« toelaat. 
Het eventueel te veel betaalde bedrag zal ter gelegener 
tijd per postwissel worden gerembourseerd. 

d. Met de verzending der zegels zal in Juni begonnen worden. 
Belgisch Congo. 

L'Echo de la Timbrologie publiceert in een van haar laatste 
nummers de oplaagcijfers van de opdrukken »Congo Beige« van 
1908, waaruit de prijsstijging dier zegels verklaard wordt. 

5 c 
10 c. 
15 c. 
25 c . 
4o c. 
50 c. 

I i . 
3 t. 
5 f. 

10 1, 

g r o e n 
k a r m i j n 
g e e l 
b l a u w 
g r o e n b l a u w 
ol i j fgroen 
k a r m i j n 
r o o d 
k a r m i j n 
g r o e n 

No. 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
3« 
39 

Locale 
opdruk 
124.600 
226.100 
I i 4 . l o o 
65 .400 
34 .000 
83 .000 
39 .100 

5.300 
10.780 
13-525 

No. 
3 0 b 
3 1 b 
3 2 b 
33b 
34a 
35a 
36a 
37a 
38a 
3 9 b 

Brusselsche 
opdruk 
4 .500 
3.000 
2.000 
1.700 
I.OOO 
I.OOO 
I.OOO 

JOO 
200 
175 

No. 
4 o 
41 
42 
43 
4 4 
45 
46 
47 
48 
49 

Opdruk in 
boekdruk 

22 .900 
16.900 
74 .900 

100.900 
6 4 . 0 0 0 
97 .000 
72 .900 
22 .400 
25 .500 
19.300 

Cyprus. 
In den loop van 1924 verschenen hier de nieuwe frankeerzegels 

me t de aanduiding »Postage and Revenue«, ter vervanging van 
de uitgave van 1921/3, waarop alleen de landsnaam voorkwam. 
Laatstgenoemde serie werd toen definitief buiten koers gesteld 
en de restvoorraden werden op i Augustus van dat jaar ver
brand. Het gevolg is een geweldige prijsstijging van de stukken 
die zich bevinden in verzamelingen of handelaars-handen, wat 
begrijpelijk is als men de aantallen verneemt, die van deze 
waarden werden uitgegeven : 

6 piasters 8994 stuks. 
9 piasters 7167 stuks. 

18 piasters 4039 stuks. 
45 piasters 2584 stuks. 
10 shilling 3017 stuks. 

I Pond 1682 stuks. 
Het betreft hier de nummers 78—83 van den catalogus Yvert 

& Tellier. 
Genoemde aantallen zijn ontleend aan het Bulletin Mensuel. 

Duitschland. 
De vaart van de Z. R. 3 naar de V. S. van Noord-Amerika 

zal vereeuwigd worden op eenige speciale luchtpostzegels. 
Binnenkort verschijnt een nieuwe 5 Mark, frankeerzegel. 

Estland. 
Als gevolg van de verhooging van het briefport kan men 

binnenkort verwachten frankeerzegels in de waarden 12, 15 en 
20 Mark. 
Ethiopië. 

De koerseerende serie wordt binnenkort vervangen door een 
andere in nieuwe teekening. 
Griel<enland. 

De herinnerings-serie, uit te geven ter gelegenheid van het 
eerste eeuwfeest van de onafhankelijkheid zal bestaan uit de 
waarden : 5, 10, 20, 4o, 50 en 80 lepta, i, 2 en 5 Drachmen. 

B. M. 
Guatemala. 

Door de ophanden zijnde verandering in de munt , waarvan 
de eenheid zal zijn de Quezal (gelijk aan i Dollar = 60papieren 
pesos), zal de uitgave van nieuwe zegels eveneens noodzakelijk 
zijn, 

Indo-Chine. 
De naam dezer kolonie zal voortaan geschreven worden als 

»Indochine« (één woord) en van deze verandering in schrijfwijze 
zal gebruik gemaakt worden door voor de zegels een nieuwe 
teekening te scheppen. 

Italië. 
De serie voor »Het Heilige Ja:ar« zal binnenkort worden voor

zien van de namen der onderscheiden Italiaansche Koloniën 
voor den verkoop daar te lande. 
Letland. 

Frankeerzegels in de koerseerende teeken ing : 6, 15, 25 en 
30 Santimi. 
Liechtenstein. 

Te verwachten is de uitgave van een zegel in de waarde 
I fr. 50 met afbeelding van het Regeeringsgebouw en de Kerk. 
Malta. 

Binnenkort verschijnt hier een serie portzegels, waarvan de 
teekening en de waarden reeds zijn vastgesteld. Verschijnen 
zullen de i/j, i , 1V2, 2, 2\'i, 3, 4 en 6 pence, i shilling en i 
shilling 6 pence. 

rmEanrrr?! % g* o ^ DIR.LEON DE R*.Ar 
A» W = * iNT.TEt.. ZUID e ls ' ; 
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Noorwegen. 
De correspondent der N. R. Courant te Oslo schrijft aan zijn 

blad het volgende : 
De nümue Nojrsche poolexpedUieposlsegeh. 

Ten einde aan Roald Amundsen's Noordpoolvliegtocht finan
cieelen steun te verschaffen, wordt een nieuwe serie postzegels 
uitgegeven, waarvan een deel op de postkantoren verkocht wordt 
terwijl een ander deel, het grootste, ter beschikking van de 
poolexpeditie is gesteld. De nieuwe postzegel is door den schil
der Thoroli Holmboe geteekend en stelt een ijsbeer voor, die 
op een gekleurden achtergrond met opgeheven kop naar een 
vliegtuig staart, dat bovenaan rechts is afgebeeld, en de expeditie 
symboliseert . Onder aan den beer staat »Norge« en rechts 
daarvan de waarde, De serie bestaat uit zeven zegels van ver
schillende waarden : een van 2 öre in bruin, een van 3 öre in 
oranje, een van 5 öre in licht violet, een van 10 öre in licht 
groen, een van 15 öre in donker blauw, een van 20 öre in donker 
violet en een van 25 öre in sterk rood. Van de 2 öre worden 
er 569 700 gedrukt , waarvan 100.000 ter beschikking der post
kantoren en 469 700 der poolexpeditie gesteld worden. Voor de 
3 öre postzegels zijn deze cijfers resp. 357.000,60.000 en 297,000. 
Voor de 5 öre postzegels resp. 250.000, 50 000 en 200.000. Voor 
de 10 öre postzegels resp. 254.200, 50.000 en 204.200. Voor de 
15 öre postzegels resp. 202.700, 50.000 en 152.700. Voor de 
20 öre postzegels resp. 206800, 50.000 en 156.800. Voor de 25 
öre postzegels resp. 375.500, 60.000 en 315.500. Het gezamenlijk 
aantal postzegels bedraagt 2.215.900, waarvan de postkantoren 
kunnen disponeeren over 42o.ooo stuks voor een waarde van 
43.800 kr., terft'ijl de poolexpeditie de beschikking krijgt over 
1.795.000 stuks ter waarde van i8i.864 kr. Deze laatste som 
moet evenwel door de Noorsche luchtvaartvereeniging, die den 
verkoop dezer laatste partij postzegels op zich genomen heeft 
aan den staat afgedragen worden. Men gaat n.1. van de veron
derstel l ing uit, dat de opbrengst van den verkoop aan postzegel
verzamelaars een veel hooger bedrag dan de 181.864 kr. zal 
opbrengen, en dat men met deze winst een deel der onkosten 
van Amundsen 's expeditie zal kunnen bestrijden, i April begint 
de verkoop aan de postkantooren. Men verwacht een ware 
»run« op de postkantoren op dien dag, en men vermoedt dat 
de voorraad wel onmiddelijk uitverkocht zal zijn; velen toch 
zullen de zegeltjes wel op speculatie koopen. Om te voorkomen 
dat de zegels door enkelen opgekocht worden, mogen aan één 
persoon slechts 5 stuks van elke waarde verkocht worden. 
Postzegelverzamelaars dienen dus bij de hand te zijn, willen zij 
goedkoop in het bezit der zegeltjes komen, 

Paraguay. 
Machtiging is verleend tot de uitgifte van de frankeerzegels 

in de waarden l, 4 en 10 pesos met de beeltenis van Columbus. 
B. M, 

Polen. 
Binnenkort verschijnt de frankeerzegel 2 Zloty met de beeltenis 

van Sienkiwicz, den schrijver van het bekende werk »Quo Vadis«. 
Saargebied. 

Hier zullen verschijnen de waarden 45 centimes en 10 francs. 
Als zegelbeeld koos men de Madonna, een beroemd beeld in 
de Slotkapel te Blieskastel a/d Saar. 
Zweden. 

Het Bulletin Mensuel deelt mede, dat in het leeuwentype 
gevonden zijn de 5 Ore en lo Ore, roodbruin, resp. groen, tan
ding 13 in plaats van gV^. Deze fijne tanding moet volgens 
genoemd blad te wijten zijn aan een fout ter drukkerij, die thans 
hersteld is. Van de 5 Ore in de tanding 13 zouden bestaan 
12000, van de 10 Ore slechts 3000 exemplaren. 

Nederland en Koloniën. 

NEDERLAND. 
Uit de Dienstorders der P. & T. 

Dienstorder van 18 Maart 1925 No. 180 lu id t : 
Frankeerzegels. De frankeerzegels tot en met 60 cent worden 

voortaan aangemaakt in vellen van 200 stuks. 

Aanvulling Plaatnummers Jubiieumzegels 1923/34. 
tanding, 

2 cent II : 12 
wVi ■■ II 
12 : i i H 

5 cent II : i i}4 
7 ^ cent i i)/^ : i i 

plaatnummer. 
9, II 
I , 12 
l o 
12 
3, 6 

Van de 7J4 cent 11 : 12 werden van verschillende zijden ge
bruikte en ongebruikte exemplaren op zicht gezonden. De meeste 
waren zuiver 1 1 ^ : 12, eenige helden naar de 11 : 12 over, doch 
zuiver was er niet één in deze tanding. 

Afwijkingen Jub. zegels 1923. 
De volgende afwijkingen zijn nog te melden : 
2 cent vertikaal paar, tusschen de zegels niet geperfoieetd. 
5 » onderzijde niet getand, 
5 » vertikaal paar, tusschen de zegels niet geperfoieerd, 
TVI » onderzijde dubb . getand. 

Nieuwe perforatie voor postzegel rollen. 
Naar ons ter oore kwam, zullen alle waarden tot en met de 

6o cent verkrijgbaar gesteld worden in strooken van 500 en 
1000 zegels, opgerold, ten dienste van in den handel zijnde fran
keermachines. Daar de zegels al te licht van elkaar scheurden, 
heeft men de perforatie tusschen de zegels onderling iets ge
wijzigd, en wel in dier voege, dat tusschen de zegels slechts 8 
inplaats van 12 gaatjes geponst zijn. De twee middelste zijn weg
gelaten en aan lederen zijkant nog een. Overigens is het eene 
i2!/2 kamperforatie gebleven. Om de rollen te vormen heeft men 
blijkbaar de gedrukte geheele vellen in strooken van 10 zegels 
verdeeld en deze met de randstukjes aan elkaar geplakt. Machines, 
om de rollen in hun geheel te maken, schijnen er dus bij ons 
niet of nog niet te bestaan. 

Verkochte aantallen „Reddingszegels" en „Zegels, v.oor 
het kind" 1924. ~r^^

Hieronder volgen de verkochte hoeveelheden, bereidwilligst 
verstrekt door het Hoofdbestuur der P. en T. 

a. R e d d i n g s z e g e l s 1924. 
2 cent — 20 715 vel ä 100 stuks : 

10 » — 19 854 » » 100 J> : 

b. Z e g e l s v o o r h e t » k i n d « 
2 cent — 7 576 vel ä 100 stuks = 757 600 stuks. 
iVi ' — 5 516 » » 100 » = 551 600 » 

10 » — 9 771 » » 100 » = 977 100 » 

= 2 071 500 stuks. 
= I 985 400 » 

1924. 

NEDERLANDSCH INDIE. 
Nog steeds hebben wij geen opgave ontvangen van de totaal 

verkochte hoeveelheden. Wel berichtte men ons officieel, dat de 
restvoorraden inmiddels vernietigd zijn. 

Suriname en Curasao. 
In No. 12 van den vorigen jaargang (biz. 150) hebben wij 

medegedeeld de oplaagcijfers der door de Posterijen verkochte 
zegels van Suriname en Curagao. Daarbij werd vermeld, dat het 
restant »is of zal worden vernietigd«. 

Thans kunnen wij daaraan toevoegen, dat ons 18 III j .1 . officieel 
is medegedeeld, dat het restant is vernietigd. De restrictie hield 
destijds verband met het feit, dat toen uit de Koloniën nog geen 
bericht was binnen gekomen, dat de restanten inderdaad ver
n ie fgd waren. Deze berichten zijn inmiddels ontvangen. 

( ^ Poststukken. § 
Nederland. Hoewel een particuliere uitgave, komt het mij loch 

wenschelijk voor de aandacht te vestigen op de Dorus Rijkers
briefkaart . De tegenwoordige kaart van 7i^j cent, bruin op 
roomkl. met deelstreep werd links van de scheidingslijn met 
advertent ien bedrukt en voor 5 cent verkocht. Een aantal 
»philantropen (?)« heeft zich op de allereerste uitgifte geworpen, 

UJ^AA 
wATrKGRAArsMi c a •M.YAAR £. Ce. O I R . L E C N n e; H^KAX 

IWT.Tg' . . T.:i'o a?..s 



N E D E R L A N D S e n MAANDBLAD VOOR P H I L A t E L I E . 43 

zoodat die binnen enkele dagen was uitverkocht. Bij de volgende 
series heeft het Dorus Rijkersfonds de bepaling gemaakt, dat 
ze slechts bij 2 stuks tegelijk mocht worden veikocht. 

Wij zagen tot heden 3 verschil lende: Bij de eerste uitgave 
staat onderop : »Bespaart 3;} procent. Waarde 7I/3 cent — Inkoop 
5 cent. Bij de anderen : »Dorus Rijkers Briefkaart — 5 cent« ; 
en »H. B. A. H. i« of »2«. 

Mochten successievelijk meer series verschijnen, zoo recom
mandeer ik mij voor opgave. Ik catalogiseer : 

Advert. Brkrl. 5 c. op /J/^ c. bruin. 
Canada. De enveloppen van i en 2 c. verschenen nu ook in 

giooter formaat nl. 105 X 9^ rn.M. 
Env. I c. oranje, 2 c. groen. form. g. 
Ecuador. De heer L. E. Bosch is zoo vriendelijk mij er op 

attent te maken, dat de enveloppe no. 5, (10 c. karmijn met 
den kop van de Suere) in 2 verschillende sneden voorkomt : ie . 
de zijkleppen dekken elkaar, de onderklep is 50 m.M.; 2e. de 
zijkleppen dekken elkaar nie t ; de onderklep is 70 m.M. (snede 
van no. 10, enz). 

Panama Kanaalzone. Hier verscheen een lokaal uitgifte met 
het wapen als waardestempel met landsnaam en waarde : deze 
schijnen echter zeer kort in omloop gebleven te zijn en ver
vangen door poststukken der Ver. Staten, met 2 regeligen opdruk : 
.CANALZONE«. 

Mij zijn bekend van de lokale uitgifte : 
Env. I c. groen, 2 c. steenrood op wit foimaat 165 X 9'^
Brkrt. i c. groen op zeemkl. 
Overdruk t : 
Env. I c. olijfgroen, 2 c. karmijn : form, 160 X 89 : wateim. 1921. 
Brkrt i c. groen (Jefferson) op zeemkl. 

I 
I 

16 

Opgave van wijzigingen in de lijst van post en hulpposlkan
toren (vervolg van de opgave in het December nummer 1924). 

I Dec. 1924. Opheffing hulppostkantoor Hierden. (Wordt 
bestelling Harderwijk). 

Idem Nijbroek. (W. b. Terwolde). 
Idem ValthermondeWest. (W. b. Mussel

kanaal). 
Postkantoor Sloterdijk wordt vervangen door 

bijkantoor onder denzelfden naam (lessort 
Amsterdam. 

Vestiging bijpostkantoor Amsterdam Maga
zijn Gerzon. 

Opheffing hulppostkantooi Enumati l . (W. b. 
Zuidhorn). 

Idem MierloHout. (w. b . Helmond). 
Idem Nijland. (w. b. Bolsward). 
Idem SlijkEwijk. (w. b. Valburg). 
Idem Vierhouten, (w. b. Nunspeet). 
Idem Oudesluis. (w. b, Wieringerwaard). 
Idem Dorplein. (w. b. Budel). 
Idem Wildervank—Bareveld. (w. b. Wil

dervank). 
Idem Boertange. (w. b. Vlagtwedde). 
Idem Dalerveen (w. b. Dalen). 
Idem Schipluiden, (w. b. Delft). 
Idem Zijldijk. (w. b. Uithuizermeeden). 
Idem Sauwerd (w. b. Winsum). 
Idem Schiaard . (w. b. Bolsward). 
Idem Lage Mierde, (w. b. Reusel). 
Idem Benthuizen. (w. b. Zoetermeer) . 
Idem Megchel tn , Gld. (w. b. Gendr ingen) . 
Idem Oosterzee. (w. b. Lemmer). 
Idem Soerendonk. (w. b. Maarheeze). 
Idem Emst. (w. b. Epe). 
Idem Woensdrecht . (w. b . Hoogeiheide) . 
Idem Duivendijke. (w. b. Scharendijke). 
Idem Wichmond. (w. b. Vorden). 
Idem Hunsel . (w. b. Thorn). 
Idem Den Hout. (w. b, Oosterhout). 
Idem Oostmahorn. (w. b. Anjum). 

16 
16 
16 

1 
2 

16 
16 

16 
16 
»6 
16 

fM'fi^ 
» ' '" 
» 

Jan. 
» 
» 
/> 

Febr. 
» 
» 
» 
» 
V 

» 
» 
» 
» 
» 

Maart 
» 
» 
» 
» 

» 
» 

19 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
> 
» 
» 
» 
» 
:» 
» 
» 

1 » » Idem Velp (N.B.) (w. b. Grave). 
10 » » Vestiging tijdelijk bijkantoor Heemstede. 

(Sluit 21 Mei 1925. (Intern, voorjaarsbloemententoonstelling). 
2 » » J d e m OudAlblas. (w. b. Papendrecht) . 

16 » ^»»'efew Idem Oppenhuizen. (w. b . Sneek). 
I . 'iff  '  ' Idem Overslag, (w. b. Zuiddorpe). 

16 » '» ' Idem Oosteind. (w. b. Oosterhout) . 
16 » » Idem Wapserveen. (w. b. Freder iksoord) . 
16 » » Idem Riel (w. b. Tilburg). ,>«:^J?g
16 » » Idem Zenderen. (w. b . Borne). ■«^ '^ » 
16 » » Idem Hantum. (w. b. Ternaard) . 

I April 1925. Idem Colmschate. (w, b. Deventer). 
I » » Idem Hemmen, (w. b. Zetten, *;T,* / 
I » » Idem Echteld. (w. b. Tiel). '*^«» .r« 
I » • Wijziging postkantoor Abcoude in hulpkantoor 

onder denzelfden naam (ressort Amsterdam). 
(Bijgewerkt tot en met mededeeling no. 12 van 1925). 
Van geachte zijde maakt men er ons op attent , dat de vol

gende wijzigingen tot dusverre niet werden vermeld : 
Opheffing hulppostkantoor Angerlo. (w. b. Doesbuig). 

Idem Dalem. (w. b. Gorinchem). 
Idem Echten , (w. b . Meppel). 
Idem Tuil en ' t Waal (w. b. Vreeswijk). 

Van dezelfde zijde woidt de volgende vraag g e d a a n : »te 
willen mededeelen, of de poststations, waar de gelegenheid is 
opengesteld tot verzending van aangeteekende stukken, post
wissels enz , daarbij gebruik maken van den s tempel van het 
vroegere hulppostkantoor. En zoo niet, van welk kantoor«. 

Van het Hoofdbestuur der P. en T. mochten wij, naar aan
leiding van deze vraag het volgende antwoord ontvangen : » . . . . 
Op de stations worden geen stukken afgestempeld. De stukken 
worden van de stations afgehaald en gebracht naar het hoofd
kantoor, waar afstempeling plaats vindt. Op de stations worden 
alleen gebruikt de kantoornaamstempel en een cachet«. 

R^ Luchtpost. R^ 

1^^ t'ï' 

I . 
Wij openen deze nieu vo r u b r i e k met de a f b e e l d i n g v a n 

een ige i n t e r e s s a n t e s t u k k e n , o n s bere idwi l l igs t t e r i nzage 
g e z o n d e n d o o r de f i rma C. J H . Root l ieb & Co., te 'sGra
venhage. 

De m e t he t v l i eg tu ig A m s t e r d a m  B a f a v i a v e r z o n d e n s tuk 
ken w e r d e n in e e r s t g e n o e m d e p l a a t s a fges t empe ld met d e n 
specia len s t empe l »Vliegtocht N e d e r l a n d  I n d i ë « in den be
k e n d e n c i r k e l v o r m , m e t in het m i d d e n d e d a t u m I . X 24. 8 v. 

iirjifcjt4^>uii'i^yM' 
v/A T E R G R A A r S M E E R 

D I R . L E O N D E RAAT 
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" » y ? . 

'OU^t^ / »' 

F« C J H. ROOTLIEB & Co. 
Heerengracht 8 

Den Haag 

{̂ N 

\^Mt 
^ 

42

^^"^^ 
3 til 

\ 

u^ 

Door het bekende op
onthoud arriveerden de 
vliegers eerst op 24 No
vember j.I, te Weltevreden; 
de poststukken werden 
aldaar afgestempeld met 
den aankomststempel 
24. U. 24. 23 N. endien
zelfden dag besteld. 

Volgens mededeeling 
van het postkantoor te 
Amsterdam werden 281 
poststukken op deze 
wijze vervoerd. 

Het vliegtuig legde de 
volgende route af : Am
sterdam ■ Praag  Belgrado
Philipopel (waar de motor
panne plaats vond)Con
stantinopel AngoraAleppo
'ßagdadBus hire Bender 
AbbasKarachiAmbala

Allahabad CalcuttaAkyab 
■RangoonBangkokMedan 
MuntokBatavia. 

De afstand bedraagt 
ongeveer 16000 kilometer 

Hierboven noemden 
wij Ambala; het tweede 
stuk, dat wij hierbij in 
afbeelding weergeven is 
een brief, door den me
canicien Van den Broeke 
in deze plaats ter post 

gedaan zonder eenig 
frankeerzegel De brief 
is tijdens de vlucht ge

schreven en geadres
seerd aan mevrouw Van 
den Broeke te Den Helder. 
Met veertig cent port 
belast kwam deze brief 
in handen van de ge
adresseerde. Men ziet op 
de achterzijde van den 
omslag den dagteeke
ningsstempel Ambala 

13 Nov. '24. 
De lezer, die zoo vrien

delijk is ons dit stuk te 
toonen, geeft nog van 
een anderen, soortge
lijken brief inzage. Het 
betreft hier een brief, 
door den heer Van den 
Broeke ter post bezorgd 
te Rangoon op 17 Novem
ber 1924. Het Britsch
Indische zegel van 3 
anna's draagt den dag
teekeningpstempel »Ran
goon 17 Nov. 24 2,20 P.M. 
Sorting«. 

Aan den toezender on
zen hartelijken dank. 

Wij hebben gemeend 
deze nieuwe rubriek niet 
beter te kunnen aanvan
gen dan met de vermel
ding van de stoute po
ging, door de drie Hol
landers gedaan en tot 
een succesvol eind ge
bracht. De tegenspoed, 
op den derden dag van 
hun reis ondervonden, 
heeft hen niet doen af
schrikken. 

Den nakomelingen van 
Cornelis Houtman en 
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Aan boord 
van het vliegtuig 
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gndere zeevaarders, die overal ter wereld de driekleur 
brachten, .een welgemeend woord van dank en hulde. 

Naast de daad der drie Hollandsche vliegers, die door 
den stouten opzet in eens in het midden der publieke be
langstelling trad, is een andere nationale instelling, die, 
minder in het oog loopend, als zij haar werk verricht, even
eens aller waardeering verdient. Het is de »Koninklijke 
Luchtvaart Maatschappij voor Nederland en Koloniën«. 

In de weinige jaren van haar bestaan heeft deze Maat
schappij door haar regelmatige passagiers en postdiensten 
zich reeds een uitstekenden naam weten te verwerven. 

Een kort overzicht van haar geschiedenis en haar werken, 
werd ons op ons verzoek aller bereidwilligst door de directie 
verstrekt. Zij schrijft dienaangaande het volgende: 

»De K.L.M, werd opgericht op 7 October 1919 met het 
»doel de exploitatie van luchtlijnen uit te oefenen. Op 17 
»Mei 1920 werd aangevangen met een dienst op Londen in 
»samenwerking met Engelsche maatschappijen. Op 1 Sep
»tember werd met Duitsche luchtvaartmaatschappijen een 
»dienst gevlogen op Hamburg en Kopenhagen. Op 31 October 
»werden beide diensten opgeheven, welke moesten dienen 
»als proefdiensten, om in het voorjaar van 1921 te worden 
»hervat met eigen toestel en eigen personeel. In 1920 werden 
»vervoerd 345 passagiers en 21963 K.G. goederen. 

»Op 14 April 1921 vloog het eerste Fokkerverkeerstoestel, 
»ingericht voor vijf passagiers, naar Londen, terwijl dien
»zelfden dag de dienst op//awÖM^^ geopend werd. De C.M A. 
>eu de S.N.E.T.A. vlogen een dagelijkschen dienst op Parijs 
»en Farman een anderdaagschen. In dit jaar vervoerde de 
»K.L.M, tezamen met genoemde maatschappijen 1664 passa
»giers en 38908 K.G. goederen, terwijl tevens 1548 K.G. 
»briefpost werd vervoerd. Op 3 October staakte de K.L.M, 
»haar dienst op Hamburg en op 19 November werd ook de 
»dienst op Londen stop gezet ter grondige voorbereiding 
»van het komende jaar. 

»18 April hervatte de K.L.M, haar dienst op Z.o«rf^«, welke 
»op 15 Mei in een dubbeldaagschen werd omgezet. Up 4 
»Sept. liet de K.L.M, weder één dienst vervallen, om op 9 
»October in samenwerking met de Daimler Hire Ltd. weder 
»een tweemaaldaagschen te exploiteeren. Op 1 Juni staakte 
»de S.N.E.T.A. voorloopig haar bedrijf en de K L.M. nam 
»den dienst AmsterdamBrussel van deze maatschappij over. 
»Tijdens de wintermaanden werd dit jaar voor het eerst 
»doorgevlogen; in dit jaar werden vervoerd 1414 passagiers, 
»1035 K.G. briefpost, 2737 K.G. pakketpost en 90531 K.G. 
»goederen. 

»1923 was het eerste jaar, waarin de K L M, haar bedrijf 
»het geheele jaar door exploiteerde. Zij vloog in samen
»werking met de Daimler Hire Ltd. een dubbeldaagschen 
»dienst op Londen, van 1 Jan. tot 8 Oct. een enkeldaagschen 
»op Brussel en van 4 Juni at een enkeldaagschen 
»op Parijs. Het vervoer in dit jaar bedroe J 3937 passagiers, 
»1708 K.G. briefpost, 7294 K.G. pakketpost en 166288 KG. 
»goederen. 

»In 1924 werd de dienst op Londen wederom veranderd in 
»een enkeldaagschen en de dienst op Parijs werd in de 
»drukke zomermaanden JuniSeptember tweemaal per dag 
»gevlogen. De lijn op Brussel werd opgeheven, daar de 
»K.L.M, haar aandacht wilde bepalen op de lijn Rotterdam
»AmsterdamHamburgKopenhagen, die in samenwerking met 
»een Duitsche en een Deensche onderneming van 23 April
»6 October dagelijks gevlogen werd. Gedurende het jaar 
»1924 werden vervoerd 3648 passagiers. 1639 K.G. briefpost, 
»10488 K.G. pakketpost en 146650 K.G. goederen. 

»De K.L.M, bereikte gedurende deze jaren op alle lijnen 
»een hooge graad van veiligheid en regelmaat. De dienst
»regelmaat bedroeg over alle jaren gemiddeld 90»',,. Het 
»overgroote deel van de uitgevallen vluchten kwam voor 
»rekening van het weer. Hoogstzelden moest een vlucht 
»uitvallen wegens technische redenen of andere storingen. 

»Gedurende haar bestaan legde de K.L M. 2 158 110 KM. 
»door het luchtruim af met eigen toestellen. Zij vloog totaal 
»15982 uren 

»In totaal vervoerde de K.L M. 11008 passagiers, 8892 
»K.G. briefpost, 20529 K.G. pakketpost en 464340 K.G. goe
»deren, op 4531 vluchten.« 

Wij besluiten hiermede onze eerste kroniek, die een kleine 
hulde bedoelt te zijn aan Hollandsche vliegers en Lucht
vaart Mij, die langs vreedzame wegen medewerken tot het 
hoog houden van onzen nationalen naam en op wier werken 
en streven elk Nederlander met gerechtvaardigden trots 
kan wijzen. 

In de volgende artikelen zullen wij de wordings en ont
wikkelingsgeschiedenis van de luchtpost behandeling om 
daarna voor elk land de luchtpostuitgaven te behandelen, 
waai bij zooveel mogelijk een onderscheid zal worden ge
markt tusschen staats en nietofticieele uitgaven. 

Het in het hoofd van deze kroniek opgenomen cliché is 
naar de teekening van den kunstenaar Ludwig Hesshaimer, 
wiens »Philatelistenstiche« reeds meerdere malen in dit blad 
met waardeering werden besproken. 

Afstempelingen. 'V '̂t̂  
# 

NEDERLAND. ^g.^>^ 
Op de groote bloeniententoonstelling, welke vaK "i'5'M'aait tot 

21 Mei 1925 te Heemstede gehouden wordt is een tijdelijk bijkan
toor dat een speciale stempel heeft, n.1. een groot dübbelring
stempel met datum in dwarsbalk, b.v. 13 III 25 910 V en om
schrift: INTERNATIONALE BLOEMENTENTOONSTELLING. HEEM
STEDE. De aangeteekende stukken hebben over de gewone R
strookjes van Heemstede een violet i regelig stempel: BIJKT. INT. 
BLOEMENTENTOONSTELLING. 

Dat ook in stempels »drukfouten« voorkomen bewijst een stuk, 
ovei gelegd door den heer R. Th. Bockholt. 

Op een bundelbriefje afkomstig uit den posttiein Anlw(rpeH
^Imsterdam komt een treinstempel voor 

AMSTERDAM^ 
7. 1. 25 G. 

\ AMSTERDAM / 

■> .-Ä^J 

hoewel de bovenste regel »ANTWERPEN« behoort te luicKn. 
DENEMARKEN. ..^ ^... 

Kopenhagen A'en Omk Mach stempel in 1 ijst''>*"*^*''" 
TEGN BIDRAG TIL NATIONALMUSEET. 

DUITSCHLAND. 
Annabcrg Handst. in het midden schijf met 2 gekiuiste 

geweren en om^thrift: ANNABERG (Erzgb ) Mitteldeutsches Bun
desschiessen mit Volksfest vom 12.—19 VII 1925. 

Berlin N O. 18. Handst. Fachausstellung f Molkereiwesen • 
Säuglingshygiene u. Kinderpflege. 

Braunschweig Handst hellend paard (bekend van de post
zegels) 1765 9 März 1925 en omschnft Alteste Deutsche Sparkasse 
Landessparkasse. 

Crcfeld, i en 2 Hand en Mach St. CREFELD Crefelder Ver
kehrs und Heimatwoche van 3.  10. Mai 1925. 

Essen i idem, idem rockende Mercurius kop met omschnft 
RheinischWestfälische Tabakmesse 16.  20. April 1925. 

Flankfurt (M.) Köln i, Mach st. domtorens als vignet, waar
 onder KÖLNERMESSE ALLGEMEINE 22.  27. MäRZ 

TECHNISCHE 22.  31. MäRZ. 
München i continueerend machinest: met zelfde Inschrift. 
Hagen (Westf.) i. Handst. Hagener Verkehrswoche vom 29. 

März  4 April 1925. 
Leipzig 2a Contin mach, st: ineengevlochten D. P. M. S. 

en DEUTSCHE PELZMODENSCHAU 20. u 21. APRIL ALBERT
HALLE LEIPZIG. 

Miinchen 2 idem: Deutsche VerkehrsAusstellung München 1925 
JuniOktober. 

Neustadt [DosseV Bandst.. Reit JUid Faluiiirnter 46/und 17.' 
üi lOäS •*" */«* ~ «?*> v « * «  '  »^ * *    ■5=̂  **' •! Mai 1925. 

. « s * ,<> :■, > i . j , 

U.» . fcAJJr lJM 'K I< l . l j l 
! WATERG R A ATSMCrfV * M . Y A A R L C DIR. L E O N D E RAAT 

= — I N T . T E U r U I D <i2\:, 

•^ih, . i f f * >,*<.■; 
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Pithnitz (Sachsen) idem : 550 jähr. Stadtrechtsfeier und Hei
matsfest 18. - 21. Juli 192Ö. 

WiUenberge (ßs Potsdam) i d e m : Prignitzschau f. Landwirt
schaft, Industrie u. Gewerbe v. 9. — 14. Juni. 

WUsenhaiisen. i dem. 700 JAHRFEIER 15. — 18.AUGUST 1925. 
Zechlin (Ostprignitz) i d e m : Luftkurort Wald- und Seenidyll 

• nervenstärkend. 
Hamburg, Op een kaart gepost in de brievenbus van een 

tramwagen, kwam behalve de dagteekeningstempel Hamburg 
Eilbriefe een twee-regelig stempel in Gothische letters voor : 
Aus dem Strassenbahn u. Briefkasten. 

- ^ i s i n FRANKRIJK. 
Agen (L. e. G.), Marseille St. Ferreol, Contin. mach. st. : 
POUR PARIS JWETTRE LE NUMERO DE L'ARRONDISSEMENT 
le Havre (S.Inf.) Mach. st. in omlijsting : FOIRE GASTRONO-

MIQUE DE NORIWANDIE ET &EMAINE DU CAFÉ HAVRE 11 AU 
19 AVRIL 1925. 

ENGELAND. 
Birmingham, Hull, Londen, Newcastle. Mach st : 3-regelig 

BRITISH EMPIRE EXHIBITION MAY 1925 - OCT. 
Liverpool, Londen idem 4-iegel ig: JOIN THE FELLOWSHIP 

BRITISH EMPIRE EXHIBITION 1925. ,. • ^ . . 
MEXICO. *?'r>r 

Me.^ico D. F. 3-regelig gegolfd mach, s t . NO DEBE OMITIRSE 
EL NOMBRE Y DIRECCION DEL REMITENTE EN LAS CORRES-
PONDENCIAS d.w.z, »op de correspondentie dient men den naam 
en het adrp.s.y,an den afzender niet weg te laten«. 

!i ï,t'?k'.>"--." Tcecho Slowakije, fïvt*)»!!̂  Js'^tJ'" ' 
Op 7 Maart herdacht de alom bekende en beminde president 
Macarijk zijn 75 sten verjaardag. Dien dag stempelden alle post
kantoren met roode inkt. Sle'chts Praag (Praha i) had een speciale 
afstempeling, eveneens in roode inkt, n'1. een klein dubbelr ing 
stempel » PRAHA 1 . 7. III. 25. 1850 — 1925 

Ver. Staten. 
New Orleans, New-York, S. Francisco, Washington, Mach. st. 
LET'S GO! CITIZENS MILITARY TRAINING CAMPS. 

FRANKRIJK. Baarfrankeering. 
Uit Parijs zagen we de eerste baarfrankeering; naast 5 golf-

lijnen, waai onder PARIS 5 21 MARS 25 alles in roode inkt, 
stond omgeven door een getande rechthoek in pobtzegeKorm 
REPUBLIQUE FRANQAISE 75c POSTES A 0112. 

Wij danken mevr. Bsse Van Heerdt Kolff en de beeren H. Amesz 
J. P. Brinkman, R. Th . Bockholt, Ed. A. van Bilderbeek, 
P. Engelenberg, L. C. A. Smeulders, ir. H. Treitcl, K. Zirkenbach 
en W. G. Zwolle voor hunne medewerkingen houden ons beleefd 
aanbevolen. Trg. 

BRANDKAS TZEGELS. 
(Ingezonden door P. C. Korleweg) 

Met groote waardeering voor de publicatie en het vele ver
richte werk inzake de twee artikelen over bovenstaand onder
werp door den heer Redacteur van Nedeil . en Kol., zij hel mij 
vergund hier nog even nader op terug te kómen. 

Vooreerst zij nog eens geconstateerd dat de brandkastzegels 
slechts naast het gewone briefporto konden worden gebruikt en 
uitsluitend dienden ter voldoening van het brandkastrecht . 

Brandkastzegels alleen op brief, hadden dus gee)i frankeer-
waarde, bijgevolg waren Brandkastzegels geen gewone Postzegels. 

T e r e c h t worden de brandkastzegels dus door verschillende 
catalogi onder afzonderlijk hoofd vermeld, »met kleine let 'ertjes 
achter de postzegels '), daa'-mede willende uitdrukken dat het 
geen postzegels") zijn>. (Zie Ie alinea Ie aitikel). Ten onrechte 
staan de Brandkastzegels dus bij Senf vermeld als No. 101—107 
onder de gewone Postzegels. De aanhef van het 2e artikel, dat 

n.1. de brandkastzegels »wel degelijk postzegels« zijn, doet 
daarom vreemd aan, omdat ditmaal (ook aan het slot van het 
ie artikel) aan het woord postzegel een geheel andere inter
pretat ie gegeven wordt. In den aanhef van het ie artikel werd 
immers het woord »postzegel« gebruikt als »zuivere fiankeer-
zegel«, zulks in tegenstellin.g met andere gioepen zegels, zooals 
port-, dienst-, pakket-, couranten-, retour-, aanteekeniecht- , 
postbewijs zegels en dergelijke, d u s o o k brandkastzegels, ter
wijl uit den aanhef van hel 2e artikel ten onrechte zou zijn op 
te maken dat aangetoond werd dat de brandkastzegels »wel 
degelijk postzegels«, dat is zuivere frankeerzegels, zouden zijn. 

Behalve deze kleine aanvull ing, welke zoowel voor binnen-
als buitenlandsche philatelisten van belang geacht mag worden 
nog eens ten duidelijkste naar voren te brengen, zijn er in 
schrijvers betoog diverse punten, waarmede ik het niet eens ben. 

i e . Waarom stelt schrijver zich op het s t a n d p u n t : »Niet 
minder dan 261 stel waren door den Staat (en dat zonder mede
weten van de firma van Blaaderen, die de zegels betaalde:) 
weggegeven« en in de volgende alinea ida t men vrijgevig met 
andermans goed was omgesprongen, zonder den eigenaar zelf 
te bedenkenc ? Ik zou mij kunnen voorstellen dat de fa. van 
Blaaderen dit s tandpunt inneemt, maar het onpartijdig oordeel 
van den redacteur moet daar toch boven staan I 

Andermans goed weggeven? De Mij. van Blaaderen eigenaar? 
Weineen, de zegels werden volgens contract s taatseigendom en 
van vrijgevigheid van andermans goed was geen sprake. Het is 
van zelf sprekend dat alle l ichamen die hiervoor steeds in aan
merking komen, ook thans deze zegels van den staat ontvingen 
voor administratieve en archivale doeleinden. Hieimede waren 
gemoeid 261 stel Nederland en 587 stel Indië, zijnde op den 
aanmaak van circa 4000.000 stuks een ont t rekking van iJ/j "/,,, 
met welke i ^ ' / , de drukkosten dus verhoogd werden. En 
daarom gaat men nu de firma van Blaaderen 160 series Nederland 
en 85 series Indië geven. Dat verband begrijp ik niet . Over
schreed die iV<i l„ aan drukkosten, het budget zoozeer dat de 
firma van Blaaderen een contraprestat ie van het rijk moest 
hebben in den vorm van diezelfde zegels, die echter evenrnin 
in het verkeer konden komen en de drukkosten nogmaals met 
H '/o verhoogden ? Waarom hechtte de firma zoo aan die 
zegels ?2) 

2e. »Aangezien daarbij bedongen werd, dat deze stellen niet 
in omloop mochten komen, zijn zij onder Directie en Commis
sarissen verdee ld ' . Ook dit vind ik vreemd. Juist die verdeeling 
onder Directie en Commissarissfn, werkt het in omloop komen 
in de hand ! De proefdrukken van den heer van Niftenk op de 
Haagsche tentoonstelling bewijzen toch maar, dat »langs om
wegen« die pioeven van de firma van Blaaderen in veizamelaars-
handen kwamen, ofschoon men te den Haag deze mogelijkheid 
uitsloot en de meening zelfs opperde dat de proeven op onrecht
matige wijze verkregen waren. 

Heeft de Redacteur van Nederl. en Kol. onderzocht of die 
245 series nog steeds niet in omloop zijn, zulks overeenkomstig 
den uitdrukkelijken wensch van den staat? Zijn dit bijv. niet 
juist de zegels of een gedeelte ervan, welke thans door handelaren 
worden aangeboden, handelaren die de zegels overigens te goeder 
trouw uit de zooveelste hand kochten ? Werd ook door den 
redacteur onderzocht op welke wijze de proefdrukken de fiima 
van Blaaderen verlieten ? 3) 

3e. Inzake het bod der fiima van Blaaderen c.s. op f200.000 
zegels schrijft de R e d a c t e u r : »3/8 van f200000 is tqch meer 
dan niets.« Gelukkig echter maar, dat het rijk dezen h a r d e l 
van de hand wees. Als het rijk 3/8 had geaccepleeid, had de 
firma v. Blaaderen 5/8 gehad en f125000 verdiend op de nomi-
male waarde der vlak vóór de stopzetting niet meer te gebruiken 
zegels. Deze zegels konden dus niet voor transport-, doch slechts 
voor philatelistische doeleinden dienen. Tot dit doel zou het Rijk 
den handelaar van Blaaderen c. s. f125000 laten verd ienen? 
Neen, wij philatelisten mogen het rijk dankbaar zijn, dat het 
deze 3/8 niet wilde accepteeren, omdat het immoreel zou zijn 
als de firma van Blaaderen de zegels tegen 3/8 nominaal kocht. 

En zou thans de firma c.s. voor f200.000 nominaal willen 
koopen, mits op conditie dat het restant vernietigd wordt, waar-

I L D l ^ M I BRITSCHI IKOLOMJkLI l l Q i y 
zijn mijn specialiteit. Mijn voorraad 
mijn bijzondere persoonlijke aandacht. 

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

A L L E N , „Craigard", Blake Hall Road, Wanstead, E. 11,'" England. 
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door zij zich voor f200.000 het monopolie zou koopen ? Het is 
te hopen dat ook dit niet gebeurt . Laat of het Rijk alles ver
branden, óf alles in het publiek veilen en de firma haar contrac-
tueele uitkeering doen ! *) 

4e. Schrijver acht de uit te keeren 5/8 van de opbrengst der 
zegels »maar een vormkwestie« en volkomen in den haak. Ook 
hiermede ga ik geenszins accoord. De afrekening inzake post
vervoer met andere maatschappijen, geschiedt immers per het 
vervoerd gewicht, dus krijgt de maatschappij haa r vergoeding 
naar gelang verrichte werkzaamheden. De firma van Blaaderen 
krijgt echter 5/8 van den verkoop der zegels en heeft dus een 
Philatelistisch belang. De firma van Blaaderen kon de zegels 
steeds koopen voor 3/8 nominaal (zij krijgt immers 5/8 geresti
tueerd). Heeft schrijver onderzocht of dit geschied is? Juist 
omdat de firma behalve een philatelistisch belang bovendien 
philatelistische neigingen heeft, is een dergelijk onderzoek wel 
gewenscht. 

Volgens schrijver zou het contract, behalve de »vormkwestie« 
overigens overeenkomen met andere contracten, want het zou 
hetzelfde zijn of de staat »per gewichtseenheid« of »in percen
tages van verkochte zegels« de vrachtvergoeding regelt. Dit is 
evenmin zoo, w a n t : 

Andere maatschappijen vervoeren op gewone zegels, en het 
vervoer zelve heeft niets te maken met zegelverkoop. Hier 
echter waren speciaalzegels ingesteld. De firma van Blaaderen 
genoot dus een enorm veel hoogere provisie dan 5/8, omdat van 
te voren met groote zekerheid gezegd kon worden dat een zeer 
groot percentage der brandkastzegels ongebruikt zou blijven.*) 
Ofschoon wij thans weten dat minstens 75 •/„ der brandkastzegels 
ongebruikt gebleven is, (voor één vervoerden brief werd dus 4 
maal een brandkastzegel gekocht en dus werd door den Staat )̂ 
4 maal 62H'/o ^ 2 5 0 % premie betaald van het op het post-
congres te Madrid bepaalde tarief), *as toch, toen de staat op 
deze wijze contracteerde met stelligheid te zeggen dat 5/8 van 
de opbrengst der zegels zeer aanmerkelijk meer zou zijn dan 
5/8 van het vervoer.») 

Een uitzondering op den aanhef der vorige alinea maakte de 
K. L. M. en het vliegpostzegel, zooals het destijds in 1921 oor
spronkelijk werd ingesteld, uitsluitend ter voldoening van het 
vliegpostrecht, eveneens als surtaxe, zonder zelfstandige fi ankeer
waarde. (Zeer terecht werd het vliegpostzegel dus destijds in 
eigen kolom als speciaalzegel geïntroduceerd, om eerst toen het 
als gewoon frankeerzegel vrijgegeven werd, in 1923 een -post
zegel« te worden en dienovereenkomstig een plaats bij de 
»postzegels« te krijgen). 

Heeft Redacteur Ned. en Kol. onderzocht of de K. L. M. óók 
provisie kreeg over de ongebruikt verkochte vliegzegels of wf id 
hier de afrekening normaal, d. i. per veivoerd gewicht bepaald? 
Is het toen niet gebleken dat het contract met de fiima van 
Blaaderen, zeer abnormaal was, en een en ander Ie verklaren is 
door de eischen die de firma \ an Blaaderen stelde, omdat zij 
belang bij de brandkastzegels wilde hebben? 

In dat geval zou niet alleen de firma van Blaaderen bij het 
einde van het bestaan barer transpo-tafdeeling geinteres-^eeid 
zijn bij een bod van f200.000 op brandkastzegels, niet al 'een 
tijdens de transportperiode die zegels voor 3/8 nominaal kunnen 
koopen, »langs omwegen« drukproeven loslaten en zich levieden 
stellen met drukwerk dat niet in omloop gebracht mocht worden, 
zulks als compensatie voor tegengevallen drukkosten, doch dan 
zou het bij het opstellen van het contract leeds en dus steeds 
in de bedoeling gelegen hebben, niet slechts als t ransportmaat-
schappij op te treden, maar ook bij den handel in brandkast
zegels belang te hebben. 

Een en ander resumeerend, kom ik thans tot het volgende : 
Ingevolge het Postcongres te Madrid zijn de brandkast

zegels geen postzegels doch speciaalzegels, die slechts naast 
werkelijke postzegels konden dienen uitsluitend ter voldoening 
van het brandkastrecht . De Senf-catalogus, e. a. dienen hen 
dus als postzegels lo i —107 te schrappen, om hen als brandkast
zegels I—7 opnieuw op te nemen. 

Ondanks het Postcongres te Madrid kan men aan ongebruikte 
brandkastzegels slechts een problematische waarde toekenren, 
zoolang niet de aan de firma van Blaaderen verstrekte 245 feries. 
zijnde niet minder dan 13'/o der maximaal mogelijke series 
zegels (n.1. 1351 van Nederland en 558 van Ned. Indië) door 
een «specimen'-opdruk gekenmerkt zijn. Een particuliere maat

schappij kon de zegels voor 3/8 nominaal inkoopen, doet respec
tievelijk 5/8 eigendomsrechten gelden. ') 

Aanteekeningen op vorenstaande door Redatteur ^Nederland«.. 
i) Juister hadden wij hier moeten schrijven : »frankeerzegels«. 

Onder postzegels verstaan wij alle zegels, die door en ten behoeve 
van het postbestuur vvoiden uitgegeven, waarmede het verschul
digde port voor eene brief-, drukweik- of pakketzending kan 
(courseerende) of kon (niet courseeiende) worden voldaan. Deze 
zegels kan men dan onderverdeelen b.v. in frankeerzegels, waar
mede het publiek het verschuldigde recht vooruit kan betalen 
en portzegels, welke dienen als bewijs van kwijting voor te 
weinig betaalde port = eventl . boete. Volgens deze opvatting 
zijn dus speciale v:iegzegels en onze Brandkastzegels wel degelijk 
postzegels. 

2) Zijn wij goed ingelicht, dan was alleen overeengekomen, 
dat de zegels ten verkoope aan den Staat werden gegeven. Bij 
het inventariseeren van den voorraad moest dus telkens afge
rekend worden in de verhouding Staat 3, v. Blaaderen 5. Dat 
de Staat gemachtigd was, een aantal stellen weg te geven, was 
niet overeengekomen. Indien men Ministers en wellicht nog 
hoogere personen een pleizier wilde doen met een of meerdere 
series, zoo ligt het ons inziens, toch voor de hand, dat bij e e r e 
dergelijke vrijpostige viijgevigheid ook gedacht woidt aan die
genen, die het aanmaken dezer stellen bekostigd hebben. 

3) Met »niet in omloop mochten komen« bedoelden wij — 
wij vermoeden dat de firma van Blaaderen dit ook zoo wilde 
doen opvatten — dat deze stellen niet voor frankeering in aan
merking zouden komen. Dat zij verdeeld werden onderDi iec t ie 
en Commissarissen, achten wij niets buitengewoons. Evengoed 
is het toch mogelijk, dat een stel, aan een der betreffende 
Ministers gegeven, in diens Postzegelverzameling wordt opge
nomen, zoo hij zelf verzamelaar is. of andeis vroeg of laat in 
de verzameling van een zoon of goeden kennis te iecht komt. 

Den juisten weg, dien de proeven van den heer v. Nifterik 
gingen, herinneren wij ons niet meer, doch wel nog, dat die zeer 
begrijpelijk was. 

4) Inzender ziet over het hoofd, dat een ieder, dus ook de 
firma van Blaaderen, het recht had, Brandkastzegels op de 
Postkantoren te koopen, zoolang ze ten verkoop aanwezig waren. 
dus ook één dag voor de intrekking. Het postbestuur deed 
niet juist, door één dag voor het intrekken dezer zegels aan iemand, 
die ze wilde koopen, den verkoop te weigeren. Deze houding is 
natuurlijk in het voordeel der verzamelaars, die de zegels bijtijds 
kochten, echter niet in het belang der verzame'aais, die ze nog 
niet hebben en nog gaarne een stel willen verwerven. Hoe meer 
er toch zijn uitgegeven, hoe lager de prijs zal worden. 

Waar inzender, zooals uit vroegere uitlatingen blijkt, om de 
een of andere reden tegen een of meerdere handelaren is, ver
andert hij nu in eens van s tandpunt en juicht het toe, dat het 
uitgegeven aan'al , tenminste van Nederland, zoo heel klein is 
gebleven. 

5) Wat inzender met dit laatste betoog bedoelt, is ons helaas 
niet duidelijk. 

Dat de firma v Blaaderen b.v. de zegels zelf kocht, om ze 
goedkooper aan postzegelhandelaren te verkoopen. mag wel uit
gesloten geacht woiden. Zij zou zich daardoor zelf in de vingers 
snijden, daar zij slechts van haar eigen verdienste zoude afslaan. 
Indien deze handel op grooten schaal zoude plaats vinden — 
op kleine schaal zoude zooiets niet de moeite loonen — zouden 
de Postzegelhandelaren de zegels aan de verzenders per scheeps-
brandkast wellictit iets goedkooper kunnen verkoopen, dan de 
postkantoren. Dit verschil, groot of klein, zoude echter uitslui
tend ten koste van de verdiensten der firma van Blaaderen 
gaan. De Post toch geeft geen stel af beneden prijs, dus ver
krijgt steeds haar volle aandeel. 

6) Dit betoog raakt kant noch wal. Zeer zeker was te verwach
ten, dat er meer zegels gekocht zouden worden, dan gebruikt. 
Dit percentage was echter van te voren niet te schatten, daar 
het geheel afhing van den duur der overeenkomst. Gesteld, 
zoo'n contract had een 10 jaar geduurd, dan was het ongebiuikt 
gebleven aantal in verhouding tot het gebruikte van geen betee-
kenis meer geweest. De firma v. Blaaderen heeft natuurlijk niet 
kunnen voorzien, dat het contract zoo betrekkelijk spoedig beëin
digd zoude worden, gezien de kosten der ondernemirg en ook 
het aantal aangemaakte zegels. 

7) Door den Staat? of voor het publiek? Het zal voor de 
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MIJ V Blaaderen toch ook niet zoo heel veel financieel verschil 
maken, of de brandkasten vol of halfvol vervoerd werden 

8) Zie onder 5) 
9) Dat de brandkastzegels »gewone, postzegels zijn, hebben 

WIJ nooit beweerd en willen beweren We kunnen ze noemen 
»postzegels voor een speciaal doel« Acht inzender de Armenwet 
zegels dan ook geen pos tzegels ' Een ieder kan daar ook niet 
mede frankeeren De bekende «Leiddraad« heeft ons inziens 
de Armenwet , Vlieg en Brandkastzegels juist geplaatst achtel 
de gewone frankeerzegels en voor de Poitzegels 

P R O E V E N VAN N E D E R L A N D 
Hl) gelegenheid van de Bondsvergadering op Zondag, 14 Sept 

j , l , toen de heer Matlhes zijne mooie verzameling proeven het 
/len, mocht ik eenige mededeelingen doen ter aanvulling van 
sptekeis betoog De president, de heer van der Schooren, stelde 
mij vooi, deze op schrift te brengen 

Deze behelsden voornamelijk drie punten 
i) Wat bstieft proeven in verschillende nuances van blauw 

Het schijnt dat in 1856/57 miss hien door het optreden van 
een nieuwen chef in de drukkerij van de Munt te Utrecht 
bedoelde proeven waren genomen, en wel in negen nuan
ces van waterblauvv tot mooi donkerblauw, alles op gewoon 
gewatermerkt papiei (ook »krijtachtig« clalksurfaced) Deze 
proeven waren gedeeltelijk van de bestaande plaat 3 van de 5 
et genomen en gedeeltelijk van een nog niet mgebruikgestelde 
plaat van de 10 et later bekend als plaat _? Ter voorkoming 
van mogelijk misbruik van het feit dat ,op die wijze 10 et zegels 
in blauw gedrukt waren, werd een klein litteeken aangebracht 
op de wang, juist onder het oog van den koning zooals te 
zien was op eene vel in mijne ve zameling. Dit litteeken is nog 
wel te zien op zegels van den eersten druk van plaat 5 der 10 
ets later verdwijnt dit langzamerhand 

Het IS opvallend dat in het gebruik de waterblauwe toch niet 
in den smaak van den chef mocht vallen, want men ging dade
lijk over tot eene »medium blue« 

2) Wat betreft de mooie tanding 14 groote gaten Zooals 
spieker zeide komt deze tanding weinig voor bij de zegels van 
Holland, doch meer bij die van Curagao en Suriname Het was 
mij vroeger opgevallen, hoe de tanding i4 bij de 2 t j Gulden 
van Curagao varieerde was bij de donker gekleurde de tanding 
ieer mooi en door de randen getrokken, bij een lichteren druk, 
ook getand 14, doch niet door de randen getrokken, waren een 
paar lijnen eig aan het wankelen 

OnKngs bij de beeren Enschede zijnde, h bben deze mij een oude 
koperen onderplaat laten zien, die toonde, hoe door het gebruik 
de gaten vergroot konden raken, veroorzakende een onzuivere 
lijn, en het gebruik van die «machine» onwenschelgk maakte 
7oo verdween tanding i4, groote gaten van he t tooneel 
terwijl nog een restant van bedoelden tweeden druk van die 
zegels een andere tanding verkreeg namelijk iiV^ (1889) 

3I Besprak de heer Matthes de questie van de types i en 2 
der 3de emissie van Holland en bleek een voorstander te zijn 
voor de verruiUing van types i en 2 bij de 25 en 50 ets 
zooals beschreven werd in den onlangs verschenen »Leiddraad« 
Ik moet het daarin besproken voorstel tegenspreken, en wel op 
grond, dat wij die typen noemden geenszins in verband met den 
naam van de ontwerpen, doch geheel naar de verschillen in den 
vorm der cijfers De geheele Philatelistisch wereld kent het ver-
sf-hil in de typen van de twee waarden en of wij hier in Holland 
ons vergist hebben omtrent den ontwerper van dezen of genen 
vorm, zal onze in vreemde landen wonende Philatelistische • 
broeders wel erg koud laten, en voor hen geen reden zijn, om 
hunne verzamelingen te gaan veranderen om een zoo onverschil
lig punt 

Het ZIJ mij gepermitteerd, nu ik aan het schrijven ben eenige 
opmerkingen over het dooi de Post tentoongestelde ten beste 
te geven 

Ten eerste dat aardige veldeel der 5 et por to van 1870 waar 
te zien was als No 141 op het vel de bekende fout type 5 in 
zijn eersten (oorspronkelijken) toestand Zoo heb ik twee exempl , 
doch ben benieuwd te weten, of niet hiervan andere intermedi
aire toestanden tusschen dit en het vo'bloed type 5 te vinden 
zouden zijn 

Ten tweede vond ik erg interessant, dat het kleine blokje van 
de 5 et koning van 1891 de twee kleine foutjes Nos 3 en 4 

toonde op dezelfde plaatsen als op mijn blok van 1875 ^^ ''^f' 
bij verscheidene viienden gaan imformeeren, of het mogelijk 
kon zijn dat er maar een plaat was geweest, die al 16 jaren 
dienst deed, want alle vier kleine foutjes nos i tot 4 zijn altijd 
op dezelfde plaatsen te vinden Toch bestond de plaat uit 200 
cliche's of niet? Bij de portzegels hebben wij de ondervinding, 
dat men om de twee of drie jaren dei gelijke platen reinigen 
moet, waardoor de cliches niet altijd als te voren bij elkander 
kwamen of op dezelfde ryen of dezelfde plaatsen in de rij. Wie 
geeft mij hierin een oplossing? Een vriend sprak mij van Gal
vano plastiek, doch op welke manier zoude dat een oplossing geven? 

Het derde vel, d i t my interesseeide, bezorgde mij een grooten 
schrik n l het blok der 15 et eerste emissie en wel het derde 
vak van de plaat Bij mii zelf zeide ik .Goede heme l - zie eens 
al die open beneden hoeken r ech t s ' »Nooit gezien wat blijft 
nu over van mijn gereconstrueerde plaat « Gelukkig voor mijn 
gezond verstand kwam juist, voordat ik de tentoonstel l i rg ver
liet OD bijna den laatsten dag de oplossing Bij een handelaai 
werden aangeboden deelen van een vel der 15 et, ongegomd, 
éen deel, zijnde de vakken drie en vier te zamen, heb ik toen 
geleend, en gmg vergelijken met die van de post Goddank, 
het was dezelfde, alleen waren al die open hoeken bijgewerkt, 
heel netj=s doch bij de allerslechtste was de aanvulling gemak 
kelijk te constateeren Wij krijgen dus een klem kiikje in het 
verleden Eer=te proef opmerkingen van den baas (aan uwe ver
beelding overgela ten ' ) dus bijwerken tweede proef nu Van 
het wel en daarom kon ik a in belanghebbenden met zekerheid 
verklaren, dat dit ongegomde vel genoemde tweede proef is 
anders waarom ongegomd ? 

Door deze regels meen ik als specialist, tegenovei mijne mede
leden m Veieeniging en Bond, mijn plicht te doen 

Hoogachtend Uw Dw Dienaar, 
A J W A R R E N 

W I J maken den geachten inzender erop attent, dat de «Leid 
draad« met spreekt van »Typen , doch uitsluitend ' a n »Plaat 
a« en »Plaat b«. Hier wordt dus, ons inziens zeer logisch, eene 
V Ideeling der typen voorgenomen naar de dtukplaten, welke 
de verschillende t) pen voortbrachten En dit is geschied, nadat 
enkele jaren geleden de Fa Enschede voor het eerst drukplaten 
publiek liet zien 

De oude indeeling in »type I« en »type II« is destijds ont
staan in de meening, dat de platen type I het eerst gebruikt 
waren De meeste zegels type I waren getand 1214 12 (men 
noemde deze tanding toen I2V^, omdat men alleen rekening 
hield met de boven- en ondertanding De linker- en rechterrijen 
werden verwaarloosd), en meende men, dat d u de oudste lan
ding dezer zegels was Waar dus de eerste indeelmg alleen op 
gissingen berustte, de tweede echter op de kennis der drukpla
ten, IS er toch veel voor te zeggen, den ouden weg te verlaten 

In het November-no van 1896 van het Ned Tijdschrift voor 
Postzegelkunde schrijft de heer Robert reeds 

»Hoe prijzenswaardig ook eene consequente toepassing van 
eenig beginsel (n 1 dat wat we als beginsel aannemen) moge 
wezen, zoodra men bemerkt dat dit beginsel gewijzigd moet 
worden doordat eene of ander onvoorziene omstandigheid onze 
oorspronkelijke opvatting vernietigt, zal men, ter wille van 
»Wetenschap« of »Waarheid« die eerst gedachte consequente 
toepassing van een »beginsel (?)« laten varen, willen wij weten
schappelijk en logisch consequent zijn « 

De heer War ren heeft zijne verzameling wetenschappelijk op
gezet, dus Redactie 

TER BESCHERMINQ 
_ V A N -

VERZnMEL/^nRS is n/iMDELn/^RS 
— DOOR 
J B ROBERT. 

I 
Voorwoord 

Reeds begin 1922 nam ik mij vooi, een van de gewichtigste 
belangen van postzegelverzamelaars en handelaars te behart igen, 
door in ons Maandblad een ononderbroken rubriek te openen, 

i d r « * j i j . i J B ' m i . i j i 
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natuurlijk met goedvinden van den Hoofdredacteur e r imets teun 
van onze binnen- en bui tenlandsche lezers, waarin alles behan
deld werd, wat hen tot meerdereople t tendheid en voorzichtigheid 
aanspoort, hunne kennis vermeerdert en hierdoor hen voor schade 
en geldverlies behoedt, hetgeen, van welke zijde ook bezien, een 
onschatbaar voordeel, in het bijzonder voor den verzamelaar is, 
die het te laat bemerkte bedrog dieper gevoelt dan het door 
hem op den achtergrond gestelde geldverlies. He t is volstrekt 
niet gewaagd te verklaren, dat, met uitzondering van enkele 
handelaars , en van zoogenaamde »ruilvrienden« die »bedrogen« 
werden, zonder eenig begrip te hebben van de »veivalschingen. , 
»zwendelzegels«, e.d., die zij in hun album verborgen, iti^jnand ter 
wereld tenaastebij kan gissen, den omvang van de groepen verval-
schers en hunne heelers e.d. nä 1918. Indertijd was er nog een spe
ciaal blad, Vertrauliches Korrespondenzblatt , waarop door hande
laarszoowel als verzamelaars kon worden gebouwd, dat maandelijks 
over de schurken en hunne streken bericht b r a c h t ; daaruit kon ook 
de uitgebreidheid van dat boevengilde worden opgemaakt . Zeer 
opmerkelijk is het dat, toen n a d e n oorlog werd geti acht het blad te 
doen herleven, de »medewerking« ontbrak. Is dit een kenmerk 
van den tieurigen raoreelen toestand der verzamelaarslichamen 
in Middel-Europa na den oorlog? Toch moeten de verzamelaar 
en handelaar weten, dat zij nooit vóór 1918 dus bestolen, van zoovele 
zijden en op zoovelerlei wijzen bestookt en misleid weiden als 
daarna en dat hiertoe verschillende Postbesturen gretig medewer
ken. Verzamelaars schijnen, niet tegenstaande zij hunne eigene on
wetendheid in postzegels gaarne bekennen, het zeldzaam zich 
logenstraffende »goedkoop is duurkoop« bespottelijk te ach ten : 
de gauwdieven reiken zij de h a n d ! Waarom niet? Zij leveren 
immers »goedkoop«! Maar wat zij leveren deugt n ie t ; Is het alleen 
te wijten aan den drang »veel te bekomen voor weinig geld«, aan 
»speculatiezucht« enz. of aan invloeden, welke niet altijd juist weer-
tegeven zijn, waartoe de gecombineerde, een soort »geloof« — van 
waar dit komt ,kan ik, psycholoog, n ie ton tdekken — e.a. behooren. 
De oorzaak is de »langdurige« oorlog, waaruit een saamgehoorig-
heid zich ontwikkelde tusschen zedelijk elkander bestrijdende 
groepen en van de beteren, doch zwakken, werktuigen maakte 
van dieven. Werkeloosheid, armoede, luiheid en nog meer verval, 
waren gevolgen van dien oorlog. Jntellectueelen, achtergebleven 
betrekkingen van gesneuvelden enz. moesten trachten aan brood 
te komen, zoodat het niemand, die eenige kennis, al is deze ook 
oppervlakkig, van den wereldtoestand n;i 1918 heeft opgedaan 
en die kennis heeft geboekstaafd op zijn geheugenfilm, zal ver
wonderen, dat een en ander medewerkten, speculatiezucht en 
woeker ontzaglijk aan te wakkeren, diefstal, opl icht ingen bedrog 
uit te breiden. In verhouding van alle andere takken van handel 
en bedrijf heeft onbetwistbaar het nietsbeduidende postzegel-
papie tje de boeven het meest aangetrokl-en. Geen wonder! 
Straffeloos bleven de velschillende bedriegersgroepen, die het 
allergemakkelijkste, minst kostbare en rijkst loonende bedrijf »op
lichting van de postzegels lievende menschheid« kozen. De ervaring 
heeft mij geleerd, dal in de verschillende plaatsen l a n Middel-
Europa, in het bijzonder in het Duitsche Rijk, de bezette Duit-
sche gebieden, Danzig, Polen, het aan Servië toegekende gedeelte 
van het tegenwoordige Yougo-of Zuidslavië men onderling verga
derde, ofwel »afspraken, maakte, betreffende de wijzen van oplich
ting, enz. Hierdoor konden ook »handelaars in den vreemde« om 
den tuin geleid worden Het slimst ui tgedachte doeltreffende middel 
was : de oprichting van »handelaarsvereenigingen«. In gemeenten 
van enkele duizenden - a rmen ' verrees even spoedig eeji »post-
zegelhandelaarsvereeniging« als b.v. in Danzig ofMemel '— men 
moet het een beetje kennen om er zich een denkbeeld van te 
kunnen vormen — in elke straat zich »postzegelhandelaars« ves
tigden, sommigen boven, bijna boven het d a k ; allen waren 
»groothandelaars«, dat laat zich begrijpen. Allen verbonden zich 
om die domme Philatelisten te doen bloeden. Buitenlandsche 
handelaars waren meestal wel voorzichtig, behalve de geheel 
onkundige jongere en speculatiezieke handelaartjes, maar toch 
zijn er, die in de val liepen en geld verloren Het kon niet an
ders : een betrouwbare gids was niet te vinden en de tijdschrifien... 
zij waren gevuld met artikelen van be langhebbenden , ja ! van de 
»zegelmakers« zelf. Zij betaalden immers de drukkosten der 
bladen ! Toen indertijd de redacteur Kaemmerer van hel bijblad 
der Danziger-Zeiting »Briefmarken-Rundschau«, onpartijdig als 
hij was, handel ingen van »adverteerende« handelaars te Danzig 
aan de kaak stelde en niet wenschte de waarheid te verdraaien. 

werd hij onts lagen! Dus handelen »tijdschiiften-uitgevers«, 
het strekke U tot leering en nadenken ! 

In het voornemen werd ik belemmerd door mijn hardnekkige 
z iekte : slapelooze nachten, afmatting, lusteloosheid werden daar
door veroorzaakt, zoodat slechts met hoogste inspanning ik rog 
iets kon verrichten in het belang der verceniging : de door mij 
te ontwarren oude correspondentie moest blijven rusten. Het 
lezen van verhandelingen over de wijze, waarop de »Philatelie« 
zou kunnen worden »gered«, de aanhangers het best zouden 
worden gebaat enz., en van de besprekingen op congressen', 
bracht mij het voornemen in herinnering iets te blijven bijdragen 
ter bescherming van de Postzegelkunde in het algemeen, mij 
voorloopig te bepalen tot »EUROPA« t n op een wijze, die niet 
alleen een zekere groep dient. Hierbij worde in het oog gehouden, 
dat er in de laatste paar ja ien honderden nieuwe lezers van het 
Nederlandsch Maandblad zijn bijgekomen en de meerderheid 
der verzamelaars van vóór den oorlog weinig of niets zich 
herr inneren van hetgeen toen ten hnnne voordeele hun werd 
thuisgebracht. Daarom zal het voorheen bekend gemaakte in 
deze rubriek evenzoo worden opgenomen als het nieuwste, opdat 
alle groepen nu eens meer, dan weder minder zullen ontvangen 
van wat hun voordeel b r eng t ; aldus zullen allen bevredigd worden. 
Wil zooveel doenlijk den roofridders de weg worden veisperd, dan 
dienen de allernieuwste berichten, zoo ook de mij van lezers toeko
mende vervalschingen e d , het eeist te worden opgenomen en kan 
aan eenige alphabetische volgorde niet woiden gedacht. Dat deze 
nieuwe, niet dan door onvoorziene omstandigheden onderbroken 
wordende r u b i i e k v o o r een »werkelijk« postzegelkundige en de 
postzegelliefhebbeiij slechts bevorderende factor, iets wat van het 
bonte, dat de groote menigte zgn. vakbladen vult, niet kan worden 
gezegd, mede 'n steentje bijdragen tot de spoedige verwezenlijking 
van het schoone ideaa l : »Bestrijding der Vervalschingen door de 
Vereenigde Europeesche Verzamelaars- en Handelaarsbonden ! 
Dit ideale doel is volstrekt niet nieuw. Aanvankelijk omvatte 
het alleen een eng begrensd deel, n.1. dat van het »Vereenigings-
belang«, d.w z. de belangen van de leden der Nederlandsche 
Vereeniging. De mogelijkheid dat het »errare humanum est« 
aan de Vereeniging geldelijke slagen zou toebrengen, deed toen 
het bereiken van dat doel verdagen en vertragen Op onze con
gressen ging het niet beter. De »Verband Schweizer-Philatelisten
vereine«, gordde zich ten strijde aan, maa r 'men begreep, dat, 
deed geheel Europa niet mede, het doel niet bereikt werd Alle 
Europeesche Verzamelaars- en Handelaarsbonden moeten samen
werken, dan, en alleen dan, zou de groote overwinning kunnen 
behaald worden. Met trotsch kan de »Nederlandsche Rond« te
rugzien op den uitslag van het Bo^dscongres te 's Gravenhage 
van 9 September 1924, alwaar dat hoogst gewichtige punt geest
driftig, ook door de buitenlandsche afgevaardigden, behandeld 
is en waar besloten werd aan een Comité uit eerstgenoemden 
Bond op te drasren, een ontwerp Internationaal Reglement ter 
Bestrijding van Vervalschingen gereed te maken (het is nu ge
reed), ter behandeling op het Congres te Parijs in Mei a s. 
»De steen«, dus schrijft de heer F. Reinhard, Hoofdredacteur 
der »Schweizer Briefmarken-Zeitung«, die als afgevaardigde van 
den ZwitsTschen Bond te 's Gravenhage aanwezig was, »is door 
Holland aan het rollen gebracht !«. en wij, wij vertrouwen dat 
te Parijs de grondsteen van het hoogste ideaal der Philatelie in 
de 20ste eeuw zal bevestigd worden, de vesle zal verrijzen, 
waardoor het kwade zal worden gedood, het goede het eeuwige 
leven zal worden geschonken, waarin Philatelie onbescheimd 
zal kunnen troonen ! 

's Gravenhage, Februar i 1925. J. B. R. 

• * 
* 

Laat mij aanvangen Uw aller aandacht op iets te vestigen, dat 
door zeer weinigen, of slechts in enkele gevallen, de aandacht 
waardig beschouwd wordt, ik bedoel het «keurmerk» aan de 
achterzijde der gekocht of geruild wordende zegels. Men zou 
wanen, dat een iegelijk begreep dat, worden zegels, en nog heel 
wat lastiger natemaken papieren enz. vervalscht, zulk 'n niets be
duidend merkje a l s 'n naamcijfer, of iets dergelijks, door iedereen 
is na temaken en die namaak bijna zonder kosten verkregen, 
slechts op 'n valsch, gerepareerd, herdrukt of waardeloos zegel 
is te stellen, om aan het stuk een blijvende waarde te geven. 
Hoe hoogst belangrijk ook, niemand schijnt de noodzakelijkheid 

39sam3aRn^iSBi 
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in te zien van het onderzoek naar de echtheid van het alles 
beslissende keurmerk en van de »waarde« van dit merk. Overal, 
zelfs op veilingen te Lyon, Weenen, Frankfort, enz. wordt gekocht 
omdat in den catalogus wordt vermeld: »Keur, enz.« De veiling
houder wordt niet vooraf geiaadpleegd en bij handelaars wordt 
evenmin gevraagd of, desnoods met schriftelijk bewijs, de echt
heid van dat herkenningsteeken kan worden gewaarboigd. Weet 
men dat, ik meen vóór meer dan 20 jaien reeds, de firma Gebr. 
Senf waarschuwde voor zegels met haar keurstempel en verzocht 
de dus gemerkte zegels, met van haar huis afkomstig, haar ter 
beoordeeling te willen toezenden, indien mogelijk met opgave 
van den naam des verkoopers, dat talrijke andere keurstempels , 
waaronder die van wijlen de beeren Schlesinger, Thier , enz. op 
honderden valsche of waardelooze zegels «vervalscht* voorkomen, 
dan zal wel hier en daar er een gevonden worden, die zijne s tukken 
»gekeurde« zal onderzoeken en, bij t..ijfel, ze zal opzenden of doen 
opzenden aan een specialen deskundige. Men bedenke altijd, dat 
er geen enkele op de wereld te vinden is, die de > wereïdzegels« 
onderzoeken en hunne echtheid in elk opzicht waarborgen kan! ! 
Ook moet geen waarborg voor een beperkten termijn worden 
a a n v a a r d ! ! ! Is datgene wat voor »echt« gekocht wordt »wer
kelijk« echt, dan blijft het »echt« zoolang het bestaat. Degene 
die de »echtheid« waarborgt kan dit doen op voorwaarde, dat hem 
de kosten zullen worden vergoed, o.a. die voor de van dat stuk te 
maken foto enz., maar de kooper moet zeker van de zaak zijn en 
voor later, bij verkoop, een bewijs van echtheid bezitten. Natuur
lijk kan de handelaar andere voorwaarden stellen bij waarborging 
van echtheid voor onbegrensden tijd, maar de kooper moet niet 
tevreden zijn met een waarborg voor b.v. een jaar. 

De verzamelaar zal gedurende dien tijd z'n zegeltjes niet op
ruimen ! — Hier een voorbeeld, van een zich op kennis van Duitsch 
koloniale zegels be roemende firma, natuurlijkniet alleen uit ijdel
heid. Om kort te gaan, geef ik alleen het antwoord vandef i ima 
Hans Grobe, Hannover, van 27 Februari 1924, aan heer Albert 
Friedemann, den alom bekenden speciaal-keurmeester van de 
Duitsch koloniale zegels, vertaald weder : »Wat de door mij gele-
»verde valsche stempels betreft, natuurlijk is het mogelijk dat, 
»bij aankoop van verzamelingen van groolen omvang, hier of 
»daar scheepszegels met valsche stempels zich tusschen de an-
»dere bevinden. Het is niet mogelijk alle zegels afzonderlijk te 
»keuren (goed l e z e n ! ) ; U weet hoe tijdroovend en gedeeltelijk 
»ook moeilijk het is stempels te keuren. Waar zou het wel 
»heen moeten, zoo ik eerst elk zegel zou moeten photogra-
»pheeren, om volgens Uw schema de al- of niet-echtheid van 
»stempels te bewijzen. Hoe j ammer het ook zij dat er zoovele 
»valsche stempels voorkomen, dat de handelaar zoowel als de 
»verzamelaar bij aankoop ei inloopt is niet te vermijden.« . . . 

(!! ! Begrijpt U wel wat die firma verklaart, ook namens tal 
van anderen »beroemdheden«, die allen hetzelfde verlellen .'' De 
»valsche« stempels verkoopt hij voor echt, zonder waarborg-
bewijs. Later hoort de kooper van een kenner, dat de echtheid 
betwijfeld wordt ; die s tempel geeft aan het zegel »de« waarde. Toe
zending aan »den« specialiteit volgt. enz. En ten slotte zegt de 
verkooper : »tijd tot keuren heb ik niet, ik koop (betaal dus ? ?) 
ook »valsche« ; ik loop erin, als de valsche tijdig herkend worden ; 
verkoop ik die valsche echter aan een verzamelaar, dan loopt 
hij erin ! Waarom zouden die ezels niet erinloopen ! ! ! «) Dat 
allen hiermedis hun voordeel mogen doen ! 

Nu ga ik over tot waarschuwingen voor zegels, personen enz 
Hongarije, Petöfi-zegelrestanten. — De overgebleven voorraad 

der Petöfi-stellen (450 duizend) is voor een spotprijs aan den 
Zwitserschen handelaar — Hongaar van geboorte — befaamd 
door zijne aanbiedingen van »prentjeszegels«, afgegeven. Ze zullen 
wel spoedig, of zijn reeds met veel geschreeuw als »schoonste 
zegels der wereld« (dus schrijft die Postmarke, van Juli, blz. 145 H) 
den verzamelaars worden aanbevolen. Dit blad wijst erop, dat 
»deze« zegels een speculatie-uitgifte is, niet voor eenig »weldadig« 
doel, neen ! voor de zakken van eenige speculanten gemaakt! 

Italië. — De 50 cent, spoedbestelling is, volgens »Postmarke«, 
in het jaar 1920, tot schade van de Staatskas, vervalscht en te 
Rome gebruik t ; nu ontdekt. Kenmerken : geen watermerk in 
het papier, onzuivere druk en tanding. 

Liechtenstein's overgebleven Kronen-waarden. —"^^.Op 5 Mei 
j . l . is de voorraad Kronen-zegels, om en om 10 millioen stuks, 
benevens een groote massa drukuitschot in de papierfabriek te 

Eichberg vernietigd, waarbij als philatelistisch getuige de firma 
Zumsteiri & Co. te Bern veitegenwoordigd was — Deze »waar
schuwing« dient ter wegneming van de kwade reuk, waarin dit 
vorstendommetje zijne post gebiacht had. Met is dus ten uwen 
voordeele., 

Portugal, 40 cent, Ceres donkerbruin. — Uit Lissabon ont
ving Schweizer Brfm. Ztg. een vervalsching van de genoemde 
4o centavos, in groote hoeveelheden gemaakt en verkocht door 
een zakenman aldaar, die gearresteerd is. Deze Ceres-waarde is 
hoofdzakelijk afgezet aan de zegelverkoopdepots in tabakwinkels. 
De Post heeft de vervalsching herkend aan de ielwat grovere 
uitvoeringi en het harde papier. — De lezer bedenke , dat deze 
vervalsching op brieven kan voorkomen en tevens dat de waarde 
als »curiositeit« nog niet te bepalen i s ; het aantal gebruikte en 
behouden gebleven vervalschingen is niet bekend. 

Rusland, 10 Kop. donkerblauw, ongetand, 1917. — Deze 
waarde, met de 10 rb. ongetand de zeldzaaniste der serie 1915/17, 
trok den vervalscher meer dan de overige aan. Jammer dat de 
Serviër (?) - - de maker woont althans in Servië, en r o g wel in 
de hoofdstad — geen »kunstenaar- is, te oordéelen naar zijn 
wel wat armoedig maaksel. Ook de jongste verzamelaar, is hij 
oplet tend, zal deze vervalsching herkennen. De teekening is zoo 
onduidelijk, dat bij vergelijking met 'n andere, alledaagsche 
waarde dier uitgifte, reeds dadelijk twijfel oprijst, die tot zeker
heid wordt, bij het betasten van het papier, dat dun en hard is, 
en het ontbreken van den glanzenden ruitopdruk. Voor kenners : 
de vervalsching is eene lithographic. 

— Wolga-weldadigheidszegels 1921. — Wederom is uit Italië 
(hoogstwaarschijnlijk uit dezelfde bron, waaruit vóór ruim 2 
jaar de zoogenaamde »Odessä-hongerzegels« ontsproot , welke 
zwendelarij in een oogwenk een groot deel der wereld over
stroomde) verspreid, en in menige pseudo-philatelistenzaak aan-
g e k o m e i , een armzalige lithographisch vermenigvuldigde ver
valsching van de vier Wolga-weldadigheidszegels. Een ieder 
kan ze dadelijk aan de slechte uitvoering van de »echte«, die 
zeer fraai zijn gedrukt, onderscheiden. Bij de drie met het 
Wolga-landschap is nog een opvallend k e n m e r k : aan het af
bellend dak, linkerzijde, van het in den rechter benedenhoek 
s taand huisje, ontbreekt de dunne buitenlijn, die bij alle »echte« 
altijd zeer duidelijk zichtbaar is. Twijfel is beslist bui tengesloten. 

Turkije. — Gaat men na dat de overdrukte zegels we 
driemaal meer kosten dan de onoverdrukte, dan zal men moeten 
erkennen dat speculanten voor die laatste soort, om niet ermede 
te blijven zitten, zich oefenen in het vervalschen. Dr. Paul Pirl 
geeft in Germania-Berichte nr. 12, 1924, blz. 195, het volgende 
voorbeeld: Degene die 100.000 stuks Turkije 1905, S e n f i i 4 - i i S 
bezit (natuurlijk gekocht om daarmede woekerwinsten Ie behalen), 
zal daarvoor gemakkelijker een kooper vinden, als hij ze als 
courantenzegels, Senf 124-128, of als zegels voor het buitenland, 
Senf 130-133, aanbieden kan. Dus gebeurde het met de »port-
zegels« 1914, Senf 39-41 ; volgens Senf zijn deze in handen van^ 
woekeraars of baatzuchtigen of op veel winst bedachten geraakt. 
De rest bleef bij de Ottomaansche Post berusten. Ze werden 
in 1916 met vijfstralige ster (Senf 472-477), in 1917 met kever 
(Senf 612-614) overdrukt. Met deze beide laatste opdrukken ' 
»vervalscht'" zijn de genoemde nrs. 39-4i opgedaagd ; geboorte
plaats onbekend, waarschijnlijk is zij in^Turkije. K e n m e r k e n : 
de verknoeide opdruk geeft in de vijfstralige ster benevens 
onzuivere, randen witte plekken te zien. 

'̂'̂ ,. Waarschuwing. 
Eenige dagen geleden kwam een Hongaarsche handelaar mij 

op het kantoor bezoeken. Hij offreerde mij o.a. eenige complete 
seriën Arad, Szegedin, Transylvanië en andere zegels met Valsche 
opdrukken. Begrijp mij goed! De man offreerde ze als zoodanig 
zonder het oogmerk te hebhen.mij er in te laten loopen. 

De opdi ukken waren tamelijk goed nagemaakt en toen ik hem' 
vroeg waarom hij deze dingen trachtte aan den man te brengen, 
vertelde hij mij, dat hij deze seriën in betaling genomen had 
voor een kwade post. De prijzen waren natuurlijk abnormaal 
laag en dus voor iemand die deze seriën niet kende bespottellijk 
goedkoop..--;-

Ik waarschuwde hem deze niet in Nederland te verkoopen, 
daar ik hiertegen ernstig zou optreden. Dit beloofde hij mij 
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maar of hij zijn woord gehouden heeft is mij onbekend. Ik meen, 
dat dit een heel ernstig geval is, waartegen niet genoeg gewaar
schuwd kan worden. 

Immers de handelaar die ze offreerde gaf ze als valsche op
drukken af, m a i r evcntueele kooper.s, zouden allicht het woordje 
Valsche kunnen weglaten, en daardoor zou menig verzamelaar door 
den goedkoopen prijs allicht verleid worden ze aan te schaffen 
en in het Album te plakken. 

Zoo iets dergelijks is mij voor eenige maanden gebeurd met 
een zeer bekenden soüeden Deenschen handelaar die mij bezocht. 
Hij had eenige zegels te ofifreeren en daaronder een complete 
serie Schleeswijk met opdruk C.I.S. (een zeer kostbare serie). Bij 
het nazien van deze bleek mij dat de opdruk valsch was. Toen 
ik hem daarop opmerkzaam maakte en de serie met een echte 
vergeleek, verzekerde hij mij, dat hij er in gevlogen was en er 
een flinke prijs voor had betaald. Natuurlijk zal hij deze serie 
niet trachten te verkoopen, doch onwillekeurig komt bij mij de 
gedachte op, dat wanneer genoemde handelaar het eerst bij een 
ander met deze serie gekomen was, die niet het onderscheid 
wist tusschen echten en valschen opdruk, laa ts tgenoemde er 
stellig in gevlogen was, omdat hij op de reputat ie van den 
Deenschen handelaar vertrouwde. 

Zoo worden er ook tegenwoordig hier en in het bui tenland 
vele Serien Venezia Giulia en Trent ino zeer voordeelig aange
boden, iets wat onmogelijk het geval kan zijn, indien men de 
oplaag cijfers in aanmerking neemt. Zelfs de zeer zeldzame lo 
kr. met opdruk wordt bespottelijk laag aangeboden-

Wanneer men een zoodanige serie koopt dan blijkt dat de 
verkooper de zoogenaamde tweede oplaag verkoopt. Voor den 
goedgeloovigen leek zal deze wel gelijk zijn aan de eerste oplaag, 
doch van een tweede oplaag is geen sprake, want deze werd 
nooit officieel gemaakt, en stamt deze zoogenaamde tweede op
laag van een drukkerij te Weenen. 

Ook moet ik nog ernstig waarschuwen tegen den aankoop van 
Danzigzegels met schuinen opdruk en de zoogenaamde Innen-
dienst marken Yvert 21 tot 35, 60 pf. i en 2 mark. Door de 
enorme prijsstijging loont het de moeite deze zeer zeldzame zegels 
na te maken en daar de opdruk voor een typograaf niet veel 
inspanning kost en de gewone Duitsche zegels nog in voldoende 
mate te krijgen zijn, is het een klein kunstje de gewone zegels 
tot zeldzaamheden om te tooveren. 

Het is daarom in het belang van de philatelic en de beuizen 
der verzamelaars ernstig te waarschuwen zich voor aankoop van 
dergelijke zegels te vrijwaren, door alleen te koopen bij diegenen, 
die er een speciale studie van gemaakt hebben en een volle 
garantie voor de echtheid kunnen geven. 

Nogmaals , men late zich niet verleiden door zoogenaamde 
goedkoope offerte. Niemand is in staat echte goede zegels voor 
een spotprijsje te verkoopen, omdat echte goede zegels door 
niemand goedkoop ingekocht kunnen worden, Men zij op zijn 
hoede. Leon de Raay. 

INTERNITIOHILE POSTZEfiELTENTOONSTELLIHe, 
PARIJS, 2 - 1 2 MEI 1925 „PALAIS DU LOUVRE, 
- PAVILLON DE MARSAN ^ = ^ ^ = 

( E n t r e e r u e d e R i v o l i . ) 

P R O G R A M M A V A N D E 
P H I L A T E L I S T I S C H E W E E K 

C O N G R E S S E N — B A N K E T T E N — D E J E U N E R S 
— U I T S T A P J E S — V L I E G D A G — 

ZATERDAG l o u u r v m . Feestelijk ontvangst van de Pers. 
2 Mei 1430 uur. Opening voor het publiek. 

17.— uur. Ontvangst der Fransche en buitenland-
sche postzegelhandelaren door de In
ternationale postzegelhandelaars Veree-
niging te Parijs (Hotel Richmond I I , 
rue de Helder. 

1 7 . - uur. Receptie van de Congresleden. 
ZONDAG 10 uur vm. Hulde aan den onbekenden soldaat (Sa-

3 Mei menkomst te 9.30, Ronde-point des 
Champs-Elysees). 

MAANDAG 9.30 uur. Congres der Fransche Philatelisten-
4 Mei vereenigingen in L'Aero-Club de Fran

ce, 35 rue Francois i^r, (Benoeming 
van Commissiën) 

DINSDAG 9.30 uur. Vervolg van het Congres (Rapport der 
5 Mei Commissiën.) 

WOENSDAG 9 30 uur. Internat ionaal philatelistisch Congres, 
6 Mei in L'Aero-Club de France. 

19.30 uur. Banket . 
DONDERDAG Vliegdemonstratie te Bourget. Vertrek 

7 Mei te 10 uur van de P l a c des Pyramides. 
Dejeuner in L'Aero-Port te Bourget. 

VRIJDAG Bezoek aan Versailles en het kasteel. 
8 Mei Vert rek 14.30 van de Place des Pyra

mides. 
ZATERDAG 20.— uur. Groot bekroningsbanket . Voorlezing 

9 Mei der namen van de bekroonden. Bal. 
ZONDAG Uitstapje naar Chantilly per auto. 

10 Mei Bezoek aan het kasteel en het bosch. 
Vertrek circa 10 uur van de Place des 
Pyramides, Dejeuner te Chantilly. 
Terugkomst circa 19 uur. 

MAANDAG 14.30 uur. Bezoek aan de werkplaatsen voor het 
11 Mei vervaardigen der postzegels op den 

Bouleverd Brune. 
DINSDAG 16.— uur. Officiëele sluiting der Tentoonstelling. 

12 Mei 
Gedurende den geheelen duu r der tentoonstelling zal het 

middenpunt der samenkomsten van verzamelaars en handelaren 
zijn in de Brasserie Chateaudun (Carrefours Chateaudun, alwaar 
een speciale zaal gereserveerd zal worden. 

Tot het deelnemen van uitstapjes, diners, enz. wordt men 
beleefd verzocht zich bijtijds te wenden tot den specialen con.mis-
saris M. Peleheid, 11, rue de Helder, Parijs. Prijs van deelname 
wordt later bekend gemaakt . 

Dit programma is slechts een voorloopig, daar het uitvoerende 
Comité soms verplicht kan zijn eenige veranderingen te moeten 
maken, doch het hoopt, dat er geen gewichtige veranderingen 
noodig zullen blijken te zijn. De data van Opening, Sluiting, 
Congres en Diners kunnen als vaststaande beschouwd worden. 

Alle wijzigingen zullen zoo spoedig mogelijk bekend gemaakt 
worden door den Commissaris Generaal voor Nederland, 

Leon de Raay, Watergraafsmeer. 

Koninklijke Luchtvaart-Maatschappij voor 
Nederland en Koloniën. 

Wij ontvingen het volgend schryven, van de in het hoofd 
dezes vermelde Mij, dat wij gaarne ter kennis brengen van 
onze leden. 1 

's-Gravenhage, 25 Maart 1925. 
Aan de redactie van het Nederlandsch Maandblad voor Philatelie. 

Mijne Heeren, 
Wij hebben de eer U hierdoor mede te deelen, dat wij ter 

gelegenheid van de groote Internat ionale Postzegel-Tentoonstel
ling, welke van 2—12 Mei e.k. te Parijs in het Pavillon de 
Marsan gehouden wordt, een brief hebben gericht aan alle leden, 
welke zitting hebben genomen in het Comité de Patronage, 
teneinde hen te bewegen de reis naar Parijs heen of terug, of 
wel heen èn terug door de lucht te maken. Wij verooi loven ons 
een copie van het door ons bedoelde schrijven hierbij in te sluiten, 
teneinde U volledig van den inhoud op de hoogte te b renge r . 
(Overgenomen aan het slot. Red.) 

Het is ons aaneenaam U mede te deelen, dat wij deze gele
genheid zouden willen aangrijpen om in nauwer contact te komen 
met de Postzegelwereld en daarom in afwijking van onze alge-
meene bepalingen bij uitzondering 10"/, reductie op den passage-
prijs, speciaal ten gerieve van de leden der Nederlandsche 
Postzegel-Vereenigingen, zullen toestaan. 

Wij hadden reeds het genoegen enkele verzamelaars voor de 
reis naar Parijs te boeken. 

Passagebiljetten voor de heenreis zoowel ah de terug-reis moeien 
in dit geval uitsluitend worden genomen aan onze eigen kantoren, 
te weten : 

- H A N D P L •N.YAAR ^ C^* o A DIR.LE«?N D C RAAT 
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'sGravenhagf: Hoofdkantoor K. L. M., Heerengracht 13, tel. 
17600; 

Amsterdam: Bijkantoor K. L. M., Leidsche Plein, tel. 33480; 
Rotterdam: Bijkantoor K. L. IM., Coolsingel 115, tel. 91999200. 
Voorts verdient het aanbeveling om de plaatsen tijd'g op te 

geven, omdat onze vliegtuigen regelmatig bezet zijn. 
Wij zouden het op prijs stellen, wanneer U van onze faciliteiten 

aan de Nederlandsche Postzegelwereld zoudt willen kennis geven 
door een desbetreffend bericht in het volgend nummer van het 
Maandblad. 

Bij deze gelegenheid wijzen wij U er meteen op, dat waarde
zendmgen, waaronder wij ook de postzegelverzamelingen rekenen, 
bij uitstek geschikt zijn om door de lucht te worden verzonden; 
aan ieder collo kan op zich zelf meer aandacht woiden besteed, 
zendingen worden tot het einde toe door onze eigen organisatie 
behandeld en gaan door veel minder handen dan bij een andere 
expeditiewijze. Hieruit is dus ook te verklaren, dat onze Maat
schappij zich een belangrijk gedeelte van het in ternat iorale 
goudvervoer heeft verzekerd en overigens speciale tarieven in 
het leven heeft moeten roepen voor het vervoer van bankpapier , 
effecten, e.d. 

Wij twijfelen er niet aan of wij zullen van Uw zijde op mede
werking kunnen rekenen en houden ons gaarne aanbevolen voor 
opmerkingen en vingerwijzingen, welke tot voortdurende relatie 
met de Nederlandsche Postzegelwereld zouden kunnen leiden. 

Wij verblijven inmiddels met de meeste hoogachting. 
Koninklijke Luchtvaart Maatschappij 

voor Nederland en Koloniën. 

Naar aanleiding van het feit, dat U zitting hebt genomen in 
het Comité de Patronage van de Internationale PostzegelTtn
toonstelling, welke van 2—12 Mei te Parijs in het Pavillon de 
Marsan gehouden wordt, hebben wij het genoegen U hierbij te 
wijzen op de zeer snelle luchtverbinding, welke onze maatschappij 
dagelijks, behalve op Zondag, tusschen Amsterdam, Rotterdam 
en Parijs onderhoudt . 

Wij meenen, dat, wilt U zich een vermoeiende, lange en stoffige 
treinreis besparen, wij U het gebruikmaken van onzen luchtdienst 
ten zeerste moeten aanbevelen. Wanneer U reeds meer door de 
lucht gereisd hebt, zult U ongetwijfeld na ontvangst van dit 
schrijven onmiddellijk decideeren den snelsten en aangenaamsten 
weg te kiezen en mocht U nog niet per K. L. M. gevlogen hebben, 
zoo raden wij U aan deze gelegenheid aan te grijpen met het 
moderne luchtverkeer kennis te maken. Het lijdt geen twijfel of 
U zult met genoegen op Uw luchtreis*terugzien en later meer
malen als passagier bij ons terugkomen. 

Wij verooiloven ons U ingesloten een dienstiegeling alsmede 
tarieven te doen toekomen, waaruit U zal blijken, dat de prijs 
geenszins een bezwaar behoeft te vormen. 

Wij kunnen U mededeelen, dat reeds verschillende bekende 
verzamelaars voor deze gelegenheid bij ons geboekt zijn en 
wij zouden U willen opwekken Uw eigen kring voor het onder
nemen van de gemeenschappelijke luchtreis te animeeren. 

Het verdient aanbeveling Uw plaats tevoren te reserveeren, 
eventueel ook voor den terugtocht , aangezien onze vliegtuigen 
zeer bezet zijn. 

Ten slotte is het ons aangenaam U mede te deelen, dat wij 
speciaal voor deze gelegenheid aan de leden der Nedei landsche 
Postzegelvereenigingen 10 "/j reductie op den passageprijs zullen 
toestaan, waardoor deze naar Parijs dus op f35.55 komt te staan. 
Daartoe moeten echter passagebiljetten voor de heenreis zoowel 
als de terugreis uitsluitend worden genomen aan de onderstaande 
adressen. 

'sGravenhage: Hoofdkantoor K. L. M., Heerengracht 13, tel. 
I7600; 

Amsterdam: Bijkantoor K. L. M., Leidsche Plein, tel. 33480 ; 
Rotterdam: Bijkantoor K. L. M., Coolsingel 115, tel.91999200. 
Voor het verzenden Uwer verzamelingen bevelen wij onzen 

luchtvrachtgoederendienst aan als de betrouwbaaiste, snelste en 
zekerste weg. Inlichtingen worden U gaarne aan bovenstaande 
adressen verstrekt. 

Een philatelistische vliegdag. 
Wanneer U het programma in dit blad voorkomende naziet, 

bemerkt U, dat er een speciale dag zal gehouden worden tot 
het bezoeken van het vliegterrein te Le Bourget. 

Bovenstaand cliché toont het etiket, dat geteekend is door 
M. Becker en gedrukt (fotogravure) door de firma Vaugirard 
(drukker van de nieuwe zegels van Syrië en Labanon op initiatief 
van de Fransche Aero Club, onder de bescherming yan den 
Franschen OnderStaatsminister voor het Luchtverkeer). Het wordt 
slechts voor een dag gebruikt, tijdens de Internationale Postzegel
tentoonstelling te Parijs (Mei 212) op den te houden Philate
listischen Vliegdag; al 'e brieven enz. verzonden van uit Le 
Bourget, zullen voorzien zijn van een dusdanig etiket. 

De etiketten zullen in vier verschillende kleuren uitgegeven 
worden, nam. : rood, blauw, bèche en violet, en een dergelijke 
serie zal op den »vliegdag verkrijgbaar zijn voor lederen aan
vrager tegen betaling van 5 francs, te voldoen aan het Uitvoe
rend Comité van de Tentoonstelling. L. de R. 
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I . Vereenigde Staten, niet in 
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Munt van een der Noor
sche Staten. 
Veelvoorkomende munt
afkorting. 
Eiland in de Middelland
sche Zee. 
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Verticaal. 
1. De schrik der verzamelaars. 
2. Watermerk Griekenland. 
3. Vereenigde Staten. 
4. Waar de Turksche zegels 

vandaan komen. 
5. Komt zeer veel voor op 

Z.Amerikaansche zegels. 
6. Estland. 
7. Nyassaland. 
8. Weldadigheidszegels. 
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i4. Op Hawaïzegels. I5. Als 2. T' ' 
17. Lipjeslikster. 16. Op Hollandscheportzegels 
18. Hollandsch woord op een 19. Afkorting voor één'Neder

Engelsch Dominisnzegel. landsche bezitting. 
'22. Inenting in Z.A. 20. Vooizetsel, te combinee
24. Trinidad. ren met het album. 
27. Pro Juventute. 21. Afkorting varf den naam 

van den eersten Engel

 ' J ' ^ ^ ' " ' sehen koningphilatelist 
.^JöItójH' 22. Watermerk Engeland. 
.■V^^itifï 23. dito, Engelsche Kolonie 
'j^ \i^bór in Australië. 

• r4cia*i ' 24. Engeland 7e zegel 12e rij. 
.'%}'fei 25. Lettergreep op Fiume 1920 

26. Kroondomein Z.A'. 

Oplossingen moeten vóór 15 Augustus ingezonden worden äa.n 
dr. P. H. van Gittert, Maliebaan 72 bis, Utreciit. '"^■^ 

De oplossingen moeten op de adreszijde gemerkt zijn: ■*'*' 
„TWEEDE PRIJSVRAAG." 
Correspondentie kan over deze prijsvraag niet gevoerd woi den. 
De inzendingstermijn is op 3 maanden gesteld, om de Ned. 

Indische lezers in de gelegenheid te stellen mee te dingen. 

.;,4d De Philatelistische Pers. 
door K. A. HEIJMANS Jr. 

V. 
TschecheSlowakije geeft ons 3 periodieken. Het oudste, opge

richt in 1896, is O j i y Filatelista, het orgaan van de Tschechische 
PhilatelistenVereeniging te Praag. Het is echter geheel in de 
Tschechische taal geschreven, dus voor nietTschechischkennen
den niet te lezen. Het zal echter wel belangrijk aan inhoud zijn, 
want de Hoofdredacteur, de heer Josef Klecka, heeft zijn sporen 
op het gebied der philatelic welverdiend. Beter te begrijpen zijn 
de andere 2 bladen : Donaupost van Dr. Viktor Weinert , jour
nalist, die ook veel in de Engelsche vakpers heeft geschreven, 
en Die Briefmarke, het orgaan van den Duitschen Bond van 
Philatelisten in TschechoSlowakije. 

Ten slotte dient nog vermeld te worden, dat het dagblad 
Prager Presse wekelijks een bijblad Der Philatelist geeft. 

Zweden heeft 2 voorname tijdschriften, een ervan is Svensk 
Filatelistisk Tidskri/t, het officieele orgaan van degrooteZweedsche 
PhilatelistenVereeniging (circa 2000 leden). Het verschiji t 10 
maal per jaar, geeft de verslagen van de vereeniging en haar 
afdeelingen, zeer interessanten inhoud, uitgebreide afdeeling 
boekbeoordeelingen, volledige rubriek nieuwe uitgiften, doch 
zonder afbeeldingen en als «clou» in elk nummer een portret 
met biographic van een Zweedschen Philatelist ; in het laatst 
verschenen nummer (Juli) kwam Portret No. 245 voor ! Het 
andere blad is een zeer bijzonder periodiek; het is verdeeld in 
5 nevenbladen, waarvan er elke week één verschijnt. Eén editie 
is getiteld Internationale^ Annencenblait en bevat alleen adver
r«nties, die geheel of gedeeltelijk bij de andere edities wordt 
gevoegd. De andere edities zijn geti te ld: Filatelisten in de 
Noorsche taal . Internationaler Zeining für Philatelie in de 
Duitsche El CosmoFilatelista in de Spaansche en The Kosmo
Filatelists Magazine in de Engelsche taal. Elke editie heeft boven
dien als hoofdtitel tKosmephilatelistt. 

Tot slot van de Europeesche afdeeling komt Zwitserland. In 
dit land verschijnen twee bladen : Berner BriefmarkenZtitimg, 
het zeer interessante maandblad van de fa. ZumsteJar& Co., 
Bern, en de Schweizer BriefmarkenZeitung, officieel OEgaan van 
den Zwitserschen Bond van Vereenigingen van Postzegelveiza
melaars en tevens van alle bij den Bond aangesloten vereeni
gingen. De uitgave geschiedt door den Bond, de inhoud is in 
het Duitsch en Fransch, sommige artikelen in beide talen, het 
geeft de verslagen van alle vereenigingen en komfrlverder veel 
overeen met ons Maandblad; j ammer dat dit tijdschrift geen 
afbeeldingen in de rubriek Nieuwe Uitgiften geeft. 

B. BUITEN ■ EUROPA. 
De afdeeling BuitenEuropa is vanzelfsprekend nie t zoo om

vangrijk als die van E u r o p a ; toch bestaan er verschillende goede 
periodieken, waarvan allereerst genoemd kan woriï 'n het in 

Argentinië\txsc\ä)Xit'a.ii tweemaandelijksch tijdschrift Revista de 
la Sociedad Filatelica Argentina, opgericht in 1886 en sedert 
dien geregeld verschijnend als officieel orgaan van de Argen
tijnsche Vereeniging. Het is een hoogstaand blad, typographisch 
zeer fraai uitgevoerd, onder redactie van Dr, Ricardo D. Elicabe 
en onder medewerking van vele vooraanstaande Argenlijnsche 
Philatelisten. De hoofdartikelen hebben — vanzelfsprekend — 
betrekking op ZuidAmerikaansche Staten : Venezuela, Urugauy, 
Paraguay Chili, Peru en Argentinië zelf zijn landen waar heel 
wat over te schrijven valt. 

Voorts brengt dit land ons nog verscheidene andere bladen, 
w.o. La Filatelia Argentina, uitgave van de Casa Pardo, Buenos
Aires, Revista Filatelica Americana een in 1923 opgericht tijd
schrift, uitgave van E. W. Larsson, Rosario de Santa Fé. bene
vens eenige «houseorgans». 

Attsiralië heeft ook eenige goede tijdschriften, de voornaamste 
zijn de «houseorgans» van de fa. Fred. Hagen, (thans William 
T. Trahai r ) getiteld The Australian Philatelist en van de fa. 
J. H. Smyth Ltd, getiteld The Australian Stamp Journal. Beide 
bladen zijn tevens officieel orgaan van eenige Australische 
vereenigingen, beide verschijnen te ^y^««/(N. S. W.), wedijveren 
om goeden inhoud en nemen geen advertenties, doch alleen 
offerten van de uitgevers op. — Als orgaan van de «Queens 'and 
Philatelic Society» verschijnt The Australian Philatelic Review 
en als eigendom en orgaan van verscheidene andere in Australië 
gevestigde vereenigingen bestaat reeds 6 j aa r The Victorian 
Philatelic Record. Het zijn beide kleine, doch goede bladen, die 
voornamelijk de Australische uitgiften behandelen. 

Uit de Azoren komt een klein blaadje tut mij, Filatelica Acoreana, 
wellicht voor hen, die ruil met verre landen zoeken, van belang. 

Ceylon geeft ons The Philatelie East, waarvanhe t eerste nummer 
eenige maanden geleden is verschenen. De uitgever, Joseph A. 
Perera, wil trachten door middel van zijn blad in deze kolonie 
een «Junior Philatelic Society» op te richten. 

Chili heeft 2 bladen, beide orgaan van postzegelruilvereeni
gingen, het eene heeft tot titel Chile Filatelico, de a.niex Re7iista 
Filatelica Chilena. Mooi drukwerk schijnt men in Chili niet te 
kunnen maken, genoemde bladen maken daarop geen uitzonde
ring. Geen van beide zijn van groot philatelistisch belang. 

In den ZuidAmerikaanschen staat Columbia verschijnt een net 
gedrukt tijdschrift, klein van formaat, doch goed van inhoud : 
Colombia Filatelica, als officieel orgaan van de te Bogota geves
tigde PhilatelistenVereeniging. Het komt niet geregeld uit, 
vandaar dat de abonnementsprijs { $ 1 . — ) wordt aangegeven 
per 10 nummers . 

Op Cuba verschijnt La Filatelia en Cuba, waarvan ik sedert 
eenige maanden geen nummer zag : wellicht bestaat het intus
schen niet meer. 

EngelschGuiana. In deze kolonie verschijnt twee maal per 
jaar als offi;ieel orgaan van de «Britsch Cuiana Philatelie Society» 
een welverzorgd tijdschrift: British Guiana Philatelic Journal, 
thans in zijn i7en j aa igang. 

In EngelschIndië bestaat een hoogstaand tijdschrift The 
Philatelic Journal of India. Het schijnt echter lastig te zijn een 
nummer in bezit te krijgen, want geld noch goede woorden 
bereikten het gewenschte resultaat. Of bestaat het niet meer? 

In Japan verschijnen twee bladen, The Yurakukai en The 
Japanese Journal of Timbrologie. In elk nummer geven beide 
bladen eenigen Engelschen tekst, doch de overige bladzijden 
bevatten Japansche hiërogliefen. Ze zijn in handen van vooraan
staande Japansche Philatelisten en ongetwijfeld degelijk van inhoud. 

NieuwZeeland brengt ons The New Zealand Stamp Collector, 
een blaadje, «klein, maar fijn», orgaan van 8 vereenigingen in 
NieuwZeeland, redacteur de heer L. E. Vernazoni, uitgevers de 
postzegelhandelaren Verne Collins & Co.'LtA., Christchnrch,NZ. 
De heer Collins geeft in elk nummer (vanaf Februari 1924) een 
vervolgartikel over de postzegels van deze Engelsche kolonie. 

Paraguay heeft 2 periodieken : La Filatelica Paraguaya en 
Paraguay Coleccionista, beide organen van ruilvereenigingen. 

In Uruguay verschijnt een tijdschrift, eens per 3 maanden als 
orgaan der Philatelistenvereeniging te Montevideo: Revista dèl 
Centro Coleccionistas del Uruguay. Het is een niet onbelangrijk 
blad, op mooi papier en goed gedrukt . 

(Wordt vervolgd.) 

I L K t A j J J J J B i p i H . I J I 
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$ 
Veilingen. 

$ 
Uitslag van de Rijksveiling op 20 Maart 1925. 

OIVISCH RIJVING VAN DEN KAVEL. 

Binnenlandscht frankeerpegels. 
7500 stuks . . : 
8500 » 
6000 » 
5000 » 
6500 » 
35°o » 
6200 » 
4000 » 
3200 » 
1000 » gemengde frankeerzegels . . 
400 » ongetande 

10 » a f 10,— 
1600 » diverse opdrukken 

Luchtpostsegels. 
1000 » 

Jiibileiimzegels 1813—1913. 
120 » in 10 complete seriën 
4o » van f 10,

400 » van f 5, — 
4oo » van f 2,50 
300 » van f I,— 
100 » van f 0,50 

1000 » gemengd 
45 » opdruk f2,50 op f 10.— . . . . 

Jubileiimsegels 18^8—1923. 
1670 » gemengd 

Portzegels. 
8100 » gemengd . . . . • 
6000 » » 

615 » ♦ diverse opdrukken 
Frankeerzegels van de Ned. Koloniën. 

loooo stuks 
4525 " 
1800 > 
2800 » verdeeld in : 

700 stuks opdruk »Java« 
450 » » »Buiten Bezit 

1650 j> diverse opdrukken 
1495 stuks verdeeld i n : 

895 stuks Suriname 
600 » Curasao. 

Bnitenlatidsche frankeerzegels. 
17500 stuks 
13500 • 

Zigels afkomstig van het Deparleme?it van 
Buitenlandsche Zaken. 

4000 stuks 
2650 > 

Philatelistisch Allerlei. 

Hoogste 
in

schrijving. 

/ 63,55 
» 162,— 
» 115.— 
» 196,65 
. 252,65 
" 171,65 
» 4o,— 
•> 5 0 , 

» 72,— 
» 135.25 
» 30,25 
y, 115,— 
" 77,85 

i> 201,— 
» 720,— 
» 540 — 
» 326,— 
;> I I O , — 
» 48,— 
» 105,— 

• 7 5 , 

» 4oi,— 

» 307.— 
> 242, 
• 75.90 

101,50 
60,— 
91,02 

1 2 6 , 

•• 301,25 

» 150,50 
» 110,50 

45.
4o,

" S ^ 
Op de Eerste Postzegeltentoonstellmg, te Moskou gehouden van 

15 Dec. '24 tot 15 Febr. '25, mocht de firma Paul Koch, ^.ft/z^^j
leben, de fabrikant der bekende »KaBe« postzegelalbums, de 
groote gouden medaille behalen met haar albums en philatelis
tische artikelen. 

Cochin China. De Portzegels van 1894. — Door mijne ziekte is 

een opstapeling papieren van allerlei soort ontstaan, waarin ook 
een b^jgf zich bevond, vóór korten tijd toevallig ontdekt, met 
mededeeling, dat aan het Bestuur der Société Frangaise de 
Timbrologie, de „bewijzen van echtheid geleverd zijn en daarom 
verzocht wordt te willen bekend maken, dat de stempel „COCHIN 
CHINE" op de Fransch koloniale Portzegels 5, 10, 15, 20, 30, 40, 
60 c , 1, 2̂  en 5 fr. is erkend te zijn ECHT en OFFICIEEL ver
vaardigd en gebruikt." 

Dit geeft een bewijs van de groote oppervlakkigheid van 
onderzoek, het buitengewoon onlogisch begrip en de onderwor
penheid aan invloeden van buiten, van Bestuursleden. Ongeveer 
einde Juli 1894, te Luik e. o. vertoevende, vond ik daar een 
waarschuwing voor aankoop van de hier besproken wordende 
opdrukkep ■■ ze waren »valsch« of beter ;i>fantasiën« (Zie Neder). 
Tijdschr. v. Postzegelkunde) Sept. 1894, blz. 21 en 29). De waar
schuwing kwam van een Bestuurslid der Fransche Vereeniging; 
beschuldigd werd een te Parijs gevestigde firma. Hare protesten 
bij het Bestuur vonden evenmin ingang als voorgelegde bewijs
stukken in staat waren het »begrip« te verhelderen. Persoonlijk 
heb ik later meermalen bij verschillende voorzitters en bestuurs
leden dier Vereeniging pogingen in het werk gesteld, zoo schrif
telijk als mondeling, om de »waarachtige waarheid« aan het licht 
te brengen, vestigde hun aandacht op het toenmalige Bestuurs
lid dat, zelf »vervalscher«, de fiima beticht had, enz., zoomede 
op den mogelijken invloed van een door onbekenden (?) verspieid 
ongunst ig geiucht betreffende die firma op de meerderheid van 
het Bestuur. Werden beloften gedaan, eenige »werkelijke« resul
taten werden door mij niet vernomen, alles bleef gegrond op 
»zand. In Maart 1906 heb ik in vootnd. Neder l . Tijdschrift op 
blz. 4 i , de zaak opnieuw besproken, naar aanleiding van de 
»gemotiveerde eereherstelling« na elf ja ren door »la Revue 
Frang . des Collectionneurs« gebracht, en toen zeer correct en 
volmaakt juist de bewijzen geleverd van het »onbetwistbaar 
bestaan« dier zegels en het »officieel« gebruik maken ervan in 
zeer kleine hoeveelheden, ja ! maar de nieuwe waren reeds in 1892 
officieel te Parijs verkrijgbaar gesteld, werden in de koloniën dus 
elk oogenblik verwacht, begin 1894 echter was in Cochin China 
nog niets ontvangen! Ik werd toen beschouwd in die zaak te zijn 
»de rechter in hoogste instantie«, voor welke eer ik bedankte : 
»officieele bewijzen« bezat ik nie t ; ook wenschte ik niet, dat 
men mijn naam, zonder mijne voorkennis en goedkeuring zou 
gebruiken, of dat men naar mij zou verwijzen, zonder daartoe 
gemacht igd te zijn (Nederl T., Nov. 1906, blz. 154/155). Ik heb 
daarbij ook gewezen op de »treurige« krit iek van een man zooals 
Marconnet, op de tot dwaalbegrippen aanleiding gevende, geheel 
verknoeide oprakeling van vroegere berichten in Geimania
Berichte, (het werd toen ter harer verdediging, door de Fransche 
Vereeniging a!s bondgenoot begroet (!), wat wel getuigt voor het 
gemis aan »eigen eerlijke krachten«) op de rechterlijke uitspraak 
ten gunste van de firma Carion c.s. tegen de Soc. Franf. de 
Timbrologie, op de onmogelijkheid van het Bestuur der zooeven 
genoemde Vereeniging een »bewijs van nietofficieele uitgave« 
(het had toch in vergaderingen beweerd, »officieele bewijzen te 
bezitten« en in de rechtzaak bleek het, dat er geen waren !) te 
leveren enz. Het is wel opmerkelijk, dat na 'n kleine 30 jarfen 
slechts, de genoemde Vereeniging zoover gevorderd is, dat zij 
»begreep», dat zegels »echt« kunnen zijn, waarvan geen besluit, 
lastgeving of machtiging in het Postarchief te vinden is. In het 
Nederl. Tijdschr., Mei 1909. blz. 108/09, ^ a s het Bestuur op zijne 
ondeugdelijke argumentatie in zake die overstempelde porten, 
halsstarig »zwendelarij« genoemd, opmerkzaam gemaakt en 
tevens op zijne »onkunde« ofwel zijne wraakzucht = domheid. 
Waaronoi, vroeg ik, houdt u in eere de door den Minister van 
Kolonië^L »verboden« opdrukken van Guadeloupe en N. Caledonië 
1903 ? Hier een »verbod« met voeten getreden, ginds, in Cochin 
China, een ministerieele »machtiging«, niet juist uitgelegd. Het 
onjuiste begrip is volkomen te verdedigen, zelfs zoo de Directeur 
der Post aldaar niet meer begrip bezat dan de achtereenvolgende 
Besturen de* Fransche Vereeniging: de ministerieele circulaire 
komt dien Directeur toe, daarin wordt o.a. gelast de voorhanden 
portzegels te overdrukken' (stempelen) met den naam der kolonie, 
in afwachting van de aangekondigd wordende nieuwe. Wie kan 
dit begrip van den Directeur veroordeelen ? De fout lag aan het 
Dept . van Koloniën te Parijs, niet aan den Directeur van C.China, 

Dit alles heb ik opgehaald, om allen iets te doen zien van 
wat zij n^^jl^^begrijpen, terwijl het hun niet voorkomt een moeilijk 

WAT TRGRAArSMCCn ^^^m MmKMKW'%. fr W = * iNT.TEL. r u m c z s s 
TSRS^^s»' 
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op te lossen raadsel te zijn Alle landen leveren dergelijke 
»puzzles« aan verzamelaars op Dit trachtte men te onthouden ' 

J B R 

Tentoonstellingen, Congressen, enz 
Limburgsche Postzegeltentoonstelling, 

georganiseerd door de Postzegelvereeniging „ZuidLimburg", te 
houden op 29, 30 en 31 Augustus 1925, ter gelegenheid van den 
Zestienden Nederlandschen Pliilatelistendag. 

ZIJ, die medailles voor den wedstrijd of zegels voor de ver 
loting wenschen beschikbaar te stellen, worden beleefd verzocht 
daarvin kennis te geven of in te zenden aan 

Const Marres, 
Boschbtraat 31, Maastricht, 

I ld der Tentoonstellings Commissie 

Boekwerken, Tijdschriften, 
:' Catalogi, enz. x 

Handboek der Postwaarden van Nederlandschlndië, deel II 
 Maakte het den indruk, dat bij het eeiste deel zuinigheid 
een groote lol speelde, voor wat betreft de illustraties van het 
tweede deel kan zulks alleiminst gezegd worden Hierbij is 
inderdaad niets gespaard, om het zoo aantrekkelijk en volledig 
mogelijk te maken 

Wat een macht van werk is er in neergelegd Hoeveel tijd, 
volharding en kern i s van zaken is er niet noodig geweest, om 
zoo'n werk m betrekkelijk korten tijd tot stand te brengen 
Alle eerbied en hulde aan de samenstellers Ue medaille van 
verdienste is wel eens voor heel wat minder onbaatzuchtig werk 
verleend 

Het formaat is gehouden, zooals deel I was Het papier is 
stevig en de druk is keurig verzorgd. Zeer practisch is het^ 
dat de afbeeldingen buuen den text gehouden zijn De teeke 
ningen en aangifte der fouten zijn uitermate duidelijk (■systeem 
Leiddraad) 

Men zal begrijpen, d i t het viijwel ondoenlijk is, het werk 
achter elkaar in zijn geheel te lezen en er een afgerond oordeel 
over te geven Wij moeten met enkele opmerkingen volstaan 

Voor het eerst (ten minste voor zoover or s bekend) vinden 
WIJ in een HoUandsch werk eene duidelijke aanwijzing, hoe men 
het moet aanleggen, losse zegels zoo bij elkaar te voegen, dat 
men komt tot het samenstellen van een vel, hetwelk een afdruk 
vertoont van de oorspronkelijke drukplaat Bij de porlzegels 
van 1881, 1894 en 1896 wordt dit voor iedereen begrijpelijk uit 
eengezet Alleen inplaats van de staten 

«Plaats van de zegels met vermelding van de nummers der 
»daarop aanwezige plaatfouten» 

hadden wij liever gezien een verkleind, in zegelvakken verdeeld 
vel, (als op blz 64) waarbij in ieder zegelvak de nummers der 
plaatfouten waren aangegeven 

Op bladz 176 IS bij de vertaling van het hoofd een fout 
gemaakt De rangschikking van de plaats wordt bij de vertaling 
aangegeven , .naar de nummers der plaatfouten«. 

Om bij de plaatfouten te blijven moeten wi) erkennen, dat 
ons de volgende stelling niet duidelijk is 

blz 172 
%b elke secundaire plaatfout komt m den regel voor op 

eene, doch mogelijke op eene, twee of drie tot een stel 
van vier behoorende drukplaten op dezelfde plaats, dus 
eén , twee of driemaal op elke vel van 200 zegels« 

RIJ de afwijkingen in de watrdeaanduidingen missen wij tot 
onzen spijt eenige bekende fouten, zooals de groote en kleine 
breuk in de 6 bij de 6 ^ cent en 4/6'/2 cent met de verhoogde 
T van CENT en '2 

Zeer mooi is ook de verklaring der verschillende voorkomende 
tandingen met de daarbij behoorende afbeeldingen, waarin wij 
het secure werk van den heer Gatsonides vermoeden 

Met deze enkele opmerkingen moeten wij volstaan lederen 
serieuzen specialist van Nederland raden wij ten zeerste aan, 
zich dit mooie werk aan te schaffen Men doet er zeer veel 

kennis mee op, leert systematisch verzamelen en verkrijgt een 
aanwijzing, hoe men ook de nog niet behandelde uitgaven het 
mooiste opzet 

De prijs IS naar verhouding zeer laag en verkrijgt men bij 
aankoop tevens reductie op het reeds verschenen 1 deel (Feitelijk 
ib dit eene onbillijkheid tegen diegenen, die dat I deel direct 
hebben aangeschaft en zoodoende medewerkten tot de mogelijk
heid van slagen van het II deel) 

Waren de bezwaren te groot, het boek ook gebonden ver 
krijgbaar te stellen ï" De inhoud is het volop waard 

Zelfbinders voor het Ned. Maandblad voor Philatelie 
Van deze practische banden, geschikt om tweejaargangen van 

het Maandblad te bevatten, is nog een gering aantal verkrijgbaar 
De uitvoering is keuiig De prijs pei band bedraagt f 2 7 0 , 
bestellingen te doen aan den heer J F Burgersdijk, Leijensche 
weg, te Btlthovcn 

C Ott. Die Poststempel von SchleswigHolstein. — De welbe 
kende schrijver Ott heeft aan de hand vin zijn materiaal, na 
jaren gezocht te hebben naar een systeem, waarnaar hij het be 
langwekkend gebied van alle op zegels en brieven voorkomende 
poststempels zou bewerken en het voor allen toegankelijk 
maken, aan de Philatelie eindelijk dit belangrijk werk geleverd 
De »Veröffentlichungen der Ab=tempelungssammler Gruppe des 
Oesterreichischen Philatelisten Klubs »Vindobona t Nr 3, omvat 
deze arbeid, gedrukt op 24 blz fraai krijtpapier en voorzien van 
99 afbeeldingen Het verschenen boekwerk is een verbeleide, 
met 13 afbeeldingen vermeerderde druk van zijne studie, afge 
drukt in het »HoUandnummer« van »die Postmaike«, nr 78, van 
23 Augustus 1924, blz 166 e V , en is te verkrijgen voor 15000 — 
Oostenr kr of i goudmark, vrij aan adres, bij »Veiwaltung der 
Postmarke, Köln gasse 2, Wien IX « 

Na met een kort woord de geschiedenis van de zegels te 
hebben opgeteekend, worden de poststempels, in 7 groepen 
ondergebracht , behandeld, waarna een bijvoegsel en verdeie 
bijzonderheden het werk voltooien Dit nu geheel afgesloten 
en zeer ernstig behandeld deel van de Sleesvvijk Holstemsche 
post, dat nog niet bestond (het lofwaardige weik van den heer 
A Rosenkranz, Kiel, Dec 1896, dat een deel, het 15e, van 
Krotzsch' Handbuch der Postfreimarkenkunde vormt, is, wat het 
hiei behandelde gedeelte betreft, minder gemakkelijk te over
zien en minder volkomen) moet ik ledeien liefhebber van af 
Stempelingen in het bijzonder, maar vooral die vati dit belang 
wekkend gebied aanbevelen en hen raden, zich de geringe kosten 
van aanschaffing te getroosten en dezen gids aan bovengenoemd 
adres te bestellen J B R 

EuropaListe No. 4. Uitgave Richard Bon,k te Brunswijk 
Van deze gunstig bekend staande firma verschijnen de zorg 

vuldig bewerkte prijslijsten regelmatig Behalve een, naar onze 
meening over het geheel juiste waardebepal ing der aangeboden 
zegels, bevat elke lijst in een uitgebreid voorwoord zeer veel 
nieuws en tal van bijzonderheden De prijs der Iijst is 80 pfennig , 
per jaarabonnement is hij belangrijk minder 

Kohls Briefmarken Handbuch Uitgave Kohl's Bnefmaiken 
Handbuch G m b H Berlin W 8, Friedrichstrasse 162 

Het vijfde deel, omvattend Charkhari Denemarken (gedeelte 
lijk), ligt thans voor ons De bewerking is m een woord schit
terend, waarvoor den schrijvers, onder aanvoering van Dr Herbert 
Munk alle eer toekomt 

Als voorbeeld, hoe uitvoerig en toch van begin tot einde be
langwekkend de inhoud is, zij vermeld, dat de behandeling 
der Chileensche zegels meer dan 50 pagina's druk beslaat In 
korte trekken wordt de strijd tusschen Chili en Peru behandeld 
met de daaruit voortgekomen zegeluitgiften enz 

En dan te denken, dat enkele weken geleden de voltooiing 
van dit handboek gevaar dreigde te loopen wegens de hooge 
kosten Gelukkig is dit onheil afgewend, zij het dan ook nog 
slechts voorloopig 

Op de verzamelaars rust naar onze meening de zedelijke plicht, 
deze uitgave van een werkelijk standaard werk te verzekeren 
Schaft U daarom dit kostelijk boek a a n , de geringe prijs is geen 
beletsel Vertegenwoordiger voor Nederland is de firma Yaar 
en Co. te Watergraafsmeer 
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NEDERLANDSen MAANDBLAD VOOR PHILATELIE. 57 

The Air Post Stamp. Uitgave George H. Jaeger te Libau. 
Het eerste nummer van dit blad dient zich aan als »officieel 

orgaan van de Internationale Vereeniging van luchtpostphila
telisten.« Goed verzorgd, geeft het in een dertigtal pagina 's tal 
van wetenswaardigheden over luchtpost. Wij raden den belang
stellend verzamelaar aan zich voor het verkrijgen van een exem
plaar te wenden tot den uitgever, hierboven vermeld. 

Ingezonden. 
(Buiten verantwoordelijkheid der Redactie.) •M 

Handboek der Post en Portzegels van 
Curasao en Suriname. 

Geachte Redact ie . 
Mag ik zoo vrij zijn de volgende opmerkingen te maken naar 

aanleiding van Uw art ikel in bet nummer van Mrt pag. 34. 
Prijsbepaling. Voor mij liggen 2 prijscouranten (van de firma's 

Mebus en Rootlieb) uitgegeven einde 1924. Daarin liggen reeds 
2 pagina 's met prijswijzigingen! Wel het beste bewijs voor 
hetgeen ik in de voorrede daaromtren t opmerkte. 

Tanding i i , ^ / i 2 . In het Standaard werk Ned. Ind. Post
waarden, dat door de specialiteiten op tandinggebied samen 
gesteld is wordt deze tanding niet afzonderlijk genoemd maar 
vermeld bij tanding 12I/J/12 B (deel II pag 2i4.) Ik meende 
deze juiste zienswijze te moeten volgen. 

Tot mijn spijt moet ik erkennen dat evenals in Uw artikel 
(verwisseling van de woorden Suriname en Curasao) ook in 
mijn werkje eenige fouten zijn ingeslopen n.1. 

Curafao pag. 9 tusschen 3000 en vellen had moeten staan 
het woordje in. 

pag 18 bij fig. 16 moet een stippellijn loopen van rechts 
naar links. 

pag. 24 van de 12I4 ets portzegels zijn reeds in 1891 stuks 
16100 in gebruik gesteld. 

Bij het ter perse gaan was mij de vernietiging der jubi leum 
zegels nog niet bekende 

Suriname pag. 36 aan het slot van de uitgifte i Jan 1902 te 
lezen : deze oplaagcijfers loopen tot 1908. 

pag. 44 van deze zegels waten reeds in gebruik gesteld 5 ets. 
stuks 16900 Mei 1891, 

Stuks 97150 in Maart 1892. 
10 ets. stuks 14900 in Febr. 1891. 
Onder dankbetuiging voor Uwe waardeerende woorden, en 

voor de mij bij deze verleende plaatsruimte, 
Hoogachtend, Uw dr. 

A. C. Voss. 

Buitenzorg, 21 Februari 1925. 
Aan de Redactie van het Nederlandsch 

Maandblad voor Philatelie 
Hoek van Holland. Nederland. 

Geachte Redactie. 
Gaarne zou ik enkele opmerkingen willen maken betreffende 

de Nederlandsche en Ned.Indische brandkastzegels. Deze zegels 
toch worden in Boreks Briefmarken Preisliste C op gezag van 
een Alkmaarschen correspondent niet als officieele zegels meer 
beschouwd, doch als particuliere uitgaven der betrokken ver
zekeringmaatschappij. 

Naar mijn meening is deze opvatting onjuist. 
De zegels werden aan de postkantoren verkocht en moesten 

door het publiek worden vastgehecht op de zendingen ter vol
doening van het extrarecht, dat boven port en aanteekenrecht 
geheven werd voor de verzending in de drijvende brandkasten. 

Het bezwaar zou nu zijn dat volgens de overeenkomst tusschen 
postadministratie en verzekeringsmaatschappij deze laatste een 
bepaald deel van de opbrengst dezer zegels ontving. Maar zijn 
deze zegels daarom particuliere uitgaven? Ook voor de verzen
ding per luchtpost wordt meestal een extra recht geheven, dat 
veelal door bijzondere zegels wordt voldaan. Op dezelfde wijze 
moeten we het extra recht beschouwen, dat de verzending i n d e 
drijvende brandkasten verzekerde. Dat de vergoeding voor het 

gebruik dezer brandkasten door de postadministratie aan de ver
zekeringsmaatschappij werd voldaan in een zeker deel van de 
opbrengst der betrokken zegels beïnvloedt d e n a a r d dezer zegels 
al lerminst ; ook voor verzending met andere vervoersgelegen
heden (boot, luchtschip) zal contractueel betaald moeten worden. 

Terwijl verdeeling van het bedrag van zegelopbrengsten b.v. 
cok plaats heeft bij de veelvuldig toegepaste vveldadigheidszegels, 
die toch ook algemeen als officieele zegels, en niet als zegels 
van particuliere instellingen beschouwd worden. 

Dat ook de postadministratie de zegels als officieel beschouwde 
blijkt hieruit^ dat ze bij dienstorder werden ingevoerd en weer 
ingetrokken en dat daarna er over werd gedacht de zegels als 
gewone zegels te overdrukken. Met particuliere zegels had men 
dit voornemen niet kunnen hebben . Dat* het overdrukken ten 
slotte niet heeft kunnen plaats hebben omdat de verzekerings
maatschappij het restant der zegels opeischte * verandert aan 
deze opvatting nie t s ; het is slechts een gevolg van een nalatig
heid der postadministratie bij het . opmaken van het contract 
met de maatschappij, in welk contract blijkbaar dit geval niet 
voorzien werd. 

Naar mijn meening moeten we de brandkastzegels daarom 
als officieele zegels in onze verzamelingen opnemen. Ik geef mijn 
meening echter gaarne voor beter en zou het zeer op prijs stel
len, als over deze aangelegenheid eens eens een gedocumenteerd 
artikel in het maandblad zou verschijnen. 

Hoogachtend A. Wulff. 
* Onderschrift der Redactie. 

Dit is niet zoo. Alleen is contractueel vastgelegd, dat de Fa. 
v. Blaaderen van de opbrengst der zegels 5/8 zaloptvangen. Dit 
zoude ook na den opdruk moeten geschieden. 

Buitendien worden, naar men zegt, zegels bij ons overdrukt, 
omdat de Rekenkamer in vernietiging een verlies ziet van het 
bedrag, dat het Rijk voor de zegels heeft uitgegeven. Door 
overdrukken acht zij, dat zoo'n verlies verminderd wordt. Bij de 
Brandkastzegels is echter van een verlies door het Rijk geen 
sprake, daar het Rijk er geen cent voor betaald heeft. 

PORTUGAL. SPECIALE AANBIEDING. 
NIEUWSTE UITGIFTEN. 
Cerestype 2 c. tot en met 20 Esc, 
27 waarden, compleet . f 8,50 

Canióes, 2 c. t m 20 Esc, 31 waarden, compl, f 9,75. Camilo Branco, 2 c. t/ni 
20 Esc, 31 waarden, compl. f 9,75.. Franco na ontvangst van postwissel. 

POSTZEGELHflNDEL „UNIVERSEL" , 
SPUI 13, AMSTERDAM. (18) J. J. fl. ENGELKflMP 

■ > 

NKOOP-RUIL-VERKOOP 
Zie verder aanbieding vorige maand. 

Postzßöellafldßl JOS. U PODTRÉ, 
'sHAGE, PRINS HENDRIKSTRAAT 61. 
POSTCHEQUE EN GIRO No. 31822. (0) 

®.5t4..^Tüï..5téï..AT^..ïiJ>ï..ïsT!e .^t£..üit^..2st£..^ï^..^t4ï..5ti.,iti.® 

LUXEMBURG! 
Philatelisten, vraagt mijn prijs
lijst van deze mooie zegels aan, 
welke U gratis en franco wordt „ 
— toegezonden. — ?? 
Alles van 1880 af l e v e r b a a r . ""̂  
10fr. groen, grootste zeliliaanilieiiil 

B. DEDOYARD, Eselborn (Luxemburgl. % 
(o)ViV*j?i>f VJ>t VJSk"5r{€"j?|X'V|WJSr* .•■j^'Vi'*'ViVVi'»"jr^> (g) 

UJAjmriJMÜiül . lJI 
WATCRORAATSWECR •N.YAAR 1̂  C^* o . DIR. L E O N D E RAAT 

== • iHT.TEL. x u i D ezs«; 
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A D V E R T E N T I E N. 
UITSLUITEND voor en ten 

behoeve van LEDEN der 
Aangesloten Vereenigingen. 

T E K O O P A A N G E B O D E N 
aan verzamelaar eene keurig bijge
houden verzameling van ruim 4000 
verschillende postzegels; waarde Yvert 
5000 fr. Brieven onder no. 72, Bureau 
van dit Blad. 

BOD GEVRAAGD 
op 2 halve vellen (200 st.) ongetande 
10 cents postzegels, Yvert 106a [70] 
L. W E R U M E U S B U N I N G , 
Rijksweg 129 a, EEFDE, bij Zutphen. 

TE KOOP: een album Yv. & Tellier 
Ned. en Kol., alle pr. ex., Nederland 
compleet op no. 93 en 97 na. Koloniën 
goed bezet. Waarde pl.m. fr. 2200,—. 

KOOPPRIJS f 180,—. 
Adres; Zwarteweg 74, Den Haa<. [77] 

Te Koop gevraagd 
een prima exemplaar Ind. Brandkast 
4'/i gulden gebr. Aanbiedingen aan 
F. H. M. POST, Malieliian 104, Utrecht. (47;<) 

G. VAN LIJF, Oeverenwal 2, M A A S T R I C H T , (53) 
maakt zichtzendingen op aanvraag met interessante korting op 
Yvertprijzen. KOOPT zegels van Nederland bij elke hoeveelheid. 

Briefkaart ongebruikt 
I2V2 op 5 ct., rose carton, zonder deel
lijn, zeldzaam. Geef in ruil voorgrede 
zegels Ned. en Kol. Johs. J. Stolis, 
Honthorstsiraat 111. Den Haag. [€6] 

Aangeb. enkele ser. zeldz. Belg. Roode 
Kruis 1918 » 1 c.1/m 2fr. f 9 ,  , t/m 5fr. 
f 24,—, t/m 10 fr. cpl. f 48,—. Ook kleine 
ser. ben. betere Ned. en Kol. Bod gevr. 
op cpl. ser. in blokken, zeldz afstemp?' 
„St. Adresse". C. W. M. BAANS, 
Boschstraat 12, ASSEN. [71] 

TE KOOP OF IN RUIL GEVRAAGD: 
Jub. Ned. 192324, 2 cent, plaat 2, en 
10 cent, plaat 10, benevens alle onregel
matigheden; De Ruijterzegels en id. 

'Portzegels in geh. of halve vellen. [47n] 
F. H. M. POST, Maiiebiaii 104, UTRECHT. 

Verzamelaars, die de laatste uitgifte 
van Ned. specialiseeren naar drukkers
teekens, verschill. soorten kamperfo
ratie, e.d., worden verz. in corresp. te 
treden met Ä M. Benders tn G. W.A.äe 
Veer, Buigem.Reigerstr. 67, Utrecht. [65] 

Te koop of in ruil gevraagd : [63] 
Jub. 1923, alleen ONgebruikt: Ned. 2 C. 
12:117,; 12:12; I2:12V2; IOC. 12:11 ' / , 
12:12; 20 C. 12: 11'/,; <■ ura(;ao II : l l ' / i 
5, 10. 20 C ; Sur 11:11'/, 10 C ; lud. 11 
20. 50C. ; 11:11V, 5, 12'/,, 50 C , IIV,:I1 
12V, C. J. H. V. Peursen, Zeestr. 40, 'sHage. 

Prijs dezer advertenties: 
75 cent per Iceer, 
bij vooruitbetaling. I B. B. PA A NS, POSTZEOELHANDEL, 

W E R K E N D A M , 
geeft aan soliede personen postzegels in depot op hooge provisie. 
Gegadigden gelieven te reflecteeren onder opgave van referentiën. 
Zij, die geneigd zijn borg te storten, genieten de voorkeur. [69] I In boschrijke streek gemeubileerd^ 

kamers met keuken — 
 T E H U U R , 
of gelegenheid voor betalende logees. 
Brieven onder no. 76, bureau van dit 
Blad. — 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 

z OOEVEN 
VERSCHENEN: 

I. C. Auf der Heide S. H, D. 
STEMPELS EN P0STZE6ELS. 

X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 

X Een verhandeling over alle soorten X 
X opstempelingen, zooals zij tot op Q 
X heden bekend zijn, gevolgd door X 
X een beschrijving der stempels, voor X 
X komende op Nederl. Poststukken X 
O van ,1781 af, met inbegrip' eener X 
X vermelding van den plaatsnaam der Q 
Q nummerstempels. Meer dan 60 Q 
Q afbeeldingen!! Formaat 16 X 24 Q 
(Q C.M., best papier, omslag kunstdruk Q 
Q carton, tweekleurendruk. — Q 
X Prijs f 0,65 Franco f 0,75 X 

^ AUF DER HEIDE'S g X 
X X X P08TZEGELHANDEL, x 
X Hilversum, Nassaulaan 5. x 
^ Amsterdam, Gravenstraat 17. ^ 
X '^'x 
x x x : ? ^ x x x x x x x x x x x x x x x x x 

50 verschillende Bo<nië 
50 
100 
100 
200 
25 
25 
75 
100 

Bulgarije 

Fransche Kol. 

Grielcenland 
Jorgoslavië 
Portugal 

f 1 , 
f 0,45 
f 2,— 
f 0,50 
f 1,50 
f 0,20 
f 0,20 
f 0,75 
f 1,50 

Toezending na ontvangst van postwissel. 
Beneden f 5,— porto extra. 

■ i Gebr. Van Praag, 
N Doelenstr. 3, b/d Munt, Amsterdam, Tel. 44240. 

Inkoop van: N e d e r l a n d en grot 
(losse waarden en verzamelingen). 

Verzamelingen waarin in hoofdzaak 
E u r o p a . — 

Betere losse zegels. 

B. J.ABRAHAMS, 
Amsterdamsche 

Veerkade 6, 
Haag.̂  

I TE KOOP GEVRAAGD: ̂  
^ JUBILEUM-ZEGELS VAN E 

I Curasao en Suriname, i 
®l gebruikt en ongebr., in elke hoeveelheid. I® 

^ Di(lerzeel.8UansW18,AM g 
POSTZEGELS 

IN PRACHTEXEMPLAREN, 
50—70 % b e n e d e n Senf. 

{NEDERLAND en KOLONIËN uitgesloten.) 
V R A A G T Z I C H T Z E N D I N Q AAN 

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

I 
U W V E R Z A M E L I N G E N , D O U B L E T 

T E N , P O S T S T U K K E N , E N Z . , T E G E N 
B R A N D E N D I E F S T A L B I J : 

Hanekamp & Van den Broeke, 
 A L G E M E E N A S S U R A N T I E  K A N T O O R , 

v / h J A C Q . D E S O N N A V I L L E , 
S P U I 7, A M S T E R D A M 
T E L E F O O N N O O R D 4135 . (86) 

? WAAR 60EDK00PER ? 
Mijn reclameaanbieding in hei vori
ge Maandblad i<, wegens groot succes 
ook deze maand nog geldig. :: 
Ook verkrijgbaar in prima samenstelling: 
100 fr. Yv. fl. 3 , — . 20Ö fr. Yv. fl. 6,75. 
500 fr. Y v . fl. 12,50. Deze maand heb ik weder: 
„EIN NEUER SCHL\GER". 
Neut raa l ruilboekje, inh . 160 versch. zegels 
van 10 versch. landen, w.o. zeer goede 
zegels, In prima conditie, waarde fl. o, —, 
voor den concurreerenden prijs van slechts 
fl. 1,50 ; 10 boekjes fl. 13,. Ik raad zeer 

■ tot koopen; U' komt er zeker op terug. ■ 
Ik vestig nogmaals de aandacht op mijn H 

■ l o t s : lot A (1000 St.) f S . — l o t s (2000 s.) ■ 
f 5 , — lot C fSOOO st.) minim, fr. 300, f6 ,50 ■ 

I Ned. tètebêche, porto 10 op lY^ en 12^^ op I 
■ 5 c. cpl . f 0,75. 200 Duitschl. f 0,50. 100 

Polen f 10,40. 150 Polen f 1,20. 1000 Polen, 
gem. f 2 , — . 50 S.C.R. p . 10 f 2 , — , 50 België 
p . 10 f 3 , 5 0 , 50 Zweden p . 10 f 3,50. 50 
Overzee p . 10 f 2,50. 50 Scandinavië, p . 10 
f 3 , — . 100 versch. Biazilië, Argentinië, Chili 
p. 10 f 6 ,  . 100 Oostenrijk, 100 Duitscbl . , 
lOOHongarge, 50 Tsjec.Slowakije, 50 Polen 
alle te zam. f 1,—; dit p . 10 si. f 8,— . Indien 
V. alle kan ook p . één v. elk besteld worden 
tegen dezen reeds zeer lagen prijs. Toez. na 
ontv. V. postw. Aanvragen porto bijslaüën. 
Bestellingen boven f 10,— portvri j . (74) 

POSmGELHIlNDEL „THE GLOBE", 
KRUGERSTAAT 39, ZAANDAM. 

TE KOOP GEVRAAGD: 
FRANSCH MAROKKO 
Postfrisch, goed getand en goed gecentreerd 
Y.(S T.No 51 è fl 0,30 

, 77 „ „ 12, 
„ 86 „ „ 0.04 
„ 90 „ „ 0,20 

No. 93 
„ 96 
„ 97 
„ 80/97 

fl 0 50 
. 1.20 
„ 2 , 
» 7,— 

G. SANDERS, 
Ie HELMERSSTRAAT37, 
:- AMSTERDAM. (73) 
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w e e E N S S T E R F G E V A L 
ZEER VOORDEELIG 
ter overname aangeboden een 

POSTZEGELIAIEL 
(Winkelverkoop, tien depots in Noord en 
Zu idHo l land) ; Koopsom circa f l . 8 0 0 , — . 
: Pracht voorraad postzegels. : 
Brieven onder no. 75, Bureau van dit Blad. 

i 
i 
i 
i 
i 
i 
i 
i 
i 
< 

WIJ LEVEREN A t 3 GULDEN 
twee Yolledige series, 
20 centesimi tot 5 Lire (6 waarden) der prachtvolle nieuwe 
uitgifte »Herinnering aan hei Heilig Jaar 1925«. 

: FIBMA AIIILETO & RENATO SANGÖINETTI, : 
Milano 6, Via San Giovanni in Conca 5 (Italia) 
V R A A G onze geïllustreerde niaandelijksche prijslijst, 
welke G R A T I S en F R A N C O wordt toegezonden. 

(Prijzen in Kal. lires ) 
Correspondentie in het Italiaansch, Fransch of Duitsch te voeren. 

^ß^f^mß^ß^mmß^mmmm^ 

1 HUGO MICHEL, G . n i . y . , WEIMAR, 
POSTZEGELHANDEL = = 
INKOOP. RUIL. 

OPGERICHT IN 1890. 
VERKOOP. 

i 

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

MICHELCATALOGI: = 
ERUOPA 1924/25 _ _ _ fQ75 
(Prijzen In Goudmarken) ' ' ' '_ ' 
EUROPA 1925 f 2 , — 
OVERZEE 1925 . . . . f2,50 
MICHEL'S MAANDELIJKSCHE 

SUPPLEIVIENTEN. 
Abonnement voor 1925 (6 n r s . 

franco) f 0,60. 
De MICHELCATALOGUS heeft 

de grootste verspieiding van alle 
gezamenlijke catalogi der wereld en 

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

HONGARIJE. Madonna, compleet, 8 versch. f 0,60 
Dienstzegels, alle 29 soorten, compl. 2,40 
Portopiovis., alle 21 stuks, compl. 1,25 

SCHWANEBERGERALBUM. sedert 44 jaren bekend als het 
beste en meest gewilde der geheele wereld, in alle soorten, 
tegen origineele prijzen. Prijslijsten op aanvraag gratk. 

Ik vraag steeds te koop: Series van alle landen, in het bijzonder 
nieuwigheden, alsook alle Europazegels voornamelijk DUITSCHE 
KOLONIËN, ongebruikt en gebruikt, en OUODUITSCHLAND. 

BANKIER: Bank voor Handel en Industrie, 
 ;  COOLSINGEL 49, ROriERDAM. 

(50) 

^ ( ) W ( ) ^ ^ 

POSTZEGELHANDEL P. HOOEEW, 
MOLEHSIRAAT 22. Postrekening 92993. DEI! NAAG. 

1911 
1873/89 
1899/ 

1902 
1889 
1889 
1920 
1924 
1923 
1922 
1924 

Beieren, compleet . . 
Curagao, 2,50 Koning 

aantal prijs 

cmpl 

» 1,50 op 2,50 (No. 28) 
» Port No. 8 . 
» » » 10 , 

* Denemarken, 5 kronen 
» Jnb., 3 blokken 

* Luxemburg, 75 op 6 2 4 
Monaco, 1 franc. . . 

» 45 op 50  75 op 1 fr, 
85 op 5 frs 3 

1914 * Ned.lndië, 2,50, rood . . . . 1 
1919 * Noorwegen, 5 kronen . . . . 1 
Bestellingen boven 5 gulden franco. — 

Voorts alle soorten SCHAUBEKALBUMS, 
— geheel bijgewerkt. — 
ALLE BENOODIGDHEDEN VOORHANDEN. 

(7) 

f 17,50 
3,00 

7,00 
0,50 
0,80 
0,40 
0,75 
0,20 
0,40 

0,60 
0,95 
0,45 

P O S T l l ^ l L H A N © ! ! . a 

Agenten en Vertegenw. van Vvert & Tellier, te Amiens. 

I 
• ^ l ^ iCa ta lops Yvert & Tellier 1925. 

(nieuwe uitgave) f 3 . 5 0 (plus porto) 

De bekende en reeds zoo gewilde 
.X 5 .r,, albums YVERT & TELLIER (het beste 
^^rj^lf z g. voordrukalbum) zijn in de meest 

\ 'if.tfä,
courante soorten steeds bij ons voorradig 

NIEUWE UITGAVE. 

I SpeciaalAim 
comnleet i 

van 
Zoo juist verschenen: 

en 
compleet in HOLLANDSCHEN tekst (be
werkt door den heer G. Keiser; uitgevers 

' ' • Vvert & Tellier Keiser & Zoon) — 
Dit album, tot heden bijgewerkt en ge
heel compleet met opgave van de typen 
der portzegels en de voornaamste kleur
verschillen enz., is in losse bladen ge
drukt en wordt geleverd mei 10 extra 

supplementbladen, alle voorzien van schutbladen 
Prij« in fraaien zelfbinder f 7,50 
Idem, doch in halflederen band (solide) f 11,50 

I 

I 

n 
■ •jj 

UJt**HclJB' i l<MJI 
W A T C R O R A A F S M C r n . m ^ d ^£k. A . W9 1 #^ ^ ^ D\R.i~EOH D E RAAT 
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BELANGRIJK! 
Wegens omstandigheden TE KOOP! zes-deelig Yvert ®. Tellier E U R O P A -
album, bij tot op heden, met ruim 1 3 0 0 0 verschillende alle prima zegels, 
waarvan alle betere en meerderwaardige stukken gekeurd zijn. Yvert-waarde 
ruim 130000 francs. Benevens een schitterende collectie van NEDERLAND EN 
KOLONIËN, slechts op eenige portzegels na geheel compleet, w.o. een album met 

plaainummers en tandingen der laatste Jubileum-zegels. 
Reëele waarde ruim f 1 6 0 0 0 , ^ — , voor slechts f 1 2 5 0 0 , ^ « — . 

RECLAME-AANBIEDING APRIL-MEI 1925. 
Albanië 1924, overdruk TIRANE KALLNUER 1924, serie compleet, zeldzaam 
Beieren 1911, serie compleet, gebruikt (kleine voorraad), slechts 
België 1924, Spoorwegzegel 2 f 30 op 2 f 40, gebruikt, lastig zegel 
Bosnië, 25 verschillende pracht exemplaren, Yvert waarde 9 fr., slechts 
Creta 1905, serie compleet, 6 stuks (no. 41—46), Yvert 3 f 50, slechts 
Georgia 1919, serie compleet, 9 stuks, ongebruikt, slechts 
Hongarije 1922—'24, Portzegels, serie compleet, ongebruikt, 21 stuks, slechts 
Italië 1925, 1 L. 75 op 10 L. / 0,35 EXPRESSE 2 L. / 0,35 Pneum. 20c./10c. en 40c./30c. p. paar 
Denemarken No. 4 / 0,10 No. 8 / 0,10 No. "'S / 0,10 No. 18 ƒ O.OTH No. 30 

„ Jubilé-serie, compleet, in blokken van vier gebruikt, slechts 
Nederland, 10 c. 1924, SPIEGELDRUK, in blok van vier, waarvan twee exemplaren geheel en 

twee exemplaren half bedrukt Z.Z.Z. EENIG BLOKSTUK, RARITEIT! slechts 
PORT 1924, 5 cent op 1 cent. KOPSTAAND MET RANDNUMMER Z.Z.Z., èlechts 
Suriname 1892, FRANKEERZEOEL in BLOK van VIER ongeiand Z.Z.Z. slechts 
Albanië 1913, 5 para bruin, no. 2, keur Thier, Z.Z 

1913, 10 para groen, no. 3, keur Thier, Z.Z 
1914, overdruk 7 Mars., serie compleet, no. 31—36, ongebruikt Z 
1921, 2 q.—1 f. met overdruk BESA, serie compleet, slechts 
1920, 50 q. en 1 f, no. 106-107, ongebruikt, Yvert 40 fr., slechts 
1924, Roode Kruis, eerste serie compleet, ongebruikt Z 
1925, Roode Kruis, tweede serie compleet, ongebruikt, slechts 
1914, PORTO, no 6 - 9 , met overdr. TAKSE, serie compl., 60 fr 
1920, PORTO, no. 14—17, 4 q.—50 q., serie compleet, ongebruikt, slechts 

Duiitchland 1924, Weldadigheid, no. 344—347, serie compleet, ongebruikt 
Oostenrijk 1915, Eerste Veldpost, compleet, no. 1 — 21, Z.Z, gebr of ongebr 
Azerbaidjan 1919, 10 k—50 r., no. 18-27, serie compleet, (ECHT), slechts 

1921, 500 r.—5000 r., no. 28-44, serie compleet, 80 fr., slechts 
Bulgarije 1925, overdruk serie 10 c—6 L., 8 stuks 
Creta. Alle nummers steedè in pracht exemplaren gebruikt of ongebruikt voorradig. 
Danzig. Alle nummers steeds in pracht exemplaren gebruikt of ongebruikt voorradig. 

100 VERSCHILLENDE SERIES VOOR SLECHTS 
100 verschillende zegels van Danzig slechts 
100 » . » Griekenland 

1000 . » der geheele wereld „Juweel" 
2000 » , >, . , „Juweel" 
3000 , » . „ » „Brillant" 
Nederland, 5 en 10 cent ONGETAND, (ongebruikt), slechts 

„ dito, serie doorstoken (kleine voorraad), slechts 
„ 4 cent op 41--2 cent en 4 cent, violet, ongebruikt, per paar 

De Uaagsche postzegelhander^ 

r » 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

5,75 
1 5 , -
0,15 
0,35 
0,15 
0,10 
1,50 
0,15 
0,75 
0,75 

£ 350,— 
f 
» 
, 
>. 
» 
, 
» 
. 
» » 
» 
» 
» 
» 
» 
• 

» 
» 
» 
» 
» 
> 
» 
» 
ï-

75,— 
25,— 
27,50 
1 5 , -
12,50 
2,45 
2,25 
3,50 
s,— 3,50 
1,75 
3 , -

35,— 
0,75 
3,50 
0,50 

9,75 
1,50 
2,50 
2,75 
9,75 

22,50 
0,20 
0,30 
0,10 

D E N H A A G . T O U S S A I N T K A D E 4 1 . 
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tot nazien der rekening en verantwoording van den penning
meester-administrateur eveneens met applaus goedgekeurd Het 
verslag van den penningmeester-administrateur wordt goedgekeurd 
met nogmaals een bijzonder woord van dank aan den voorzitter 
namens de Vereeniging en applaus en een »Hij leve hoogc voor 
den heer Van der Willigen voor zijn buitengewoon vele en be-
langlooze werken voor onze Vereeniging. 

Onder No 8 wordt de begrooting voor 1925 goedgekeurd. 
Hierna brengt de bibliothecaris verslag uit, kort maar krachtig. 

De aftredende bestuursleden werden daarna bij acclamatie 
herkozen. 

De heeren Amiabel, Melsert, Hoogerdijk, Van der Houwen en 
mevr. Van der Houwen hebben zegels geschonken voor dejaar-
lijksche verloting. De commissie voor deze verloting stelt nu de 
getrokken prijzen ter beschikking van de aanwezige leden. 

De heer Amiabel zegt een prijs van fr. 50,—toe voor een door 
't bestuur uit te schrijven wedstrijd in 1925. 

Voor de gewone verloting zijn zegels geschonken door de heeren 
Van der Houwen, Amiabel en Deggeler. Een kleine veiling van 
alleen mooie zegels wordt intusschen gehouden. 

Bij de rondvraag spreken de heeren De Graaf en Van Leijden 
nog over de jeugdige verzamelaars en hunne (?) beurs op 't 
Buitenhof. 

Evenals in het begin wordt deze vergadering telkens tusschen 
de zakelijke bedrijven vergast op een muzieknummer onzer mu
zikale leden. De vergadering draagt een eenigszins feestelijk 
karakter en er heerscht een aangename stemming in de volle 
zaal. 

De voorzitter sluit circa 11 uur de vergadering na nogmaals 
dank te hebben gebracht aan den heer Deggeler, aan de verga
dering voor hare groote belangstelling, de verschillende commis
sies en andere m.eewerkende personen vooj hunne belanglooze 
toewijding en zegt toe, zeer in overweging te zullen nemen tegen 
het volgend jaar uit te zien naar een grootere gelegenheid voor 
onze wassende Vereeniging.' 

De Secretaris, ]. N. H. VAN REST. 
Nieuwe leden. 

349. J. Woltman, Heerenveen. 
350. H. W. Bree, Buys Ballotstraat 15 a, den Haag. 
351. mevr. J. de Groot- van Leeuwen, Fultonstraat 151, 

den Haag. 
352. Frank van West, Van Slingelandstraat 143, den Haag. 
353. H. D. van Duivenboden, W. van Outhoornstraat 39, 

den Haag. 
354. R. de Lange, Volksparksingel 69, Enschede. 
355. O. Holterman, Vondelstraat 2, Delft. 
356. V. Kapsenberg, Corn. Trompstraat i. Delft. 
357. G. C. ter Morshuizen, Dibbetstraat 36, den Haag. 
358. M. van Gilst, Copernicuslaan 106, deti Haag. 
359. W. Knoll, Korte Houtstraat 7, den Haag. 
360. mevr. J. J. Backer-Peppinck, Obrechtstraat 88, den Haag. 
361. G. P. Topper, Botermarkt 28, Leiden. 
362. E. Nomes, Vermeerstraat 183, den Haag. 
363. A. J. van Oudheusden, Provenierssingel 89, Rotterdam. 
364. A. Hausmann, Helenastraat 50, den Haag. 
365. S. J. J. H. Theelen, Oude Singel 26, Leiden. 
366. J. A. H. J. Smit, Turfmarkt i. Leiden. 
367. M. A. van Overbeek, dr. Kuyperstraat 19, den Haag. 
368. mejufifr. H. Bakker, Parkstraat 81, den Haag. 
369. M. van der Gaag, Weimarstraat 154, den Haag. 
110. K. Jongens, Goudsbloemlaan 86, den Haag. 
371. N. Engelhart, Emmawijk, Zwolle. 
372. J. A. de Boer, Wolmaranstraat 50, den Haag. 
373. Richard Gundlach, Frangois Valentijnstraat 169, den Haaf;. 

Candidaat-leden. 
A. E. Kramers, Koningin Emmakade 28, den Haag. 
W. J. Eckhardt jr., Van Bylandtstraat 179, den Haag. 
(Beiden voorgesteld door D. O. Kirchener jr. en A. van Pelt). 
M. A. Gerritsen, gepens. ambt. b. d. Posterijen, Hollander

straat 6, den Haag. 
N.J. C. Hoedeman, kantoorbediende, Hollanderstraat 6, den Haag. 
J. P. W. Houtman, oud- Ass. Resident, Van Boetzelaerlaan 88, 

den Haag. 
K.N. korteweg, Commies der Posterijen, Beeklaan 518, rf«;« Haag. 
(Allen voorgesteld door Reijerse en Hoogerdijk). 

Edw. E. Meulman, W. van Outhoornstraat 82, den Haag. 
(Voorgesteld door Van Leijden en Reijerse.) 
B. Derksen, Koningsplein 6 a, den Haag. 
(Voorgesteld door W. G. Verhoeff en A. C. de Groot.) 
H. Kruseman, 8 Rue Africaine, Brtcssel. 
(Voorgesteld door P. Maingay.) 
mej. A. Klaver, Pansierstraat 30, Scheveningen. 
(Voorgesteld door mr. J. K. v. d. Haagen.) 
J. A. van Opijnen jr.. Const. Rebequestr. 31, den Haag. 
A. P. A. van Opijnen, Anna v. Buerenstraat 96, den Haag. 
(Beiden voorgesteld door Nomes zvi Backer). 
J. van Freeve, Meisumstraat, Zwolle. 
(Voorgesteld door H. Wilmink.) 
D. I. M. Koek, Van Imhofstraat, den Haag. (Voorgesteld door 

D. L M. Trouw en F. A. van Scharrenburg). 
W. F. H. Douw van der Krap, Van Aerssenstraat 228, den 

Haas,. (Voorgesteld door A. van Pelt en D. O. Kirchner jr.) 
A dresveran deringen. 

A. Greijskamp, Boerenstraat 4, den Haag. 
F. V. riali, Rozenstraat 49, den Haag. 
dr. W. Ham, Beeklaan 437, den Haag. 
J. Hagemeyer, Eschdoornstraat 126, den Haag. 
J. A. Heuff, Loosduinschekade 436, den Haag. 
F. J. G. Furda, Lusthofstraat 3, Voorburg. 
W. Schröter, Sneeuwbalstraat 118, den Haag. 
W. B. Broek, Bergschelaan m a , Rotterdam. 
M. Engles, Kap. der Art., Achterkampement D 4, Banjoe Èiroe. 

(N.0. Indië.) 
Vergaderingen. 

BESTIJÜRS- en ALGEMEENE VERGADERINGEN op Woens
dag 32 April 1925, respectieyeiyk te T'/i nnr en te 
Vli uur, in Café «Hollandais», Groenmarkt, te 
's-Grarenliage. 

1. Mededeelingen. 5. Veiling. 
2. Notulen. 6. Rondvraag. 
3. Ledenverkiezing 7. Sluiting. 
4. Verloting. 

Ned. Phil. Ver. , ,0p Hoop van Zegels", te Haarlem. 
Secretaris: G. HAMER, Kleverparkweg 123, Haarlem, Tel. 2691. 

VERSLAG van de 14de Algemeene vergadering, gehou
den op Dinsdag 31 Maart 1925, des avonds te 
8 uur, in het gebouw van den Haariemschen Kegel
bond, te Haarlem. 

Te circa 8V4 uur opent de waarnemend voorzitter, de heer 
Robbers, de vergadering. Aanwezig zijn 23 leden. De notulen 
van de vorige vergadering worden gelezen en goedgekeurd. De 
ingekomen stukken geven geen aanleiding tot nadere besprekingen. 
Het jaarverslag van den secretaris wordt met belangstelling 
aangehoord; op- of aanmerkingen door de leden geschieden 
niet. Ook over de rekening en verantwoording van den penning
meester, welker behandeling thans aan de orde is, wordt geen 
toelichting vereischt en bij monde van den heer Tetterode brengt 
de verificatie-commissie verslag uit, waaruit blijkt, dat de boeken 
en bescheiden keurig in orde zijn en dat den penningmeester 
alleszins een woord van lof toekomt. Door afwezigheid van den 
bibliothecaris en den commissaris van toezicht, is het niet moge-
gelijk jaarverslagen van deze functionarissen ter kennis van de 
leden te brengen. 

Daarop heeft de bestuursverkiezing plaats. Ingekomen is een 
schrijven van onzen voorzitter, den heer mr. Westerouen van 
Meeteren, waarin deze, met het oog op het feit, dat zijn woon
plaats in den Haag is en hij daardoor al zeer weinig in de ge
legenheid is de vergaderingen te leiden, zijn functie meent te 
moeten neerleggen. De heer Robbers, het feit betreurend, al
hoewel de redenen van den heer Van Meeteren begrijpend, 
dankt den afgetreden voorzitter in welgekozen woorden voor 
al datgene, hetwelk hij voor de Vereeniging heeft gedaan. Ook 
de heer Traanberg meent als commissaris van toezicht te moeten 
bedanken, doch is bereid bestuurslid te blijven, mits hem een 
minder tijdroovende functie wordt toebedeeld. 

Periodiek treden voorts af de heeren Wildschut, Amesz en 
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Robbers , die bij acclamatie worden herkozen. Thans is aan de 
orde de verkiezing van 4 functionarissen, n.1, die van voorzitter, 
commissaris van toezicht, bibliothecaris en een sectiehoofd. Als 
zoodanig worden gekozen de beeren dr. van den Beig, Engelen-
berg Traanberg en Trupp , met respectievelijk 23, 21, 22 en 21 
s temmen. De beeren Engelenberg en Trupp , ter vergadering 
aanwezig, nemen hunne benoeming aan, terwijl aan de beeren 
dr. Van den Berg en Traanberg daarvan zal worden kennis 
gegeven. 

Aan de orde is de begrooting voor het vereenigingsjaar 1925/6. 
De penningmeester leest de verschillende posten voor. Wordt 
besloten ditmaal f 100,— uit te trekken voor de uitgifte van een 
jaarboekje. De begrooting wordt voorts met algemeene s temmen 
goedgekeurd. 

Thans volgen de jaarlijksche .^Igemeene verloting voor alle 
leden en eene verloting voor de aanwezigen. Bij de eerste ver
loting zijn 20 keurige prijzen, welke door de volgende leden, te 
beginnen met den eersten prijs, worden gewonnen (gemakshalve 
worden de nummers der leden vermeld) : 137, 106, 44, 19,8,29, 
51, 117, 76. 99< 53, 13-^; i i 4 , 23, 9, 37, 98, 83, 27 en 25. 

De rondvraag brengt een verzoek van den heer Risselada, een 
prijs ter beschikking te stellen voor dat lid, hetwelk in 1925/6 
het grootste aantal nieuwe leden aanbrengt . Van bestuurszijde 
wordt dit voorstel gesteund en wordt besloten een prijs, bestaan
de uit een 10 g u l d e n z e g e l v a n e e n d e r N e d e r -
l a n d s c h e u i t g i f t e n , voor dat doel ter beschikking te 
stellen. Verschillende leden, o a. de beeren Rooze en Rol, bren
gen bezwaren te berde over het rondzendingsverkeer. Den leden 
zal worden bekend gemaakt, dat de boekjes landsgewijze moeten 
worden ingeplakt en niet, zooals thans wel gebeurt , dat in een 
boekje alle mogelijke zegels van verschillende landen door el
kander worden geplakt. 

Niets meer aan de orde zijnde, sluit de voorzitter te i i ' /4 uur 
de geanimeerde vergadering. 

De Secretaris, G. H A M E R . 

Aangenomen als lid. 
6. Joh. Geleijnse, Heerengracht I24, Amsterdam. 

Candidaat-leden. 
S. Schagen, Saxenburgerstraat 2, Amsterdam. 

(Voorgesteld door P. Engelenberg, Haarlem) 
Bedankt als lid met ingang van 1 Maart 1Q25. 

4 i . J. H. Grootveld j r , R o m b . Hoogerbeetsstraat 9,/iOTi-/<;rrt?rt:>« 
54. . Ph. A. D. A. van Rees,Zuiderstationsweg n,/?/ö«w?«rfrt«/ 

Geroyeerd met ingang van 1 Maart 1925. • 
68. J. de Backer, Kortenaerstraat 35 I, Amsterdam, ''l' 

Adresverandering. 
108. J. M. Voorhoeve wordt Keizersgracht 738, Amsterdam. 

(Kantoor 9—6). 
VEILINGEN. 

Den leden wordt verzocht, te veilen zegels, met opgave van 
minumum-verkoopprijs, vóór 22 April in te zenden aan den heer 
W. Oostwald jr.. Kleine Houtstraat hoek Gasthuisvest, Haarlem. 

BELANGRIJK. 
In de plaats van den heer J. P. Traanberg , die wegeos drukke 

bezigheden genoodzaakt is de functie van commissaris van toe
zicht neer te leggen, is gekozen de heer P. Engelenberg, Bosch 
en Vaarts t raat 8, Heemstede. (Post Haarlem.) 

Aan dit adres gelieve men dus in het vervolg nieuwe boekjes 
in te zenden, a lsmede correspondentie over het rondzendings
verkeer, aanvrage voor blanco boekjes (onder bijvoeging van het 
verschuldigde bedrag), enz. te richten. 

Vergaderingen. 
De Tolgende LEDENVERGADERING word t gehouden op 

Dinsdag 28 Apri l 1925, des aTOnds te 8 n n r , i n lïet 
gebouw Tan den Haa r l emschen Kegelbond t e H a a r l e m . 

Zoo mogelQk za l eene ve i l ing op die Tergader ing p l a a t s -
Tinden. Convocat ies worden n i e t v e r z o n d e n ! 

JAARVERSLAG over 1934/1925. 
Voor de eerste maal heb ik het genoegen U hierbij het jaar

verslag van onze Vereeniging over het afgeloopen jaar te mogen 

uitbrengen. Ik volsta met een kort résumé, aangezien het afge
loopen vereenigingsjaar nu niet bepaald enerveerend was. 

Ons ledental blijft vrij stabiel en dit is een feit, hetgeen ik 
speciaal zou willen releveeren, omdat juist bij andere Vereeni-
gingen, welke de philatelic beoefenen, het ledental in het algemeen 
enorm stijgt. Over het tijdvak i Maart 1924—28 Febr. 1925 de vol
gende gegevens: aantal nieuwe leden 15, bedankt 18, hetgeen dus 
een achteruitgang beteekent van 3 leden. Op 1 Maart 1925 telde 
onze Vereeniging alzoo i eerelid, 3 begunstigers en 129 leden, 
terwijl over het jaar 1923/1924 dit aantal bedroeg i eereUd, 5 
begunst igers en 132 leden. 

Het bezoek aan de algemeene vergaderingen, waarvan er in 
het afgeloopen vereenigingsjaar 4 werden gehouden, was niet 
ongunstig. Het is echter te betreuren, dat dit jaar niet, gelijk 
vorige jaren, door enkele leden collecties of deelen daarvan ter 
bezichtiging werden medegebracht. Ook door het houden van 
causerieën zou de aantrekkelijkheid voor het vergaderingsbezoek 
aanmerkelijk kunnen worden verhoogd; thans blijkt de groote 
aantrekkelijkheid steeds de zegelverloting aan het slot van iedere 
vergadering. Het kan niet anders dan aangenaam zijn, dat het 
bestuur van de leden medewerking ondervindt en bewijzen van 
belangstelling ontvangt en het bestuur ziet dan ook met zeer 
veel belangstelling voorstellen van de leden tegemoet, die niet 
alleen het aantal bezoekers aan de vergaderingen doet verhoogen, 
doch ook het peil van die vergaderingen vooruit brengt. Uit den 
aard der zaak moeten attracties als aegelverloting en veiling 
blijven bestaan, maar toch is het voor eene Vereeniging als de 
onze van belang, dat ook op zuiver philatelistisch gebied meer 
wordt gepresteerd. 

Op de eerste algemeene ledenvergadering in het afgeloopen 
seizoen werd de heer dr. Van Dam, secretaris van de Neder l . Ver. 
van Postzegelverz., uitgenoodigd, om van gedachten te wisselen over 
het meeningsverschil, dat tusschen zijne Vereeniging en de onze was 
ontstaan naar aanleiding van de bekende motie inzake de Tentoon
stelling in den Haag. Bepaalde overeenstemming werd wel niet 
bereikt, doch de indruk, dien de motie oorspronkelijk had ver
wekt, werd in ieder geval tot zijn ware gedaante teruggebracht , 
d.w z. dat onze Vereeniging ook het welslagen der Tentoon
stelling beoogde. Dat deze Tentoonstelling, welke inmiddels in 
het afgeloopen jaar heeft plaats gehad, een evenement was op 
philatelistisch gebied, behoeft hier eigenlijk niet te worden ge
releveerd. Gij allen zult zonder twijfel deze Tentoonstel l ing 
met een bezoek hebben vereerd. 

Het bestuur werd op de vorige algemeene vergadering onge
wijzigd herkozen, met uitzondering van den secretaris, den heer 
Swanenberg de Veye, die wegens vertrek bedankte en waarvoor 
de heer Versteeg werd gekozen, die ook na enkele maanden 
reeds weder door verhuizing moest aftreden, waarna door onder-
geteekende de functie van secretaris werd overgenomen. 

Alhoewel over het rondzendingsverkeer nog niet geroemd mag 
worden, is dit toch belangrijk verbeterd en zal in verband met 
op vergaderingen door leden gedane aanwijzigingen getracht 
worden, dit verkeer steeds meer te perfectioneeren. 

Ten slotte nog een enkel woord over eene principieele aan
gelegenheid, welke in het afgeloopen vereenigingsjaar werd be
handeld , naar aanleiding van het feit, dat naar de meening van 
het bestuur , meer en meer, zij het dan ook verkapte handelaren 
tot de Vereeniging toetraden. Op de laatste ledenvergadering in 
het afgeloopen jaar, werd echter practisch met algemeene stemmen 
besloten, dat het principe van onze Vereeniging blijft, zooals het 
is, m.a.w. handelaren worden niet als lid toegelaten. Wij zijn 
eigenlijk wel, voorzoover mij bekend, de eenige Vereeniging, die 
zuiver he tamateur isme tracht te blijven beoefenen en juist daardoor 
is het mij een raadsel, dat niet een stroom van nieuwe leden 
toetreedt. Ik voeg hier dan ook gaarne eene opwekking voor 
onze leden aan toe in het komende vereenigingsjaar toch te 
t rachten, dat ieder i nieuw lid aanbrengt . 

Tot slot nog een enkel woord over den gunstigen financieelen 
toestand van onze vereeniging : de ontvangsten bedroegen 
/1016,3314 en de u i t g a v e n / 1098,52, wat met dat van het vorige 
jaar mede een batig saldo van f 300,23. geeft. De vorderingen 
per 28 Februari 1925 b e d r o e g e n : / 177,48 en de schu lden /47 ,25 , 
wat dus ook nog een batig saldo oplevert van / 130,23. 

Aan het slot van mijn verslag gekomen, resteert mij slechts 
den wensch uit te spreken, dat de leden in het komende vereeni
gingsjaar veel belangstelling koesteren en dat het genomen besluit 
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om maandelijks te veigaderen de animo voor het vergadering
bezoeken vergroot en dat de leden het hunne ertoe bijdragen 
om de Vereeniging groot en kiachtig te maken. 

De secretaris, G. H A M E R . 

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

Terslsg: te laat ontTangen. 
Vergadering. 

VERGADERING op Maandag 4 Mei 1925, te 8 ^ uur, in de 
bovenzaal Tan liet HotelRestaurant Willems, Heerestraat, 
te Groningen, (een >veek verTroegd, vanwege de Kermis). 

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

P h i l a t e l .  V e r e e n i g i n g „ Z u i d  L i m b u r g " , te M a a s t r i c h t . 
Secre tar i s ; J. W. J o n k e r s , St. Lambertuslaan ^è, Maastricht. 

KORT VERSLAG van de vergadering van Maandag 30 
Maart 1925, in de bovenzaal van de Sociëteit 
„Momus", Vrijthof, te Maastricht. 

Voor een 30tal leden opent de voorzitter te 8.15 de 
vergadering. 

Na goedkeuring der notulen heeft ballotage van nieuwe leden 
plaats. De heeren H. F. Jongen en W. H. W. Viegen worden met 
algemeene stemmen als lid aangenomen. 

Ingekomen is een schrijven van de Kon. Luchtvaai t My., ' t welk 
door den voorzitter wordt voorgelezen. 

Vervolgens worden met de diverse commissiën de plannen 
voor den te houden Zestienden Nederlandschen Philatelistendag 
besproken. 

Mjt verloting, kienspel en beuis wordt de verdere avond aan
genaam doorgebracht. 

Nieuwe leden. 
50. H. F. Jongen, Van Hasseltkade 17, Maastricht. 
59 W. H. W. Viegen, Volksplein 8, Maastricht. 

Candidaatlid. 
A. van Rijen, te Miastricht. 

Volgende vergaderingen c.q. beursavonden. 
Maandag 20 April 1925 (Verg.), 1 telkens te 8 uur, in de Socie
Maandag 4 Mei 1925 (Beurs), > teit »Momus«, Vrgthof, te 
Maandag 18 Mei 1925 (Verg.) , \ Maastricht. 

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

KORT VERSLAG der VERGADERING, gehouden op Vrijdag 
20 Maart 1925, in de Sociëteit „Van Vl̂ eelde". 

Aanwezig 40 leden. Ongeveer 8 uur heet de voorzitter, de heer 
Uyttenboogaart, ons allen hartelijk welkom, in het bijzonderden 
heer Hoogh, die voor het eerst ter vergadering aanwezig is en 
de heeren Bakker en Roosendaal, welke heden avond worden 
voorgesteld als candidaat leden. Na de gebruikelijke afzondering 
wordt ballotage gehouden over den heer Hoogh, die met algemeene 
stemmen als lid wordt aangenomen. 

De notulen worden voorgelezen en onveranderd goedgekeurd. 
De ingekomen s tukken worden voor kennisgeving aangenomen. 
Van verschillende mededeelingen wordt melding gemaakt. 

In bespreking komt het al of niet houden der beursmiddagen ; 
het bestuur vindt dat deze zeer slecht bezocht worden en meent, 
als dit niet verbetert , het beter is de middagen op te heffen. 
Na eenige discussie wordt besloten het nog eens te probeeren. 

Hierna houdt de heer Polling eene causerie over zijne bevin
dingen omtrent de afwijkingen, gevonden in het 50 cent zegel lila 
grijs. Aan de hand van eene teekening van den postzegel, 20 
maal vergroot, waarop al het gevondene was weergegeven, werd 
een korte uiteenzetting gegeven, hoe hij er toegekomen was. 
Uit een voorraad van ruim 8000 stuks had hij 83 afwijkingen 
gevonden, welke alle minstens 2 maal gevonden waren. Vooral 
was dit merkwaardig, daar het een uit alle deelen van het land 
bijeen gebruikte voorraad was, waardoor vijwel toevalligheden 

zijn uitgesloten. Na verschillende combina,ties te hebben laten 
zien, wordt de uiteenzetting besloten met de mededeel ing, dat 
alle zegels bij die teekening zijn te bezichtigen. 

De voorzitter dankt den heer Polling en spreekt den wensch 
uit, dat hij ons nog eens iets anders ook zal laten zien, b.v. van 
het cijfertype 1876. 

Na de pauze vindt de Maartverloting plaa ts ; verder worden 
nog een groot aantal kavels geveild, waarna sluiting. 

De Secretaris, J. G. J. POLLING. 
Nieuw lid. 

W. H. C. Hoog, Havenplein i 4 a . Helder. 
Candidaatleden. 

D. Roosendaal, Weststaat, Helder. 
S. N. Bakker, Spoorstraat 37, Helder. 

Bedankt. 
H. Odijk, 2 e Schagendwarsstraat 6, Helder. 

Postzegelvereeniging , ,Heerlen", te Heerlen. (L.) 
Secretar i s : P. SCHOENMAKERS, Molenberglaan 13, te Heerlen. 

VERSLAG van de vergadering van Zaterdag 28 Maart 
1925, in Hotel Roberts, te Heerlen. . 

Aanwezig 13 leden en éen adspirantIid. 
Afwezig met kennisgeving 3 leden. De voorzitter opent de ver

gadering en heet de aanwezigen welkom, speciaal het candidaatlid, 
den heer Van Els. Na goedkeuring der notulen, heeft ballotage 
van nieuwe leden plaats. Mevrouw Ewald en de heeren P. Bekker, 
K. G. van Els en J. H. J. Snijders worden met algemeene stem
men als lid aangenomen. 

Van den heer Snijders is bericht ontvangen, dat hij door 
omstandigheden voorloopig de vergaderingen niet kan bijwonen 
en verzoeken om onderhoud te zijnen huize (Postzegelhandel 
«The Globe«) niet kan inwilligen. Tevens zond hij een collectie 
prachtige zegels voor de verloting, die in dank aanvaard werden. 
Verder werd nog een schrijven voorgelezen van de K. L. M. 

Na sluiting van de vergadering werd de verdere avond aan
genaam doorgebracht met kienspel en beurs. 

Nieuwe leden. 
mevr. Ewald, Saroleastraat, Heerlen. 
P. Bekker, Hessellestraat 17, Heerlen. 
K. G. van Els, Horloger, Hoensbroek. 
J. H. J. Snijders, Ulachsberg. ^ ^ «*•. ̂ ^ «* 

." V e r g a d e r i n g . '■ • >" "''■ 
VERGAßERING op Zaterdag 25 April 1925, te 8Vi anr, 

in Hotel Roberts, Stationsstraat, Heerlen. 

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

KORT VERSLAG der vergadering van 1 April 1925, 
gehouden in de Openbare Leeszaal, te Zwolle. 

Door afwezigheid van den voorzitter werd de vergadering, die 
door 17 leden en een candidaatlid bezocht was, om 8 uur 
door den secretaris geopend. Na lezing der notulen der verga
dering van 5 Maart, werden eenige ingekomen stukken behandeld, 
waarna bäfiotage plaats vond over het aanwezige candidaatlid 
den heer Proper, die met algemeene stemmen als lid werd aan
genomen. ' 

Vervolgens hield de heer Van der Wal een korte inleiding 
over Nederlandsche postzegels, een en ander toelichtende met 
zijn mooie verzameling Nederlandsche zegels. Met een enkel 
woord werd de heer Van der Wal voor zijn moeite bedankt , 
waarop werd overgegaan tot de gebruikelijke verloting, waarvoor 
ook thans weer van eenige leden zegels waren binnengekomen, 
terwijl tevens van een der Hollandsche handelaren een boekje 
met zegels was ontvangen. De gever hiervoor onzen hartelijken dank. 

Na nog een kort gezellig samenzijn, werd de vergadering om 
ongeveer kwart na tien gesloten. De secretaris, HOFMAN. 

Nieuw lid. 
Proper, Anjelierstraat 30, Zwolle. 

Adresverandering. 
F. van der Wal wordt Holtenbroekerweg 23, Zwolle. 

| t r . « . f c j j J  l J B t » n i . l j l 
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WMMIi I . (483 pagina's). 

@ H ■ R IJ 
Geheel herzien en met nieuwe lijsten van vele belang
rijke landen. 
Door de geheele wereld erkend als de eenige degelijke 
gids der Britsche uitgiften. 
= = ® Se 6 a,.; gee t teBiit©nlatti. @ d. = = 

BSiSlI, IX. (1133 pagina's) 

RIIMDË L ^ l D I l . 
Bevat nu alie oorlogsuitgiflen van Duitschland, Oos
tenrijk, Hongarije en Turkije. Geheel nieuwe lijsten 
van Perzië. Duizenden prijzen veranderd. Zeer com
plete lijsten van Nederland en Koloniën. — 

■■■■ I© m, i p e r t 1iiii.t@n,lmn.i, 1 s, i i., ^^= 

Supplementen op Gibbons Catalogus iedere maand in ul^JkllSaBiTf g ^ ï g g P l i ^ M@Ml?a;lsY 
ëQiWMlÊMXéi, Abonnementsprijs g S. @ &, per jaar. PROEFNUMMERS GRATIS. (33) 

StaÉ! Gillis II. D e p t . P., 
391 Strand, 

LEVERING VAN ZELDZAME ZEGELS VAN ALLE LANDEN VDLGEN8 MANC0LIJ8T18 
: 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. H0ÜT2AMER, STRAND 368 , LONDON W. G. 2, ENGELAND. 
• (93) 
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