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HANDBOEK CURAQAO 
— = EN SURINAME = 

BEWERKT DOOR DEN HEER A. C. VOSS, GEDRUKT 
OP KUNSTDRUKPAPIER EN TOEGELICHT MET 

DUIDELIJKE CLICHÉS. 
I ! VERMELDT VELE OPLAAGCIJFERS DER ZEGELS l ' I 
VERKRIJGBAAR AD F 2 ,  BIJ 
SCHE HANDELAARS EN BIJ = 

ALLE NEDERLAND

J. MEBUS  AMSTERDAM. 
— KORTE LIJNBAANSTEEQ 4 — 
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Het Maandblad te Parijs bekroond! 
De heer Leon de Raay seint ons heden ochtend uit Parijs, 

dat het Maandblad op de Internationale Postzegeltentoonstelling 
bekroond is met eene z i l v e r e n medaille. 

Breda, lo Mei 1925. DE ADMINISTRATIE. 

Aan de Vereenigingen. 
Ter kehnis van de Besturen van alle bij het Maandblad aan

gesloten Vereenigingen wordt bi) deze gebracht, dat het aandeel 
voor elke Vereeniging in de opbrengst van de advertentien, enz. 
van het orgaan, over het dienstjaar 1924, heden aan de ver
schillende penningmeesters is toegezonden 
Breda, 30 April 1925. D E A D M I N I S T R A T I E 

BELANGRIJK BERICHT. 
Den vereenigingssecretanssen wordt er nog eens uitdrukke

lijk op gewezen, dat de vergaderingsverslagen vóór den 9 en 
der maand behooren te worden toegezonden aan de administra
tie, en wordt hun beleefd verzocht met het inzenden der kopij 
niet den uitersten termijn af te wachten Al wat na den 9en bij 
de administratie ontvangen wordt, kan beslist niet meer in het 
in die maand te verschijnen nummer worden opgenomen. 

Advertentien kunnen nog tot en met den l o e n woraen opge
geven en moet het verschuldigd bedrag gelijktijdig, per postwis
sel of per giro (37183), worden overgemaakt, wijI anders plaat
sing achterwege blijft Bij het inzenden der zoogenaamde »kleine 
advertentien«, uitsluitend voor en ten behoeve van leden der 
aangesloten Vereenigingen, moet tevens worden medegedeeld, 
van welke Vereeniging men lid is. 

Redactieleden en medewerkers behooren hunne bijdragen 
v ó ó r d e n 6 e n der maand te doen toekomen aan den 
hoofdredacteur. 

Waarschuwing. 
Op verzoek van den heer L Schölte te Rotterdam, lid der 

Postzegelvereeniging »Breda«, deel ik aan de lezers van ons 
Blad het volgende mede 

Genoemde heer zond in Mei en Aug 1924 eenige boekje ter 
circulatie in de »Nordisk Circulation Club«, leider N C Andersen, 
Aarhus (Denemarken) Tot heden ontving hij ondanks her
haalde aanmaningen geen antwoord en vermoedt daarom, dat 
bovenvermelde Club niet bonafide is 

Bijschrift De informatien, die ik intusscben in Aarhus ge 
nomen heb, l u i d e n : »De heer Andersen is solide en betrouwbaar, 
aoch de afrekening der zendingen laat wel eens wat lang op 
zich wachten« — Wellicht komt alles dus nog in orde! 

J. A. K A S T E I N , 
Beheerder van 't BondsInformatiebureau 

Hendr. Jacobszstr. 19, Amsterdam. 

Nederlandsche Bond van 
Vereenigingen van 

Postzegelverzamelaars. 
Opgericht 26 Juni 1908. 

Ais Reelitspersoon erkend by Kon. 
Besiult Tan 27 Jnli 1908, No. 67. 

In verband met het bepaalde in art. 4 van het Huishoudelijk 
Reglement, wordt aan de secretarissen der aangesloten Vereeni
gingen beleefd verzocht in den loop der maand Juli aan onder
geteekende opgave te doen van het getal leden van hun Vereeniging 
op I Juli a s. en van de namen en adressen van hare vertegen
woordigers voor het op i Augustus a s . ingaande vereenigings
jaar. 

• 
Met het oog op den op 29, 30 en 31 Augustus a s te houden 

Zestienden Nederlandschen Philatelisten dag \^ Maastricht,vimA^Xi 
de bij den Bond aangesloten Vereenigingen uitgenoodigd leeds 
nu punten, die zij op het a s Congres wenschen te behandelen, 
in studie te nemen en deze met haar advies uiterlijk 30 Juni e k. 
m te zenden aan den len Secretaris. 

Dit jaar zal voor het eerst de wisse'beker van den Bond worden 
uitgereikt aan haar of hem, die, volgens stemming der aanwezigen, 
de beste voordracht heeft gehouden 

A F. SINGELS, ie Secretaris. 
Tetenngsche Molenstraat 37, Breda. 

Nederlandsche Vereeniging van Postzegelverzamelaars. 
Secretaris: A. VAN D A M , Wilhelminastr 4g, Haartem, Tel. loygj. 

Afdeelingen. 
Amersfoort Secr ■ J. Cramer, D Fockemalaan 94 
Amsterdam S e c r : P. G Keijser, Oveitoom 27/29 
Arnhem en Omstr Secr. J R. de Joncheere, Arnhemsche 

Straatweg 25, Velp. 
Dordrecht Secr G. W. Wesselman, Maartensgat 7 
Friesland beer . S Tromp Visser, Voorstreek 9, Leeuwarden. 
Gooi en Eemland. Secr C Bovenkerk, Pater Wynter laan 9, 

Naarden 
'sGravenhage: Secr J. J. Deggeller, Schuytstraat 151. 
Haarlem: Secr. dr. J M van Olst, Wilhelminast iaat 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 Krube l , Rilsevooit 28, Alkmaar. 
Handboek der Postwaarden van NederlandschIndië. 
Deel II. Postzegels. Tekst m vier talen Priis f9,50, voor 

leden f8,50 
Van deel I zijn nog exemplaren beschikbaar. Prijs f 6 — , voor 

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

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

Enschede & 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 

Overleden. 
H J. Pek ] 663. J. van Andel. 

Bedankt met 31 12 '25 
G. E. Herkner | 590 J Vermeer. 
J V van Marken. 1 

Nieuwe leden. 
527. F. J. Stemmerik, Koninginneweg 21, Soerabaya. 
549. H. Lotz, Borneostraat, Soerabaya. 
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575. R. Falkenberg, Tbesingstraat 10, Soerabaya. 
582. M. W. ten Seldam, Embong VVoengoe 38, Soerabaya. 
800. A. Janzen, Peneeh ill no. 20, Soerabaya. 
801. L. Leijdesdorff, Pandanweg 2, Soerabaya. 
802. F. Römer Jzn , Gemblongan, Soerabaya. 
803. W. G. Abbink, Opakstraat 29, Soerabaya. 
804. H. R. E. Textor, van SwoUstraat, Soerabaya. 
805. P. W. Thier, Speelmanstraat 11, Soerabaya. 
806. H. P. Likowski, Kedongdoro 40, Soerabaya, 
807. G. van den Molen, Embong Woengoe, Soerabaya. 
808. J Thigo, Bilitonstraat 45, Soerabaya. 
809. A. Donderer, c/o. Nat. Cash Reg., Soerabaya. 
810. J C. A. Guyt, Kaliasin 35, Soerabaya. 
811. A. ten Seldam, Javastraat 32, Soerabaya. 
812. A. F. W. Becker, Reiniersboulevard 19, Soerabaya. 
813. J. Kern, c/o Aniem., Soerabaya. 
814. J Dietvors, Kaliasin, Soerabaya. ^ 
816. H. C. C. Zimmerman, Embong Woengoe 22, Soerabaya. 
817. H. van de Wal, van Heutzstraat 7, Soerabaya. 
818. J H. Bosch, Pandanweg 5, Soerabaya. 
819. A. Augustin, Patjar Kling 8, Soerabaya. 
820. A. J. M. Snoeke, Palmenlaan 17, Soerabaya. 
821. H. B. Wolter img, Genteng 54, Soerabaya. 
822. K. R. van der Lee, s.f. Clean, Sitoebondo. 
823. W. J. Heiligers, Probolingoweg 8, Pasoeroean. 
825. Th . A. Valkenet, Pasir Kaliki 43, Bandoeng. 
826. J. Laupman, adj. insp. S. J. S. Mij., Gang Schmalz 13, 

Semarang. 
827. Ch. Ch. Persijn, ass. DeliMij., Tandjong Kieling, Medan. 
828. W. G. G. Cooper, Groepsadv. Proefstat. Java Suikerin

dustrie, Pasoeroean. 
829. A. C. A. Heshuisius, Kroonprinslaan, Dcocja. 
830. dr. J. Schut, Tosari. 
831. A. Koops, chef fa. Butterworth & Co., Parallelweg 14, 

Semarang. 
834. jhr . W. van Panhuis, Pandevi Bindjei. 
835. L. H. van Asperen, Sigli. 
836. ' H. Feddema, Bat. Petr. Mij., Balikpapan (Borneo, N.I.) 
838. H. J. Bosch, Frans v. Mierislaan 16, Hilversum. 
839. dr. J. Jonkmans, Schoolstraat 9, Hengelo (O.) 
840. K. van Nes, Domselaerstraat i H, Amsterdam. A. V. L. 
841. mr. D. F. W. Scheidius, Nieuwe Plein 4 i , Arnhem. V. 
842. dr. G. Tauber t , Lange Hezelstraat 125, Nijmegen. V. 
843. dr. G. Versteeg, Loolaan 3, Rijzenburg (lid O. H. v. Z.) 

Aanmeldingen. 
A. Koops, Parallelweg 14, Sematang (N.I.) 
E. S. Slot, Koninginneweg 62, Soerabayi (N.I.) (p./d. Watt ie & Co.) 
F. C. Heyligers, Limburg Estate \)\Malang (N.I.) 
J. C. Koedijk, adm. s. f. Pangsarredjo hjAfalang (N.I.) 
H. J. H. Voskuil, Lt. Inf., Malang (N.I.) 
J. H. van Zuylen, empl. Ned. Handelmij, Medan (N.L) 
J. de Graaf, adj. secr. Cultuurraad, Medan (N.I.) 
J. E. Hamming, adm. ondern. Tegalgondi hjSolo ^N.I.) 
J. F. Tierie, apoth., Malioboro, Djocja (N.I.) 
A. C. Ingenegeren, Riouwstraat 102, Bandoeng (N.I.) 
E. Hamakers , ond. Tjioemboeloeit, hjSandoeng (N.I.) 
mej. E. J. Eengelberd, N. Z.Voorburgwal 316, Amsterdam. 
H. F. van Hoek, Kepplerstraat 138, den Haag. 
H. J. P. Huizinga. Nassauplein 15, Alkmaar (1 Juli). 
G. J. Nuesink, Apeldoornscheweg B 33, Voorst. V. 
E. Verff, Reguliersgracht 45 (corresp. adres Keizersgracht 667), 

Amsterdam. V. A. L. 
Adresveranderingen. 

i. N. J. C. Jeekel, thans Bosch en Hovenstraat 7, Haarlem. 
424. A. L. L. Gathier, thans Rijnburgersingel 9, Leiden. 
768. J. van Maaren, thans Nieuwstad C 237, Gorinchem. 
759. W. J. van Zanten, thans vertrokken naar N.I. 
265. D. G. Vervooren, thans Leeuwendaallaan 4o, Rijswijk (Z.W.) 
421. G. Hamer , thans Verspronckweg 123, Haarlem. 

Kort Verslag der Bestuursvergadering op 5 April 1925, 
te 'sGravenhage. 

Aanwezig alle bestuurleden. 
I. Rekening en verantwoording van den penningmeester over 

1924. Voordeelig saldo f 1060,26. Mr. Bonn wenscht op de vol

gende begrooting een post te stellen voor een later te houden 
tentoonstelling. De heer Van Dam wenscht daarop een post voor 
geleidelijke aflossing der eerste leening door uitloting. 

2. Op voorstel van den penningmeester worden eenige leden 
van de ledenlijst afgevoerd. 

3. Verslag van de vertegenwoordigende leden in den Raad 
van Beheer van het Maandblad. Het voorzitterschap is bij loting 
het volgend jaar aan onzen vertegenwoordiger opgedragen. 

4. Besprekingen over de rekening der Tentoonstell ing, het 
Handboek, de Afdeeling Verkoop, enz. Verzoek aan de leden, 
om zich te vergewissen, dat de open hokjes in de rondzendings
boekjes op goede wijze zijn afgestempeld. 

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

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

Tegenwoordig 39 leden. Na opening der vergadering door den 
voorzitter, den heer Singels, en welkomheeting der leden, waar
onder de heer Luijk (voor de eerstemaal aanwezig), worden de 
notulen der vergadering van 6 April 1.1. ongewijzigd goedgekeurd 
en vastgesteld. 

Als nieuwe leden worden hierna aangenomen de beeren L. J. 
Biesterbosch, baron dr. Guido Albory, J. E. L. de joode en E. Tyl. 

De niededeeling van den voorzitter, dat het Maandblad op de 
Internationale Postzegeltentoonstelling te Parijs bekroond is 
met een z i l v e r e n m e d a i l l e , wordt door applaus der ver
gadering gevolgd ; ook deelt hij nog eenige bekroningen mede , 
welke hij zoo juist gelezen heeft. 

Wordt verder besloten de aftredende bestuursleden van den 
Bond, zijnde de beeren mr. W. S. W. de Beer en mr. E. Bonn, 
opnieuw als zoodanig ter benoeming voor te dragen. 

Ter circulatie gaat hierna het boekje »Stempels en Postzegels» 
van J. C. Auf der Heide, dat door een der leden ten behoeve 
der bibliotheek wordt ten geschenke gegeven. Bovendien gaat 
rond een serie nieuwe zegels van Syrië, eigendom van ds. Loeff, 
terwijl ook nog getoond wordt een brief met expressebestelling, 
afgestempeld met het spoorwegstempel voor wachtbrieven. De 
heer Siegmund stelt de vergadering ermede in kennis, dat door 
de Hongaarsche posterijen eerstdaags postzegels zullen worden 
uitgegeven met de emblemen van de lichamelijke opvoeding. 

Op voorstel van het bestuur wordt vervolgens besloten aan de 
PhilatelistenVereeniging »ZuidLimburg«, te Maastricht, voor de 
door haar te houden Postzegeltentoonstelling, ter gelegen
heid van den Philatelistendag aldaar, eene zilveren medaille aan 
te bieden. Leden, die zegels ten geschenke wenschen te geven 
aan de Maastrichtsche Vereeniging voor de door haar te houden 
verloting, worden verzocht deze vóór i Juni a.s. in te zenden 
bij den len secretaris onzer Vereeniging. 

De voorzitter wekt de leden nog op onderwerpen, welke zij 
op het te Maastricht te houden Congres wenschen behandeld 
te zien, aan het bestuur onzer Vereeniging op te geven. 

De benoeming van een nieuw sectiehoofd I wordt nog niet 
aan de orde gesteld. De heer Van Dijk stelt zich bereid nog 
eenigen tijd die functie te blijven waarnemen. 

De bezichtiging van het falsificatenalbum met het gedeelte 
OudDuitsche Staten wordt uitgesteld tot de volgende vergadering. 
Ten einde de valschheid beter te kunnen demonstreeren en het 
verschil met de echte zegels beter te doen uitkomen, zal door 
een der leden eene stereoscoop worden medegebracht . 

Ten slotte heeft onder de aanwezige leden de traditioneele 
verloting plaats van een 8tal zegels, aangekocht voor f 3,75
Dit aantal wordt aangevuld met eenige geschonken zegels door 
de beeren Olrée, Hekking, ds. Loeff en Veen, zoodat aan ieder 
een prijs kan worden toegekend. 

Waarna de vergaderden huistoe zijn gegaan. 
Breda, II Mei 1925. De 2e Secretaris, 

J. B R O E D E R S . 

447 
Z.R.P 

Nieuwe leden. 
L. J. Biesterbosch, Stationsstraat 93, Apeldoorn. (IV) 
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359 Baron dr Guido Alboii, Via Santi Martin 26, Triest (Italia) 

448 J E L de Joode, ie Jenchost raa t 62 B, Rotterdam (V) 
K 55 R 
52 E Tyl, Margaretenstrasse 9, Wien IV (üesterreich) 

L 
Candidaat-leden. 

L H Rijndeis, Gang Chaulan 11, te Batavia, (Voorgedragen 
door J C G van den B t i g , te Gmneken) 

V W Nannmg, Leeraar, btationsweg A 134, te Middelharnts 
(Ligen aangifte ) 

J Dupin, Procuratiehouder, Beatrijsstraat 05, te Rotterdam 
(1 Igen aangifte ) 

B van der Reijden i e lui tenant der mfanteiie Vloeddijk 124, 
Ie Kampen (Eigen aangifte ) 

Bedankt als lid. 
52 A J Heerina van Voss, te Gmneken (II) 

Adresveranderingen, 
380 J C Norenburg, te Rotterdam, thans Bergsingel 119 a, 

aldaar {M) 
217 S J Ritsema, te Gronmaen, thans Graaf Adolfstiaat 2 a, 

aldaar (IV; 
107 P J G M Vos, te 's Giavenhagt, thans WiUemstraat 47, 

aldaar (V) 
19 G Polke, te Bieda, thans Drie Hotlijzeisstiaat 18 a, 

aldaar (II) 
257 C BackX; te Prmsenhagt, thans Dieef 7, aidaai (1) 

Aankondiging. 
Lli:DK>-VbKGll)LUl>G op Miiauda;,' 8 Juni li>2ó, des 

atoudit te 8 uur in dt< boteuzaal vitn de „ B e u r s v a n 
Hl e d a " (Ingang- l>)t. Jans traa t ) 

Ver. van Postzegelverz ,,Hollandia", te Amsterdam. 
Secret . : J A K A S I E I N , Hendi ik Jacobs^straat 19, Amsterdam 

KORT VERSLAG der vergadering, gehouden op Zaterdag 
25 April 19^5, te 8 uur, in hotel „Krasnapolsky", 
Amsterdam. 
Aanwezig 54 leden Na opening der bijeenkomst richt de voor

zitter een speciaal welkomstwoord tot den heei Balledux, die 
voor het eerst als lid aanwezig is en een ijveiig propagandi'-t 
voor »HoUandia« schijnt te worden, daar hij r t eds 3 cand ida tea 
voor het l idmaatschap opgat Gewezen wordt op de uitbieidmg, 
welke het Maandblad onderg ian heeft , op de spoedige open 
«telling van het Philatelistenloket op 2 Mei a s op het hoofd 
postkantoor, waai alle koerseerende Nederlandsche en Koloniale 
post- en portzegels en poststukken veiknjgbaar zullen zijn en 
op den grooten bloei der Nederl Vereeniging die te feliciteeren 
IS met de geweldige toename van leden in Ncd Indie Veider 
wordt medegedeeld, dat ons reglement spoedig heidi ukt zal wolden 
en zoo raen wijzigingen wil voorstellen daartoe nu de gelegen 
held gunstig is Aan nieuwigheden gaan rond Alouites^\\^^^a%X. 
van den heer Viedenduin, Monaco 2, 5, 10 francs van den heei 
Leon de Raay, Nederland afwijkingen der nieuwe uitgiften en 
Kinderzegels van den heer Balledux, Ver Staten hewngton Concord 
1,2, en 5 cents en DuttscA/and zegels uit 1923, nu o \e id iuk t met 
)VVihlt Hindenburg '« van den 2den secietaiis 

Onder applaus woidt vernomen, dat een onbekende gever f 10,-
voor het Jubileumfonds schonk en de heer Onderwijzer een 
boekje met postzegels 

De heer Hanekamp geeft nu een uiteenzetting over het vei 
zekeren van postzegels en geheele verzamelingen en wijst op de 
vele moeilijkheden, die zich kunnen voordoen bij deze speciale 
verzekering die, meer nog dan andeie assuranties een kwestie 
van vertrouwen en soede tiouw is Aandachtig volgen allen de 
mededeelingen van den deskundigen inleider die belooft het on 
derwerp nog n ide r te zullen uitwerken en het op schrift te stel 
len, daar ongetwijfeld vele verzamelaars hierin be lang zullen 
stellen 

Nadat de heer G Sanders nog een belangiijke schenking voor 
het Jubileumfonds heeft gedaan, volgt de veiling van voor dit 
fonds geschonken zegels, die, dank zij de onbaatzuchtigheid van 
een drie tal leden, f 13 50 opbrengen 

Besloten wordt, met het oog op het Pinksterfeest, de volgende 
vergadering reeds op 23 Mei te houden, waarna verloting onder 
de aanwezigen en sluiting te lo ' / i uur 

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

Aangenomen als lid. 
J C Philips, Spechtstraat 28, Amsterdam 
] M Meihuizen, Smitslaan i, Baarn 
] da Silva, Tilanusstraat 17, Amsterdam 

Bedankt als lid. 
L Zwart verver, Bi eedeweg, Amsterdam 
F J. C Mijnarends, Bussum 
J A Schuurman, Gouwe, Gouda 

Adresveranderingen. 
190 dr P Muntendam, Nic Maesstraat 89, Amsterdam 
33 F H Brinkman, Witte de Withs t raa t 148*, Amsterdam. 

137 ds L C W Ekering, Joh Verhulststraat 220, ^7«j/(r;(Ä!;/« 
274 J A Wegkamp, Zach Jansestraat 6, Amsterdam 
341 N \ . Zilver, 7ach Jansestraat 53, Amsterdam. 
210 J K Jung, Bloemhofstraal 10, Alfen ajd Rijn 

Candidaat-lid. 
L W van der Vliet, Bouwkundige Makelaar, Jac van Lennep 

kade 11, Amsterdam (Voorgesteld door P Balledux) 

Vergaderingen. 
BE>TUURhVEl{(iADERlN(; op Zaterdag 16 Mei 1925, des 

»v»nd-< te 8 uur, In Cafe Suisse , Kalverstraat, Amsterdam. 
LEDKNVERGADERINt, op Zaterdag 23 Mei 1925, des 

avonds te 8 uur, in Hotel ,,KrasnapoIsl£y", Warmoes-
sti aat , Amsterdam 

Mededeeling 
Wegens de Pinksterdagen wordt deze maand onze led nver-

g idering A'/i^^jT gehouden op den laatsten Zaterdag der maand, 
doch een week vroeger, dus op 2j Mei 

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

Utrechtsche Philatelisten-Vereemgmg, te Utrecht. 
Secretaris: K H J VAN HULSSEN, Brigittenstraat 17, Utrecht 

KORT VERSLAG van de algemeene vergadering op Dins
dag 28 April 1925, in het café-restaurant Witjens, 
te Utrecht. 

Aanwezig 32 leden Om ongeveer 8'/^ uur opende de voor
zitter de veigadeiing De notulen der vorige vergadering werden 
onveianderd goedgekeurd Aangezien de ingekomen stukken 
nihil waren werd overgegaan tot de ballotage De voorgedragen 
candidaat leden, mevr G Ie Vino Snijder en de heer G T h 
Duinker, werden met algemeene stemmen tot leden aangenomen, 
teiwijl de heer F Tyl uit ^fV^«e« werd afgewezen Hierna deelde 
de voorzitter mede, dat overeenkomstig de voor d u e maanden 
gehouden bespreking de zichtzending heden avond niet ter tafel 
zou komen Hierop volgde een verwarde discussie, zoodat het 
voorstel van het bestuur, om de zichtzendingen niet meer op de 
algemeene vergaderingen ter tafel te brengen, in s t t m m i n g werd 
gebracht Het resultaat hiervan was, dat de zichtzendingen wedeiom 
als gewoonlijk ter vergadering zullen verschijnen Voor den a s 
veilingavond stelde de heer Kaub zich beschikbaar De benoeming 
tot afgevaardigden voor de Bondsvergadering had tot resultaat , 
dat het bestuursvoorstel, om de aftredende functionarissen te 
hei kiezen, met algemeene s temmen werd aangenomen 

Hierna werd de heer i Verff geschorst als lid omdat hij nog 
steeds m gebreke is gebleven aan zijne verplichtingen ten op
zichte van de Vereemgmg te voldoen Voor de verloting waren 
prijzen geschonken door de beeren Moesman, Picnot, Deenik en 
den jongeheer Burgersdijk, terwijl de heer Buigersdijk voor de 
zegels der verloting een insteekboek cadeau deed Nadat ver
schillende gedane vragen tijdens de rondvraag beantwoord waren, 
werd na een geanimeerde veiling de vergadering om 10 /̂4 uur 
opgeheven 

De waai n 'Secretaris van de U Ph V , 
C. L S A N D E R S 

iHAVMiWHW 
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Nieuwe leden. 
(e) mevr G. Ie Vino Snijder, Suikeronderneming Tjomal, 

Pekalongan (N O 1 ) 
(e). G Th Dumker, Suikeronderneming Tjomal, Pekalongan 

( N O T ) 
Geschorst als lid. 

E Verff, Keizersgracht 667, te Amsterdam 
Adresveranderingen. 

F H Brinkman wordt Witte de Withstraat i48 l\, Amsteidam 
A L L . Gathier wordt Rijnsburgersingel 9, Letden 

Vergaderingen. 
Bb.!sTUÜKlsVEttGADKiaNG op Dinsdag 19 Mei 1925. 
ALUKJlEENh VKKGAUtRINU op Uiii^dag: 26 Mei li»25 

Haagsche Philatelisten-Vereenigmg, te 's-Gravenhage. 
Secr. ; C J COELAND, Van Weede v. Uijckveldstr %Q,'S Gravenhage 

VERKORTE NOTULEN van de bijeenkomst van 26 Maart 
1925, 's avonds te 8>/4 uur, in de bovenzaal van 
Cafe „Boschlust", Bezuidenhout 2, te 's-Gravenhage. 

Tegenwoordig i gast en 25 leden Voorzitter de heer Deggeller. 
In het openingswoord van den vooizitter herdacht deze het feit, 
dat we heden voor het eerst in een nieuw huis onze bijeenkom
sten zijn begonnen flij hoopte, dat de leden door trouwe opkomst 
de verandering eene verbetering zouden doen blijken te zijn 

De secretaris las daarna de notulen voor, die onveianderd 
werden gearresteerd en vervolgens de ingekomen stukken, die 
resp voor kennisgeving werden aangenonien of in zijn h a n d t n 
worden gesteld ter verdere afdoening 

Er wordt overgegaan tot de ballotage van nieuwe l eden , met 
algemeene s temmen blijken de beide candidaten als lid te zijn 
aangenomen De vooizitter doet vervolgens eenige mededeelin 
gen van huish aard en brengt de groeten over van de Vereent 
gmg »Philatelica« a lh ie r , op de vergadering van de genoemde 
Vereeniging heeft hij namelijk dank gezegd vooi de blijken van 
deelneming van hare zijde ondervonden ter zake van het over
lijden van onzen eere voorzitter, den heer Stroo Overgegaan 
werd tot de gebruikelijke verloting. Voor de aanwezigen had de 
heer Van ' t Hooff een stel Tentoonstellingszegels beschikbaar 
gesteld en werd hem hiervoor dank gezegd De der Vereeniging 
toebehoorende stellen van die zegels weraen op verzoek van een 
dei leden bij wijze van verloting a l 'Améncame aan de markt 
gebracht en bleef het succes ten bate van de kas niet uit 

BIJ de rondvraag vroeg de heer Rinders het woord en deelde hij 
het volgende mede Op de veiling van de heeren Van Hoek en 
Rietdijk kocht hij naar aanleiding van de opmerking der veiling
houders, toen hij op den kijkdag kwam, »prachtexemplaar,« een 
zegel Na eenigen tijd weekt hij het lipje af en ontdekt een 
scheurtje, dat daaronder verborgen was Hij maakt die heeren 
op dit feit opmerkzaam, helaas, 10 dagen na den daarvoor ge
stelden termijn en hoort, formeel volkomen juist, dat daaraan mets 
meer IS te doen Maar moreel omschrijving »prachtexemplaar« en 
de wijze waarop een en ander ontdekt, kan ze door den b e u g e l ' 
HIJ trof het verder a l lerongelukkigst ' Bij de nieuwe firma 
Hekker/Milius gaf hij order tot aankoop van een in de veihng 
voorwaarden »postfrisch« vermeld exemplaar Hij wordt eigenaar 
ontvangt het stuk, maar is met geheel zeker,dat het »al lround« 
goed IS Voor alle zekerheid weekt hij het exemplaar en ziet, 
nu de gom laag er af is, dat ter plaatse van het lipje een licht 
plekje is ' Natuurlijk bij reclame geen resultaat, want het zegel 
was niet in denzelfden toestand meer In verband dat de heer 
Milius bij zijn vestiging, zijn verzamelaar eigenschappen daarbij 
naar voren bracht , acht de heer Rinders noodzakelijk erop te 
wijzen, dat ook hier zelf naar den kijkdag te gaan en zelf het 
stuk door en door nauwkeurig te bekijken zaak is De voorzitter 
merkt op, dat hij in het eerste geval het slachtoffer van den 
termijn is geworden en in het tweede geval al bijzonder onge
lukkig IS geweest 

Den aanwezigen werd opmerkzaam gemaakt met dezeervar in 
gen hun voordeel te doen en daaruit de voor de hand l iggende 
conclusies zelf te willen trekken ' 

Na sluiting dooi den voorzitter brachten de aanwezigen nog 
eenigen tijd door met onderling ruilen, dat heden voor het eerst 

bij wijze van proef werd toegepast en waarmede naar alle waar
schijnlijkheid voor de toekomst resultaat zal blijken bereikbadt 
te zijn 

De Secretaris, C J. C O E L A N D . 

VERKORTE NOTULEN van de voorjaarvergadering van 
Donderdag 23 April 1935, 's avonds te 81/4 uur, in 
Café-Restaurant „Boschlust," Bezuidenhout 2, te 
s-Gravenhage. 

Aanwezig 26 leden Voorzitter de heer J J Deggeller Na een 
welkom van den voorzitter, in het bijzonder tot het nieuwe lid, 
den heer Hijlkama gericht, worden de notulen en de ingekomen 
stukken door den secretaris voorgelezen 

De notulen geven geen reden tot wijziging en werden goed 
gekeurd, de stukken werden voor kennisgeving aangenomen, be 
halve het schrijven van den hoofdredacteur van het Maandblad, 
waai voor de vergadering den secretaris opdraagt te antwooiden 
in den geest als bij de besprekingen over het onderwerp is naai 
voren gekomen De voorzitter deelt vervolgens mede, wat ter 
laatste bestuursvergadering is besloten en stelt voor over te gaan 
tot het stemmen over de voorgehangen candidaten Hoewel hun 
ne namen nog niet in het Maandblad geplaatst zijn, doordat 
de maandelijksche opgave van den secretaris door de redactie 
met bijtijds zou zijn ontvangen, wordt dienovereenkomstig 
besloten en zal de secretaris, na opname hunnei candidatuur in 
het Mei nummer van het Maandblad, binnen een redelijken 
termijn van hunne aanneming als lid kennisgeven De candi 
daten blijken met algemeene stemmen te zijn aangenomen De 
voorzitter deelt mede van den directeur der afdeeling verkoop 
handel voorstellen te hebben ontvangen betreffende diens . f 
dee l ing , zij zijn in de bestuursvergader ing onder de oogen gezien 
en naar aanleiding hiervan deelt hij een en ander mede De 
voorzitter kon na een nog altijd vorderend debat constateeren, 
dat de bestuursvoorstellen waien aangenomen en zal derhalve 
geduiende 6 maanden een proef genomen gewoidcn met het 
maken van rondzendingen voor 10 12 leden tegelijk en wijziging 
van de daarbi' gevoegde kaarten Indien zulks goed werkt, zullen 
verdere wijzigingen kunnen worden tot stand gebrach ten de aan 
inzenders te berekenen kosten lager gesteld worden resp ge 
restitueerd 

Overgegaan wordt tot het voorlezen der periodieke jaarver 
slagen Dat van den penningmeester kon nog niet worden voor 
gelezen, doordat die functionaris nog geen afdracht heeft ontvan
gen van de administratie van het Maandblad *) 

De voorzitter brengt den dank over van de vergadering aan 
die functionarissen, die hun verslag hebben uitgebi acht Besloten 
wordt aan den heer Starink een schrijven te richten waarin 
uiting gegeven wordt van den dank, die genoemden heei wordt 
gezegd voor debijzondeie wijze, waarop hij in het afgeloopen jaar 
de aan hem toevei trouwde afdeeling heeft geadministreerd Den 
bibliothecaris wordt in overweging gegeven te trachten zijn 
bibliotheek in »Boschlust« onder te brengen Daarmede zullen 
allicht aan zijn bezwaren zijn tegemoet gekomen en de belangen 
der leden gebaat 

Tot leider der veiling wo dt gekozen verklaard de heer Koi 
teweg, wat den heer Verschoor de opmerking ontlokt, dat, mocht 
de voorzitter volgens eigen meening de > flair« al missen voor 
veilinghouder, hij die toch wel bezit om een ander daarvoor m 
in plaats te stellen De heer Korteweg neemt dan ook zijn be 
noemmg onder een overigens met ernstig gemeend »protest« aan 

Ten slotte vindt de groote jaarlijksche verloting voor de leden 
plaats De prijzen voor de daarvoor in aanmerking komende 
correspondeerende leden worden aangewezen door het aanwezige 
dameslid mevrouw Struve 

Na rondvraag wordt de voorjaarsveigadering vervolgers dooi 
den voorzitter gesloten 

De Secretaris, C J COELAND 

Aangenomen als werkend lid. 
L J van den Akker Leith Marktplein, V Gravensande 
A C W baron van Haersolte van den Doorn, Laan Cope 

van Cattenburch 17, 'sGravenhage 
Candidaten. 

Correspondeerend l id: A Smit, Badhuisweg loe;, Vh^stngen 
(Voorsteller mr dr J A ü u m o n T a k s ) 



i6 MEI 1925. NEDERLANDSen MAANDBLAD VOOR PHILATELIE 

dr. H. Limburg, Chem. Ing., Delfgauw-
scheweg lo i , Delft. (Voorgesteld door 
A. N. van Praag.) 

Werkend l i d : mej. M. du Cloux, Sweelinckstraat 6i,^(r?ï//^.t^j. 
(Voorsteller : F . F. Borel). 

J. K. de Visser, ie Luit. Reg. Jagers, Thom-
sonlaan 222, den Haag. ^Voorsteller A. N. C. F . 
Keijzer). 

Adresveranderingeii. 
H. Cramer, wordt (voorloopig) : Departement B.O.W., 

Weltevreden. (Java). 
W. J. Oppenoorth, wordt Berberisstraat i, den Haag. 
W. B. Brocx, wordt Bergschelaan m a , Rotterdam. 
mevr. R. Vonck- de Wetslein Pfister, wordt Suikerfabriek 

Feterongan, Djombang. (Java). 
J. W. F. Biegelaar, wordt De Carpentierstraat 57, den Haag. 
A. Starink jr., wordt Olijfstraat 50, den Haag. 

Vergadering. 
Bqeenkomst op Donderdag 28 Mei 1925, 's avonds te S'/j 

nur in liet Oafé-Restaurant Boschlust, Bezuidenhout 
2, te 's-6ravenhage. 

Notulen. Verloting. 
Ingekomen stukken. Rondvraag. Sluiting. 
Ballotage nieuwe leden. Veiling. 
Mededeelingen. 

Mededeeling. 
Door den voorzitter is ter jongste voorjaarsvergadering een 

pi ijs beschikbaar gesteld voor dat lid der Vereeniging, dat in 
een bijeenkomst gedurende een nader vast te stellen tijdstip en 
naar het oordeel van een daarvoor nader aan te wijzen jury, 
het beste middel heeft laten zien of toegepast, om de ledenver
gadering op philatelistisch gebied aantrekkelijker te maken. 
Zegt het voor t ! 

* Het bedrag der baten over 1924 werd den penningmeesters 
reeds medegedeeld bij dezerzijdsch schrijven van lö j anua r i 1925. 

Adm. 

Ver. van Postzegelverz. ,,de Globe", te Arnhem. 
Secre ta resse J J. G. Schuurman-Meesters, Apeld.weg 57, Arnhem. 

VERSLAG van de vergadering van Dinsdag 28 April 
1925, in Restaurant »National , te Arnhem. 

Nadat de voorzitter de door i6 leden bijgewoonde vergadering 
heeft geopend, worden na voorlezing de notulen goedgekeurd. 

Daar nog steeds geen candidaal voor het voorzitteischap ge
vonden is, wordt besloten voorloopig den toestand zoo te laten. 

Niets meer aan de orde zijnde, wordt de vergadering gesloten. 
De Secretaresse, 

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

Candidaat-Iid. 
G. Frijling, Zwanenplein 43 ' . Amsterdam. (Eigen aangifte.) 

Adresveranderingen. 
15. F. H. Brinkman wordt Witte de Withstr . i48*, Amsterdam. 
82. W . C Maas wordt Kempetbergerweg 55, Schaersbergen. 
149. A. C. Gambier wordt Amsterdamscheweg 120, Arnhem. 

Vergaderingen. 
VERUADEBING op Dinsdag 26 Mei 1925, 's avonds 

te 8 nnr, in Restanrant , ,Nat ional", Ie Arnhem. 
SOCIKTEITSAVOND op Dinsdag 9 Joni 1925, idem. 

Philatelistenclub ,.Rotterdam ', te Rotterdam. 
Secretaris: P. J O R I S S E N P .C .ZN. , Beatrijsstraat ^ii, Rotterdam. 

GEWONE BIJEENKOMST op Dinsdag 14 April 1925, 
des avonds te Tj/g uur, in Restaurant „Suisse". 

Aanwezig 27 leden en 2 gasten. Voorzitter de heer De Ruiter , 
die de vergadering opent en gasten en leden verwelkomt. 
Hierna voorlezing en goedkeuring der notulen van de vorige 
vergadering. 

Ingekomen zijn het nieuwe Bondsreglement en een schrijven 
van de Kon. Luchtvaart Mij. voor Ned. en Koloniën, ter aanbe
veling van het gebruikmaken van dezen dienst, speciaal voor 
leden van Ned. Postzegelvereenigingen tegen verminderd tarief, 
naar de Parijsche Tentoonstell ing. 

Ter bezichtiging gaat rond een zeer mooie verzameling Perzië 
van den heer Groenhuizen, benevens een oud Perzisch verzamel-
album. Een en ander wordt bezichtigd, waarna de heer Groen-
huizen door den voorzitter onder applaus werd dankgezegd. 
Tevens wordt door dien heer een prijs uitgeloofd voor dengene, 
die het juiste of het meest daarbijkomende aantal zegels ried, 
waaruit de collectie bestond ; de heer Bakker was de gelukkige 
winner. 

In verband met het nieuwe Bondsreglement worden voor de 
a.s. verkiezingen als candidaten benoemd de aftredende bestuurs
leden, de beeren mr, W. S. W. de Beer en mr. E. Bonn. 

Tot commissaris voor de rondzendingen wordt benoemd de 
heer W. H E. Nieuwenhuijs, en zulks ter vervanging van den 
heer dr. Frenkel, die wegens drukke werkzaamheden moest 
bedanken Onder applaus wordt dr. Frenkel door den voorzitter 
dankgezegd voor alles wat hij in die hoedanigheid voor de Club 
heeft gedaan. 

Voorts wordt de eerstvolgende vergadering bepaald op 5 
Mei a.s. 

Hierna heeft de gewone verloting plaats. Een verkoop van 
zegels bracht f 4.75 aan de kas . Namens den heer Gerstel brengt 
de voorzitter nogmaals in herinnering een ruil- of verkoop 
verkeer van Nederl . briefkaarten. Een der gasten treedt ten 
slotte als lid toe en belooft voor de volgende bijeenkomst zijne 
verzameling Oud-Duitsche staten ter bezichtiging te stellen. 

Niets meer aan de orde zijnde, sluit de voorzitter, na rond
vraag, de vergadering. 

De secretaris, P. JORISSEN P.C.zn. 
Aangenomen als lid. 

P. den Outer, Avenue Concordia 30, Rotterdam. 

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

VERSLAG der Algemeene Vergadering op Woensdag 22 
April 1925, in café „Hollandais", Groenmarkt, 
te 's-Gravenhage. 

Aanwezig 76 leden, waarvan 4 dames-leden en 5 candidaat-leden, 
wie de voorzitter in zijne opening een bijzonder welkom toeroept. 

Bericht van den bibliothecaris van verhindering is ingekomen ; 
van hem tevens mededeeling van aanschaffing van eenige nieuwe 
werken voor de bibliotheek en dat eerstdaags een boekenlijst 
daarvan gereedkomt. 

Van de Kon. Ned. Luchtv. Maatschappij zijn ontvangen ver
schillende exemplaren zomerdienst en reclame, speciaal met 't 
oog op de Postzegeltentoonstelling te Parijs. Medegedeeld wordt, 
dat ditmaal de heer Jonkers , te Tiel, den eersten prijs der jaar-
lijksche verloting heeft verkregen. Voor de verloting zijn zegels 
geschonken door de beeren Groeneboer, Verlegh, Van der Houwen 
en mevr. Van der Houwen, voor veiling ten bate der kas door 
de beeren Puijck en Rootlieb. 

De heer Rootlieb verstrekt den aanwezigen leden een reclame 
met fotografische afbeeldingen van eenige vliegbrieven. Tevens 
legt hij over ter bezichtiging der aanwezigen deorigineele brieven, 
en tevens een reeks brieven, verzonden uit de verschillende 
etappen der eerste Nederl . vlucht naar Indië. 

De notulen der voorgaande vergadering worden hierna goed
gekeurd. Na een korte bespreking wordt met a lgemeene stem
men besloten met onze handen af te blijven van de z.g. jeugd-
beurs, welke eerst op straat, doch nu in een zaal wordt gehouden. 

De ledenverkiezing levert als resultaat 62 s temmen vóór, 7 
blanco en i van onwaarde, waardoor alle candidaat-leden zijn 
aangenomen. 

De voorzitter deelt nu mede, dat op de volgende vergader ing 
(van 27 Mei) een wedstrijd zal worden gehouden van postzegels. 
Hiervoor is gekozen: de serie Nederland, koningin mtihangend 
haar, gebruikt. Gelet wordt op de fraaiste serie gebruikte exem
plaren. Men kan die op de vergadering meebrengen en inleveren 
onder een motto bij den voorzitter; de naam van den eigenaar 
van het motto in gesloten enveloppe daarbij te voegen. Voor 

iiT-J-tJlJ,iJH»i»<l.lJI 
wATrwoRAArswrrf^ •M.YAAR & C^ ^ _ D I R . L E Ö N D E «AAT 
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prijzen zijn beschikbaar een zegel van fr 150,— van den heer 
Annabel en een dito van den voorzittei 

BIJ de mtusschen gehouden verloting krijgt de heer 1. F . 
Kastelijn den isten prijs Hierna veiling en dan rondvraag Van 
wege 't bestuur zal getracht worden Belgische gelegenheidszege's 
te krijgen voor degenen, die zich aanmelden. Aan de rondvraag 
woidt nog deelgenomen door de beeren Huijser, Van Leijden, 
Heufif en Van Rest, waarna de vergadering door den voorzitter 
wordt gesloten. 

rie Secretarts, ]. N. H. VAN R E S T 

Candidaat-Iid. 
A. Strijkers, Stationstraat te Ttel. (Voorgesteld door den heer 

Van den Heuvel te Ttel) 
Bedankt als lid. 

9 F . N. Harteveld, den Haag. 
198 A C Nieuwkoop, Rijswyk. 

Nieuwe leden. 
166 A. E Kramers, Koningin Emmakade 28, Den Haag 
167 W. F Douw van der Krap Van Aerssenstr. 228, ö^« j'/rt«_^. 
181 W J Eckhardt jr , Van Bylandtstraat 179, Den Haag 
173. J van Freeve, Meisumstraat, ZILOIU 
193. M. A Gerritsen, Hollanderst iaat 6, Den Haag 
328 D. I. M Koek, Jacob Mosselstraat 17, Den Haag. 
374. N. J. C Hoedeman, Jacob Mosselstraat 17, Den Haag 
375 J. P. W. Houtman, Van Boetzelaerlaan 88, Den Haag. 
376. K. N Korteweg, Beeklaan 518, Den Haag 
377 Edw. E Meulman, W van Outhoornstraat 82, Den Haag. 

378. B. Derkben, Koningsplein 6a, Den Haag. 
379 H Kruseman, Rue Africaine 8, BritSicl 
380 mej A Klaver, Pant ierstraat 30, Den Haag. 
381 J A van Opijnen j r , Constant Rebecquestr ^\, Den Haag 
382 A F van Opijnen, Anna van Buerenstraat 96, Den Haag 

Geroyeerd. 
A A L Vroom, Erteile. 

173 F Kuijters, nu Rotterdam 
328 Waldemar Vergien, Dansig. 

Afgevoerd. 
167. F de Haas, Berltjn 

Adresveranderingen. 
145 J. Bouraan, Fahudstraat 97, De>i Haag 
169 G W . de Veer, Vlissingschestraat 177, Middelburg. 
203 J Booster. Loosd. Kade 76, Den Haag 
100. J J H Buhr, Obrechtstraat 147, Den Haag. 

]. van den Berge, Jacob Mosselstraat 5, Den Haag. 
Vergaderingen. 

BESTUURS- en ALGEMEEN E VERGADERIN« op Woen^dHg 
27 Mei 192.5, respectieYeHjk te ' i ' j uur en te 7̂ /4 uiir. 
iu Cufe «llollandiiis», Groen mar l t , te 's GraTenhage. 

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

WINST- EN VERLIESREKENING OVER i924. 

D e b e t . 
Jaarlijksche verloting . 
II maandelijksche verlotingen . . 
Kosten Maandblad 
Zaalhuur . . . . . . . 
Assurantie . . . . . . . 
Diverse huishoudelijke uitgaven 
Saldo winst . 

f 211.59 
- 33,35 
- 697,88 
- 68, 
- 41.iS 
- 258,86 
- 1564,70 

f 2875,56 

C r e d i t 
Saldo win'^t \ an -'oiige ja ien 
Aandeel advertenties Maandblad 
Contributies . . . . 
Entree's . . . . 
Veilingen 
10% comm rondzerdingen 
Interest . . 
Koersverschil 
Nabetaling debiteur . . . 

Toiaal 

f 12'3,705 
- 260,26 
- 735,75 
- 8 0 . -
- 58,71 
- 483,22 

2631 
5,10^ 
2,50 

f 2875,56 

BEGROOTING 1925 

U i t g a v e n . 
Assurantie 
Zaalhuur 
Maandblad 
Jaarlijksche verloting . . . 
II maandelijksche verlotingen . . 
Onkosten . . . . . . 
Bibliotheek 
Verlies garantiefonds . . . . . 
Voordeelig saldo 

41,18 
60,— 

710,— 
320, -

3 5 . -
260,— 

25,— 
50,-
58,82 

f 1560,— 

I n k o m s t e n . 
Aandeel advertenties Maandblad . . 
Contr ibuties . . . . 
Entree 's . 
10'/, comm rondzendingen . . 
Opbrengst veilingen 
Interest . . . 
Koersverschil . . 

250,-
735.-

45 -
410, 

55.-
60,-

5.-

f 1560,— 

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

Aangenomen als lid 
7. S. Schagen, Saxenburgerstraat 2 II, Amsterdam. 

Adresveranderingen. 
6. Joh. Geleijnse wordt Saxen Weimarlaan 4, Amsterdam 

18. G. Hamer wordt Verspronckweg 123, Haai hm 
Mededeelingen 

Den leden wordt verzocht er nota van te nemen, dat het nieuwe 
adres van den secretaris is 

Verspronckweg 123, Haarlem 
Door verhuizing kon het verslag van de laatste algemeene 

vergadering niet gereed komen en wordt thans in het Juni 
nummer opgenomen. 

Veilingen. 
Den leden wordt verzocht, te veilen zegels, met opgave van 

minimum-verkooppnis, \oor 21 Mei in te zenden aan den heer 
W Oostwald jr , Kleine Houtstraat hoek Gasthuisvest, Haarlem. 

Vergaderingen. 
De Tolgende LEDENVERGADERING wordt gehenden op 

Dinsdag 26 Mei 1925, des avonds te 8 uur, in liet 
gebouw Tan den Haarlemsclien Kegelbond te Haarlem. 

Bfl voldoende inzending vindt weder eene Telling plaats 
Convocaties worden n ie t Terzond<n! 

De secretaris, G HAMER 

Vr^^ST-rf̂ l̂i: • N . Y A A R «. C ? • D f R . U E O f * OC » A A f 



O F F I C I E E L O R G A A N V A N : 
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 MEUAILLE BRüNN (TSJECHO-
SLOWAKIJE) 1923 ZILVEREN MEDAILLE W E E N E N 1923. VERGULD ZILVEREN EN 
ZILVEREN MEDAILLE ' s -GRAVENHAGE 1924. ZILVEREN MEDAILLE PARIJS 1925. 

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

Vaste medewerkers: J. A. KASTEIN, H. C. MILIUS, G. V. VAN DER 
SCHOOREN, P. VREDENDUIN jr., LEON DE RAAV, A. C. VOSS. 
Tot het plaatsen van advertentiën, het bekomen van abonnement 
en afzonderlijke nummers, het opnemen van verslagen van ver
gaderingen en verdere vereenigingsberichten en voor alles wat de 
uitgave, het beheer en de administratie betreft, zich te wenden 
tot L. C. A. 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. :: :: 

ABÜNNEMENÏSPKlJb (bij vooruitbetaling) 
Binnenland, per jaar, franco per post . . . . . f 5,—. 
Buitenland, » » » » • . . » 6, —. 
Afzonderlijke nummers » 0,50. 

Gratis voor de leden van bovengemelde Veieenigingen. 

ADVERTENTIËN (bij vooruitbetaling) : 
V, pagina 

v , > V , • 
V» • 

/ 3 0 , -
. 17,50 
« 12,50 
» 10,— 

V. pagina . 

v , » . '/, • • 
'/„ ' • 

/ 7 - 5 0 
. 6,— 
» 5,50 
» 4 ,50 

• /„ pagina . / 4,— 
Vi. » • » 3 , -
Bii 3-> 6- en 12-niaal pltii-
sing 5,10 in 15 Vo reductia 

4 e JAARGANG. B R E D A , 1 6 M E I 1 9 2 5 . N o . 5 (41 ) . 

PAUL KOHL, t 
Wederom verlooi de philatelie een harer beste zonen, een 

pionier op het terrein onzer liefhebberij Paul Kohl, de stichter 
van de bekende N. V van dien naam is met meer. 

Geboren in 1852 kwam de jonge Kohl al spoedig na de 
schooljaren eeist op e tn kantoor en ging daarna in de meubel
branche Als schooljongen reeds verzamelaar, bi achten zijn 
zakenreizen hem in aaniak ing met philatelistm van naam in 
het buitenland, vooral in Engeland, waai de wetenschappelijke 
philatelie steeds in hooge eere stond 

Op veer t ig jar igen leeftijd wijdde Kohl zich geheel aan de 
philatel ie; hij vestigde de aan lacht op zich eeis t door de uitgave 
van zijn album zonder voordiuk, daarna dooi een catalogus, 
nog wel niet geïllustreerd, doch zoo goed samengesteld, dat dit 
werk op de Parijsche Wereldtentoonstelling m 1900 de zilveren 
medalje verwierf 

Twee jai en later verscheen zijn eerste geïllustreerde ca ta logus; 
in 1912 werd deze uitgebreid tot het bekende »Handbuch und 
groszei Katalog«, bevattende een schat van wetenswaardigheden. 

De philatelie verliest in hem een van haai beste onderzoekers 

Nieuwe Uitgiften. 
De lezers en correspondenten worden vriendelijk uitgenoodigd, 

alle mededeeiingen 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'i ls voudront 
bien nous communiquer, particuhèrement >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 links boven den landsnaam 
verwiist naar de jongste mededeeling, betrekking hebbende op 
hetzelfde land. Waar voorafgegaan door , ,K" verwijst zij naar 
de betrekkelijke kroniek der maand. 

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

ALBANIË. 
Na de bedwinging van de revolutie door het wettelijk gezag, 

uitte dit zijn vreugde over den herwonnen slaat van zaken door 
de uitgave van een speciale serie van zes waarden. Van de koer-
seerende zegels werden de volgende overdrukt met »Tiiumfi 
legalitetit Dhetuer 1924», wat zeggen wil »Oveiwinnmg van het 
wettelijk gezag. December 1924.« 

De overdrukte waarden zijn : 
2, 5, 10, 25 en 50 quint, l franc. 

ALEXANDRIE. 
Van de eigen uitgave van 1902—03 werden voorzien van een 

nieuwe waarde : 
I centime grijs, overdrukt met i miUiême. 
5 » oranje, » » 2 » 
0 » groen, 
3 » oranje, 
I franc wijnrood en olijf, 
2 » rood en groen, 
5 » blauw en bruin, 

» 
» 
» 
» 
» 

» 4 
» 5 
» 30 
» 60 
» 1 5 0 

B. M. 
ARABIE. 

Ook hier strijd om de macht met als meer en meer gebrui
kelijk gevolg : de verschijning van nieuwe zegels of speciale 
opdrukken, die deze gebeurtenissen vastleggen. De abdicatie 
van Koning Hussein en de troonsbestijging van zijn opvolger Ah 
werd reeds veieeuv.'igd door den opdruk op onderscheiden zegels, 
die reeds vroeger op deze plaats werden vermeld. Als verdere 
waarden met een dergelijken opdruk geeft het jongste Bulletin 
Mensuel de volgende : 

V* piaster 

V« 
V. 

1 0 

» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

op 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

'/„ p 
3 
3 
' 2 
1/2 
1/2 
i 4 
2 
3 
5 

aster. 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
•» 

bruin . 
rood 

j» 

» 
s 

violet. 
oranje. 
bruin. 
olijfgroen. 

Portzegels 
Vs' ^ . i> i H - 2, 3 (bruin), 3 (rood), 5 en 10 piasters. 
Hetzelfde blad geeft van deze opdrukken de oplaagcijfers; van 

sommige waarden zijn ze zeer gering. 



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

Het wil ons evenwel .voorkomen, dat koning Ali al heel aardig 
weet, waar Abram de mosteid haa l t ! JMen lette maar eens op 
de i/ier verschillende i piaster opdrukken, waaruit duidelijk de 
opzet spreekt om de sei ie zoo uitgebreid mogelijk te maken. 

Wij laden den lezeis dan ook aan met de aanschaffing van 
deze opdrukken een afwachtende houding aan te nemen. 

ARGENTINIË. 
De 20 pesos, blauw en karmijn verscheen thans ook met het 

w i t e rmerk R. A. in zon (meervoudig). 
Tal van nieuwe dienstzegels zijn voorts te melden. 
M. J. I. op 2 centavos bruin. 

12 » blauw. 
20 » ultramarijn, 

der uitgave 1922/3 ; meervoudig watermerk R. A. en zon. 
M. G. op I centavo grijsbruin. 

2 » bruin. 
5 » rood. 

12 » blauw. 
20 » ultramarijn. 

Kop St. Martin met punt onder de C van centavos ; watermerk 
als voren. 

M. I. op I, 2, 12 en 20 centavos, kleuren, uitgave enz. als de 
hierboven genoemde met M. G. 

M. H. 2, 5, 12 en 20 centavos. Idem. 
M. O. P. I, 2, 5 en 12 centavos. Idem. 
M. R. C. op I, 2, 5, 12 en 20 centavos. Idem. 
M. M. op I en 5 centavos. Idem. 
M. A. op I. 2, 12 en 20 centavos. Idem. 
M. J. I op I, 12 en 20 centavos. Idem. 
M. G. op 5 centavos rood. Postcongres. 
M. J. » 5 > » » 
M. M. » 5 » » » 
M.J. I. » 5 » » » 15- M. 

AZOREN. 
De onder Portugal in dit nummer beschreven nieuwe frankeer-

en portzegels zijn ook verschenen met den opdruk »Acores». 

BARBADOS. 
In nieuwe teekening — zie afbeelding 

— verschenen de volgende frankeer-
zegels alle met het meervoudig water
merk C. A, in sierschrift: 

'/» d. bruin, 
i/j d. groen, 
I d. rood.,,.a 

d. grijs, 
d. blauw, 
d. bruin op geel. 
d. rood op geel. 
d. licht violet. 

1 sh. zwart op groen. 
2 sh. purper op blauw. 
3 bh. putper . 

DAHOMEY. 
De 10 centimes der koerseerende uitgave verscheen in lOod 

en bruin. 

2 
2 4 

3 
4 
6 

FRANKRIJK. 
De derde waarde, de 15 centimes 

groen, van de serie uit te geven ter 
gelegerheid van de Internationale 
Kunst-'l entoonstelling is verschenenin 
een n.o.m. allesbehalve fraaie teekening' 
en nog slechter uitvoering 

Tot dusverre is Frankrijk met zijn 
nieuwe zegeluitgaven: Olympiade- en 
Tentoonstellingzegels, niet bijzonder 
gelukkig geslaagd. 

FRANSCH GUYANA. 
Maison Fischer te Parijs zendt ons de volgende opdruk-port-

zegels op portzegels van Frankrijk der uitgaven 1893/1923. 
De opdrukken luiden : 
Guyane Fran(aise 5 centimes donkerblauw. 

10 
20 
50 

» 
» 
» 

bruin 
olijfgroen. 
lila. 

Guyane Fran^aise. 
. . . centimes a'percevoir. 

15 c. op 20 cent. olijfgroen. 
25 c. op 5 » blauw. 
30 c. op 20 
45 c. op 10 

EGYPTE. 

olijfgroen, 
bruin. 

60 c op 5 cent. blauw. 
1 fr. op 20 » olijfgroen. 
2 fr. op 50 . lila. 

Ter gelegenheid van het dezer 
dagen te Cairo gehouden interna
tionaal geografisch congres, ver
scheen een drie-tal zegels in neven-
staande afbeelding, in de waarden : 

5 millièmes, roodbruin. 
10 » , rose. 
15 * , blauw. 

De zegels geven weer een afbeel
ding van den Egyptischen god 1 hoth 
mft biskop. de verpersoonlijking 
van den tijd en de wetenschap, 
bezig met het neerschrijven van den 
naam van koning Fouad I. 

De zegels waren veikrijgbaar uit
sluitend geduiende de maand April 
en konden ook worden benut voor 
de f r ankee ing der buitenlandsche 
stukken. Met ingang van i Mei jl. 
hebben zij geen frankeer-geldigheid 
meer. 

ECUADOR. 
Van de uitgave 1911 verschenen in nieuwe kleuren: 
I centimo blauw. 
5 » karmijn. 
Als dienstzegel met den opdruk Oficial is te melden de 4 

centimes rood en zwait der uitgave 1915/17. 
( iUATEMALA. 

Het Bulletin Mensuel van April j l . melf t de volgende dienst
zegels, veikregen door den opdruk of peiforatie »OficiaU op 
onderscheiden zegels der uitgaven 1902—24. De volledige lijst 
lu id t : 

ïi uk. 
1 peso bruin (no. 209). 
I p . op I p. 25 op 5 p. 
I p op 1 p. 50 blauw en oranje. 
1 p 25 bl iuw. 
1 p. 25 op 5 p. 
2 pesoa oranje. 
2 p 50 violet. 
3 pesos groen. 

15 pesos zwart. 
De opdruk is bij de meeste waarden in violet, bij enkele 

andere in rood aangebracht. Hij is horizontaal met uilzondeiing 
van 'die op de i p 25 en 2 p. 50 (vertikaal). 

Perforatie. In zfgels der uitgaven 1922/24: 
6 centavos olijfbruin. i peso 25 blauw. 

12(4 » groen. 2 pesos oranje. 
25 » bruin. 2 pesos 50 violet. 
50 » rood. 3 pesos groen. 

I peso bruin. 15 pesos zwart. 
De perforatie is vertikaal in de 2 pesos 50 ; in de overige 

waarden horizontaal. 
ITALIË (April '25). 

Van de serie voor de Pneumatische post werd nog overdruk t : 
15 cenlesimi roodbruin met cent. 20. 
Het expressezegel van 60 centesimi rood werd in dikke zwarte 

let ters overdrukt met Cent. 70. 

6^^ 
12I/2 
2S 
25 
SO 
SO 
7S 
90 

Il uk. 
cent. 

» 
» 
» 
» 
» 
» 

olijf bruin. 
gl oen. 
bruin (no. 200) 
biuin (no 207). 
rose (no 201). 
rood (no. 208). 
violet en zvvarl 
roodbruin en zuai t 

ttr-w-KAMJrtJtrntwywsnu 
W A T C R o R A A r S M C C >\ •M.YAAR I C D I R . L E O N D E H A i 

I N T . T E L . Z U t O CZ>'> 
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IVOORKUST. 
De 50 centimes der koeiseerende uitgave verscheen in nieuwe 

k leuren: olijfgioen en blauw. 
HONGARIJE. 

De »sport«serie is verschenen ; 
Van een tweetal waarden geven 

wij hierbij de afbeelding. 
De zegels worden verkocht 

tegen dubbel -nominaal ; zij stel
len voor : 

100 kronen, groen en bruin, 
opmarsch van turners. 

200 klonen, bruin en groen, 
skilooper. 

300 kronen, blauw, schaatsen-
rijder. 

400 kronen, blauw en groen, 
zwemmer. 

500 kronen, donkerbruin,scher
mers. ^ 

1000 kronen, roodbruin, pad
vinders. 

2000 kronen, brum, voetbal 
match. 

2500 kronen, giijsbruin, hard
loop met hindernissen. 

De luchtpostserie werd uitge
breid met : 

5000 kronen, violet en paars. 
loooo kronen, rood en paars, 

in dezelfde teekening als de 
voorgangers. 

JOHORE. 
Met de beeltenis van den sultan en met het meeivoudig wa

termerk C. A. in sierschiift verscheen de 3 cents, groen. 
KAAP JUBY. 

Van de koerseerende Spaansche zegels weiden diagonaal over
drukt met Cabo Juby de 

5 centimOE lila ; 
10 » groen ; 
20 » violet. 

LIECHTENSTEIN. 
Verschenen is de frankeerzegel van i^^ francs, weeigevende 

het regeeiingsbouw en de kerk der hoofdstad Vaduz. De zegel 
is Van langwerpig formaat, de kleur blauw. 
MEXICO. 

Ter bestiijding van den sprinkhanenplaag heeft de regeeiing 
het gebruik van de i centavo boven het gewone port veiplich-
tend gesteld vanaf 15 Maart j . l . voor eiken brief, briefkaart, 
postpakket, aangeteekende of rembourszending. Daartoe is uit
gegeven de frankeerzegel van i centavo bruin standbeeld. 

MONACO. 
De uitgave der hooge 

waarden in staaldruk heeft 
afgedaan ; even als de tot 
op heden verschenen lage 
waarden in boekdruk zijn 
de thans te melden francs-
waarden naar dit procédé 
gedrukt. Tevens koosinen 
een nieuw beeld. 

Hierin zijn te melden : 
2 francs lila en grijsbruin. 
5 » groen en rose. 

10 francs geelbruin en blauw. 
In eerstgenoemde kleur is de rand, in de tweede het midden

stuk gedrukt. Deze nieuwe zegels maken door die dubbele kleuren 
niet dien voornamen indruk van hun voorgangers. 
OPPER-VOLTA. 

De 10 centimes, lila en blauw der serie Haut Senegal et Niger 
werd overdrukt met Haute-Volta. 

NOORD-RHODESIA. 
Voor deze kolonie verscheen een 

brand-nieuwe serie in nevenstaande tee
kening en in de waadden : 

14 penny, groen ; 
I 
114 
1 
3 
4 
6 

» 
» 
» 
» 
» 
» 

bruin ; 
karmijn ; 
b rum-gee l ; 
ultramaiijn ; 
violet ; 
grijs ; 

8 » rood-l i la; 
10 pence olijfgroen. 

1 shilling zwart en bruin. 
2 » blauw en bruin. 
2 » 6 p. groen en zwart. 
5 » violet en grijs. 
7 » 6 p. zwart en lila. 

10 » zwart en groen. 
1 pond lila en rood. 
De waarden van i shilling en hooger zijn in grooter formaat 

vervaardigd. Het watermerk voor alle is C. A. in sierschrift. 

PERZIE. 
Wegens een tekort aan koerseerende zegels, waarvan een 

nieuwe voorraad ondeiweg is, worden naar gelang de noodzake
lijkheid, enkele oude waarden voor den dag gehaald en voorzien 
van het jaar ta l 1925. 

Met dien opdruk zijn te melden : 
2 chahis geelgroen. 
6 » blauwgrijs, 

beeltenis van den jongen Sjah. 

PORT SAID. 
Van de zegels der uitgave 1902 — 20 werden overdrukt met 

nieuwe waarde : 
1 millièmc op I centime gnjs. 

geelgroen, 
karmijn. 

B. M. 

Met de jaar ta l len 1484 en 
ig iS — her inner ingen aan de 
gevechten, welke de Portu-
geezen leverden in Vlaande
ren, resp. in Frankrijk, ver
scheen de 10 centavos in vier 
kleuren : rood, bruin, groen en 
blauw. Het gebruik van deze 
zegels was verplichtend boven 
het gewone port voor alle 
brieven gepost op 8 en 9 April 
j . l . De brieven, waarop een 
dezer zegels gedurende die 

dagen niet voorkwam, werden met port 
belast, waarvoor eveneens een spe
ciaal zegel — zie afbeelding — was 
vervaardigd. De extra opbrengst is voor 
de nage 'a ten betrekkingen van gesneu
velde soldalen. 

REUNION. 
Maison Fischer zendt ons de volgende waarden in nieuw,? 

k l e u i e n : .̂  . " ' 
15 centimes, groen. 
45 » ) roodbruin en lood. 

k, C O ^ O I R . L E O N D E HAAT 
• * * ^ = IKT.TE!.. ZOIO 6 2 5 5 
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SAARGEBIED. 

wmt99m 

SIAM. 

De in het vorige nummer aangekon
digde nieuwe 45 centimes en 10 francs 
zijn thans verschenen met als motief 
een weergave van het Madonna-beeld 
uit de slotkapel te Blieskastel aan de 
Saar. 

De zegels zijn zeer fraai van kleur en 
uitvoering: 

45 centimes, roodbruin. 
10 francs, bruinzwart (grooter for

maat). 

Wij geven hierbij de afbeel
ding van de kortelings versche
nen luchtpostzegels, reeds eerder 
in dit blad beschreven. 

Gememoreerd wordt dat de 
waarden zijn : 

3 Satang, bruin ; 
5 » 1 groen ; 

15 » , karmijn ; 
35 > , blauw. 

ST. P IERRE E T MIQUELON. 
De 20 centimes licht en donkerbruin, werd overdrukt met 

»Colis Postaux.« 

V. S. VAN N. AMERIKA. 

Drie fraaie zegels zijn hier 
te melden ter herinnering 
aan den onaf hankelijkheidg 
oorlog, nu 150 jaren ge
leden gevoerd en waar
van zij episoden weergeven. 

De zegels zijn op 't zelfde 
tijdstip uitgegeven in de 
steden Lexington, Concord, 
Junction, Boston Cambrid
ge en Washington. 

Voorts verschenen in de 
zoogenaamde presidenten
serie de volgende nieuwe 
waarden: 

Vj cent olijfbruin, pre
sident Hale. 

i\4 cent gee lbru in ,pre
sident Harding. 

S. MARINO. 
Hier heeft men de verschillende waarden van kleur laten ver

wisselen tot direct voordeel der posterijen, want een ander motief 
zal wel niet hebben voorgezeten. 

In de bekende teekening, gezicht op S. Marino, zijn te melden 
de frankeerzegels : 

5 centesimo, wijnrood. 
10 » olijfgroen. 
15 » lila. 
25 » violet. 
30 » oranje. 

40 centesimo, bruin. 
50 . - grijs. 
60 » kaï mij n. 

2 Lire groen. 
6 » blauw. 

Van de porlzegels, in de gewone teekening, zijn de volgende 
kleurveranderingen te melden : 

5, 10, 30, 50 en 60 centesimo b lauw; i, 3 , 5 en 10 Lire oranje. 
Het waarde cijfer is voor alle in bruin aangebracht. 

Maison Fischer, dat ons deze zegels toont, meldt voorts, dat 
van de frankeerzegels de beide Liie-waardtn door speculanten 
zijn opgekocht. Het zal overigens nog wel losloopen met de 
aanschaffing dezer zegels gelet op hun groot oplaagcijfer, elders 
in dit blad vermeld. 
ZUID-AFRIKAANSCHE UNIE. 

Wij geven hierbij de afbeelding van 
de luchtpostzegels, in het 'Apr i l -num-
mer beschreven. 

Voor de nieuwe lezers volge hier 
nogmaals de opsomming van de ver
schenen waarden en kleuren : 

I penny rood ; 
3 pence, blauw. 
6 » , violet. 
9 » , groen. 

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

Albanië. 
In verschillende philatelistische bladen is de afbeelding opge

nomen van de nieuwe luchtpostzegels. Men zij gewaarschuwd 
tegen de aanschaffing van dit goedje, dat niet-officieel is uitge
geven en dus geen verzamelwaarde heeft. 
Algiers. 

Sedert 15 Maart j l . is de gelegenheid open gesteld voor Fransche 
kunstenaars om deel te nemen aan het concours tot het leveien 
van een viertal zegelontwerpen, die, bij goedkeuring zullen wor
den verwerkt in een nieuwe serie frankeeizegels van i centime 
tot 5 francs. 

Deze wedstrijd is voor een dichter de aanleiding in versmaat 
den mededingers een aanwijzing te geven, hoe het vraagstuk 
op te lossen. 

Inderdaad biedt het Algiersche land ondeiwerpen genoeg voor 
een fraaie serie, uit de beschouwing waai van men nog wel wat 
leeren kan. De raadgever noemt o a. de luinen van Timgad en 
andere interessante overblijfbclen uit een machtig verleden. Voor 
hen, die er meer van weten willen, volgt hieronder de dichter
lijke ontboezeming : 

POUR LE TIMBRE ALGERIEN. 
Que fera-t-on de toi, t imbre de l'AIgérie? 
Qui sera de tes traits 1'agiéable Egérie : 
Un site du pays, une ville, un portrait ? 
Tel que ceux du Maroc a u r a s t u de l'attrait ? 
Ou, plutót, par malheur, couiant Ie ridicule, 
Des timbres du Togo deviendias-tu 1'émule ? 
Auras-tu grand format comme chez nos voisins. 
Pour pouvoir aisément présenter tes dessins? 
Ou, de 1'économie innocente victime, 
Serreras-tu Ie franc autant que Ie centime? 
Nous présenteras-tu des sujets varies 
Reproduits en gravure ou li thographies? 
Et vous, suprème chef que dans l'ombre on devine 
Présidant au destin de notre figurine, 
Si vous voyez mes vers ne les rejetez point 
Comme des importuns, lisez-les avec soin. 
Un concours est ouvert ä qui se dit artiste : 
Dans Ie choix d 'un sujet soyez si rigoriste 
Que, guide par l'art seul, votre choix fasse honneur 
A vous qui choisirez tout autant qu'a I'auteur. 
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Car des sites jolis dont un pays est riche 
Le t imbre, ä mon avis, est la meilleure affiche: 
Petit bout de papier, il s'infiltre par tou t ; 
Que peutil arriver ? S'il est fait avec gout 
Kar le choix du motif, de son trait, de sa teinte. 
Si la perfection de l'aspect est atteinte, 
II surprend le regard, retient 1'indifférent, 
Si bien que ce dernier k la longue s'éprend 
Des charmes du pays que le t imbre a fait naiire 
Et qu'ensuite, en tourisle, il voudra mieux connaitre. 
Gr, notre Colonie africaine, en cent lieux 
Offre a ses 'visiteurs des sites merveilleux : 
Monuments gracieux nés de 1'art indigene, 
Vestiges imposants de l 'époque romaine, 
CEuvres de Ia nature, ouvrages des Fran?ais , 
Pareils a des joyaux sur notre sol places, 
Du levant au couchant, de la mer jusqu 'au sable, 
lis donnent ä I'artiste un champ inépuisable 
De sujets pour le t imbre, aptes ä louanger 
Notre belle Algérie auprès de l 'étranger. 
Voulezvous que j ' en donne une liste modeste? 
L'arc de Caracalla dans 1'antique Theveste ; 
Des restes de Timgad 1'entier panorama; 
Le tombeau de J u b a ; les Thermes de Guelma ; 
Les Cascades d'eau chaude ä HammamMeskoutine ; 
Le Rhummel et ses ponts entourant Constantine ; 
Le sombre défilé du ChabetElAkra ; 
L'Oasis de Touggour t ou celle de Biskra; 
Accroché sur un roe un village kabyle ; 
Alger, ses boulevards, un coin de haute ville ; 
L'Hótel du Gouverneur en haut de Mustapha ; 
Chréa reine d'hiver; les gorges de Chiffa; 
A Tlemcen la Mosquée.... et des meilleurs j ' e n passe 
Car je crains que ma rime a la fin ne vous lasse. 
Pourtant je m'en voudrais de ne pas dire un mot 
Sur un autre sujet sans crainte d'etre so t : 
Gardonsnous d'oublier qu 'a cóté du touriste 
II est un grand seigneur nommé philatéliste. 
Au geste généreux, qu'on dit extravagant 
Quand il se voit offert vin article élégant ; 
Que les t imbres soient beaux, il en fait grosse emplette 
— Pour orner son album d'une fagon complete — 
En paires, en carrés, en bloes plus importants, 
Trouvant dans sa manie un heureux passetemps, 
Au profit de l 'Etat qui lance la vignette ; 
Mais si la figuriue est moche, il ne 1'achète 
Qu'a la piece et encore avec quelque regret 
Aux dépens de celui qui feint de 1'ignorer. 

29 Mars 1925. M E L L E T . 

Belgisch Congo. 
Ten einde de oprichting van een oorlogsmonument te Kins

hasa mogelijk te maken — herinnering aan de gesneuvelden in 
den grooten oorlog — zullen eenige speciale zegels verschijnen 
in de waarden 25 en 40 centimes voor BelgischCongo en de 
landschappen RuandaUrundi. De zegels zullen slechts voor de 
helft frankeerwaarde hebben ; de andere helft komt ten goede 
aan het fonds voor oplichting van het monument . 

China. 
In het vorige nummer vermeldden wij het verschijnen vanden 

opdrukzegel 3 cent op 4 cent. Volgens een officieel bericht was 
de uitgave noodzakelijk wegens een tijdelijk te kort aan 3 cent
waarden 

De Chineesche post gaf voorts postzegelboekjes uit, bevattende 
verschillende samenstellingen van zegels in de waarden i , 3, 5 
en 10 cents. 

Dominikaansche Republiek. 
Hier heeft men behoefte aan een nieuw postgebouw. Wat is 

gemakkelijker dan dit den verzamelaar te doen betalen ! 
Vanaf 27 Februari jl, tot 12 Juli e.k. zal het gebruik van deze 

zegels voor het binnenlandsch verkeer verplicht zijn. De serie 
zal bestaan of bestaat uit de waarden <j, i, 2, 5, 10, 20 en 50 
centavos en i peso. Van de drie laatste waarden zijn de oplaag
cijfers 10.000, resp. 5000 en 2500. B. M. 
Griekenland. 

L'Echo de la Timbrologie publiceert in een van haar laatste 

nummers de afbeeldingen van de nieuwe Grieksche zegels, die 
binnenkort verschijnen zullen. De serie zal bestaan uit de waar
den 20, 25, 4o, 50 en 80 Lepta, i, 2, 3, 5, 10, 15 en 25 Drachmen. 
Als zegelbeelden koos men o.a. vrouw uit Macedonië in nationale 
kleederdracht ; het kanaal van Corinthe; de Witte toren van 
Saloniki, de kruiser Averoff; de academie en de acropolis (citadel) 
van Athene. De platen zijn vervaardigd te Londen ; de druk 
(staaldruk) wordt verzorgd door een Grieksche firma. De zegels 
worden getand uitgegeven en niet meer doorstoken. Laatstge
noemde wijze van perforatie heeft definitief afgedaan. 
Ierland. 

De in het vorige nummer vermelde portzegels worden mei 
aan het publiek verkocht. Het is ons derhalve tot op heden niet 
mogen gelukken een exemplaar te bemachtigen. 
Japan. 

Bij gelegenheid van het zilveren huwelijksfeest van het keizer
lijk paar zullen de volgende bijzondere zegels verschijnen: i i ^ , 
3, 8 en 20 Sen. 

1 Poststukken. 

Nederland. De heer Zwolle is zoo goed mij het verschijnen 
van 2 nieuwe kaarten te melden, waarvoor oprecht dank. De 
kaart van yi/j c. bruin op roomkl. carton is nu ook als dubbel
kaart verschenen ; terwijl ook de kaart voor adreswijziging deze 
cartonkleur verkreeg. 

Br. 7'/i X 7 H c. bruin op roomkl. 
2 c. oranje op roomkl. 

De Dorus Rijkerskaart is mij ook met no. 4 bekend ; no. 3 
heb ik daarentegen nog niet geannonceerd gekregen. 

Australië. Voor mij liggen 3 dienstenveloppen dezer kolonie. 
Bij 2 waardestempels — dien met kangeroe en dien met koning 
George naar l inks met kangeroe en emu — zijn O. S. in witte 
punten aangebracht , bij den derden — dien van i j ^ p. — ook 
met koning George, zijn deze letters in hun geheel in het cliché 
opgenomen. Het is opnieuw één van die wonderlijke gevallen, 
dat poststukken j a renlang verborgen blijven, om dan plotseling 
op te duiken. Ik vermeen op een der poststempels het jaar 20 
te lezen. 

D. Em. I d. rood op wit ; 228 X io4 nj.M. (Kangeroe). 
I d. karmijn op blauw ; 228 X io4 rn.M. (George). 
ij/j p. chocol.bruin op blauw; 2 2 0 X 97 TiM. (George). 

Barbados. Van de uitg. 1913 der registreds van 2 pence met 
koning George zijn nu ook de beide grootste formalen in mijn 
bezit gekomen ; deze enveloppen zijn echter weer vervangen 
door die met den waardestempel van 3 pence, waarvan ik nu 
formaat H kan melden. 

Env. v. aanget. br. 2 d. ultramarijn form. I, K. 
» » » » 3 d . > » H. 

Bulgarije. Met den kop van koning Boris naar links ligt voor 
mij een briefkaart van i lewa; links de'afzendersaanwijzing. 

Br. I 1. groen op lichtgroen. 
Ceylon. Ceylon is tegenwoordig ook een land, dat goed voor 

de poststukkenverzamelaars zorgt; opnieuw zijn hier weer een 
paar nieuwe enveloppen te catalogiseeren, beide van 6 c. kar
mijnrose. De eerste helft, formaat g, vertoont echter een geheel 
andere snede dan 49 g ; bij deze zijn de zijkleppen rechte bij de 
nieuwe enveloppen zijn bovenaan uitgehold; de andere, is in 
form. e. 

Env. 6 c. karmijnrose op donkerzeemkl. form, f, e. 
Frankrijk. Voor de Luchtdrukpost verscheen voor Marseille 

een nieuwe kaartbrief van 60 c , voor die te Parijs een nieuwe 
postwissel voor de spaarkas. 

L.dr. Kbf. Marseille, 60 c. violet op blauw. 
Postw. Parijs, 60 f 60 c. zwart op grijs. 
Joegoslavië. Een nieuwe kaart voor het binnenland (?) met 

koning Alexander naar links en waardecijfers in de beneden
hoeken valt te melden. 

Br. 50 (para) groen op zeemkl. 

tfÄWM■ffl^;^^'VAH •N.YAAR ^ C^ ^ _ OIR. L E O N D E RAAT 
= • INT.TEL r u l O 62SS 
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Lethland. Een waardestempel in het laatste zegeltype is nu 
ook gebruikt voor 4 nieuwe kaarten voor binnen- en buitenland; 
rechts het wapen met St. George ; de voordruk, zonder deelstreep, 
is bij de eerste i resp. 2 regels, bij de laatste 4 resp. 5 legels. 

Br. 15 c , 15 4" 15 c. lilarood op wi t \ 5 c. op iedere kaa r t . 
36 c , 36 - j - 36 c. rood op wit ƒ papiertoeslag. 

Noorwegen. »On revient toujours, e t c « . Dit land heeft eenige 
nieuwe poststukken in omloop gebracht, waarop de posthoorn 
met cijfer weer als waardestempel prijkt. (Den heer Berentzen 
in Oslo oprecht dank !1 

Kbf. 15 ö. blauw op roomkl . 
K. 30 ö., 30 + 30 o. karmijn op wit. 
Saargebied. Een kaart met het een of ander regeerirgs-gebouw 

als waardestempel kwam hier in koers . 
Br. 20 c. groen op roomkl. 
Travancore. Opnieuw vallen hier eenige poststukken te melden' 

In de eerste plaats een enveloppe voor aanget. brieven met de 
schelp als waardestempel, overeenkomende met die van de 
enveloppen, alleen grooter. Verder 2 dienstkaarten: de eene op 
wit, de andere op zeemkl. carton. Beide dragen het opschrift: 
»On. S. S«., landsnaam, enz. ; de Radjah vormt den waardestempel ; 
die op wit carton heeft een opdruk in rood '5 C.« ; niet over
drukt is zij mij niet bekend. Een dezer kaarten is gebruikt en 
heeft als poststempel »18.6.1896« ; uit de correspondentie en uit 
een firmastempel blijkt mij, dat als datum bedoeld is »31.1.1921«. 
Kan iemand mij ook inlichten, wat voor tijdrekening men er 
daar op nahoudt ?! 

Ik catalogiseer : 
Env. voor aanget. 35/j chukram, blauw, form. F . 
D.K. 4 cash., donkerblauw op zeemkl. 

5 c. op 4 cash., blauw op wit. 
Tjechoslowakije. Op de kaarten van 50 h. is een kleine wij 

-^'ging gekomen; het wapen boven de deelstreep is nu wijd' 
vroeger nauw-gearceerd; ook ontbreken de cijfertjes in den 
linkerbovenhoek. 

Tevens verscheen een jubi leumkaart van president Masarijk 
7 

met zijn beeltenis en 1850 —- 1925. 

Br. 50, 50 4" 50 h. geelgroen op geelachtig. 
Jub . Br. 50 h. groen op roomkl. 

Letland. 
Ter herinnering aan de Stichting der stad Libau, driehonderd 

ja ren geleden, zal in den loop van deze maand een serie van 
vijf waarden verschijnen. 
Monaco. 

ü e prijsstijging in de uitgaven van 1922—1924, de zegels met 
kiekjes van het land en beeltenis van Prins Louis, is den laat-
sten tijd zeer groot en volstrekt niet gewettigd door de oplaag-
cijfers, ook al houdt men rekening met het feit, dat veel exem
plaren slecht gecentreerd zijn en dus niet de volle verzamel-
waarde hebben. 

Het »Philatelic Magazine« van 18 April j l . geeft de volgende 
oplaag-cijfers: 

1922/24 Plaatjes serie. 
25 centimes 
30 
30 » 
40 » 
50 
60 » 

I franc. 
2 

5 
5 

10 » 

bruin, 
groen. 
rood. 
roodbruin, 
blauw. 
g"is, 
zwart. 
rood, 
roodbruin. 
groen. 

72.000. 
95.000. 

500.000. 
200 .030 . 

76.000. 
550.000 

.000 .000. 
240.000. 

48.000. 
67.000. 

karmijn/rose 48 000. 
1923/24 Prins Louis. 
10 centimes 
15 
2 0 
25 

0 » 

, donkergroen, 850.000. 
karmijn. 
roodbruin, 
violet, 
blauw, 

650.000. 
500.000. 

1.600 000. 
750,000. 

^nrijk. 
I Juni 1B50 werd hier de eerste postzegel in gebruik ge

nomen. De 75e verjaardag van de Oostenrijksche zegels zal op 
de meer en meer gebruikelijke wijze worden »gevierd« door de 
uitgave van een herinneringsserie ! 

Palestina. 
Door wijziging in de munteenheid is de uitgave van een nieuwe 

serie noodzakelijk, die binnenkort te verwachten is. 
De munteenheid wordt thans de »dinar«, in waarde gelijk aan 

het pond sterling en onderverdeeld in shekels, drachma en prbula. 

Portugal. 
Deze maand viert men het tweede eeuw-feest van de geboorte 

van den markies de Pombal, den man, die Lissabon opnieuw 
opbouwde, toen de stad door een geweldige aardbeving grooten
deels was verwoest. 

Niet minder dan zeventig waarden zullen verschijnen voor het 
moederland en de koloniën 
Tunis. 

Ook voor dit land worden nieuwe zegels vooibeie id; aan de 
inzending van ontwerpen voor nieuwe frankeer- en pakkeiprsl-
zegels kunnen deelnemen kunstenaars uit Frankiijk en Tunis . 

Zuid-Afni<aansciie Unie. 
Met I Januari e k. wordt het penny-port weder ingevoeld. 

De postadmir istiatie is voornemens dit heuglijk feit Ie herden
ken door de uitgave van een speciale serie. 

Afstempelingen. # ? . 

N E D E R L A N D . 
Nog een interessante »drukfout« ons overgelegd door den 

heer J. H. Couvée. weike wel zijn ontstaan te danken zal hebben 
aaa de nieuwjaarsdrukto- Op een brief uit 's-Graven)iage^Vi»'a\ 
een contlnueerend 6-lijnig machine-stempel voor met datum 
„39. 12. 22 8 - 9 V.". Deze fout is schijnbaar spoedig ontdekl, 
want de brief vertoont dezelfde afstempeling, n.u ovei de breede 
zijde en met juisten datum „30 12. 22. 5 - 6 N. 

D E N E M A R K E N . 
Aarhiis. Mach. stempel, als Kopenhagen TEGN BIDRAG TIL 

NATIONAL MUSEET. 
D U I T S C H L A N D . 

Aiiß;sburg. Continueerend machinest. Rumpler met onischiift 
BENUTZE DIE LUFTPOST en postauto met idem : IM POSTAUTO 
DURCHS ALLGäU! 

Bastei. Handst. Rotsen waarboven : BASTEI (Sachs. Schweiz). 
Berlijn idem , BERLIN * GROSS-BERLINER-TABAK-MESSE. 
Beuthen i d e m : een groote klok tusschen 2 dennen en omschrift 

BEUTHEN (Bz. Liegnitz) Heimat Festspiele Beuthen-Carolath. 
Berlin S. W. etc. mach st. FIM FRANKFURTER MESSE 1 9 . - 2 2 . 

APRIL 1925. 
Cottbus. Handst. type Berlijnsche postzegeltentoonstelling 1923, 

vrouwenfiguur met postduif en omschrif} : I. NIEDERLAUSITZER-
BRIEFMARKEN-MESSE 1925. 

Dobel idem : afbeelding van een kerkje met omgeving en 
omschrift HÖHENLUFTKURORT DOBEL O. A. NEUENBURG 
SCHWARZWALD WINTER SPORT 720 m. ü. d. M. 

Dresden. Handst. in het midden een groote 1 in afgeplallen 
cirkel en tralie-halfrond met omschrift DRESDEN » VEREIN FÜR 
BRIEFMARKENKUNDE. 

Herne i d e m : AUSSTELLUNG für Berg- u. Hüttenwesen 16 Mai-
I Juni 1925. 

Jülich idem : 75 Jahre Industrie-u. Handelskammer zu Stolberg 
(Rheinl.) 22 - 2 5 . April. 

Magdeburg 3. Mach. st. en Handst . ZUCKER-AUSSTELLUNG 
MAGDEBURG 23. Mai-7 JunL 

Mainz. Mach. st. in kastje. DEUTSCHE ROSENSCHAU MAINZ 
1925 1 1 . - 1 9 . JULI. 

Mehlem. Handst. Luftkurort a. Rhein • gegenüber Drachenfels-
Siebengebirge. 

Mühlhausen (Amt. Pforzheim). Handst. Segelflüge am Büchelberg 

■ï, r _ M A »4 O I R . L E O N D E H/kAT 
»KT.TE . 
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Trier i i d e m : Mittelrheinisches Musikfest, 3 . ^ 6 . Mai 1925. 
Trittenheim {Mosel) idem : Weit über deutsches Land ist unser 

Wein bel<annt, , 
Wattenscheid idem. 500 Jahre Freiheit Wattenscheid Festwoche 

2 1 . - 2 9 Juni 1925. 
Weinsbers; (lVürlt.)\&em: burcht met omschrift BURG WEIBER

TREU WEINBAU JUST KERNERHAUS. 
Wiesau Opf. i dem: KÖNIG OTTO BAD HEILKRäFllG STAFL-

UND IVIOORBAD. 

F R A N K R I J K . 
Avissnon (Vauclme\. Mach, st VILLE D'AVIGNON FOIRE ANNU-

ELLE DE PRINTEMPS FIN AVRIL-DÉBUFMAl. 
Bordcaui idem (als vorig jaar) FOIRE DE BORDEAUX 13—30 

JUIN. 
Brest cent, idem BREST LA COTE DES LEGENDES LA RADE 

LES CALVAIRES LES PARDONS. 
Cholet. bandst, in kastje CHOLET SES TOILES ET. 
Duinkerken idem 2««E fOIRE DES PAYS DU NORD DUSKERQUE 

1 0 - 2 6 JUILLET 1925. ' 
Fougères idem FOUGÈRES SITE CLASSE CHATEAU FORMI

DABLE. 
Lyon Ferreanx cont. mnch. st. VISITEZ LA FOIRE INTERNA

TIONALE DE LYON 2 15 MARS 1925 
Rennes mach. st. 5ÉME FÊTE FEDERALE FEMININE DE GYM 

NASTIQUE RENNES 26 27 ET 28 JUILLET 1924, 
Idem iriem VENEZ VISITER LA FOIRE DE RENNES 25 AVRIL 

3 MAI 1925. 
Saint-Amand les-Eaux bandst. SAINT AMAND ETART THERMAL 

SES MONUMENTS. 
Toulon s. Mer. mach. st. TOULON PERLE DE LA C6TE D'AZUR 

SA RADE. 
Vannes Handst. VISITEZ LE MORBIHAN SES SITES SON 

GOLFE SES MONUMENS. 

E N G E L A N D . 
Glasgow, Leeds, L^ondon, Manchester, Plytnouth. Mach. st. 

„LONDON DEFENDED" STADIUM WEMBLEY 6TH.27TH MAY 
8-^30 P.M. 

T C E C H O - S L O W A K I J E . 
Praaz- Cont. mach. st. Tcechisch en f lansch: CONGRES 

OLYMPIQUE INTERNATIONAL 24. V. 6. VI. 1925 PRAHA 

Z U I D - A F R I K A . 
Durban, Kaapstad. Contin. mach. st. tweedekker waarboven 

afwisselend in het Afiikaansch en Engelsch: LUGPOS BESPAAR 
TYD cn AIR-MAIL SAVES TIME. 

ZWEDEN. 
Gothenburg I. Contin. mach st. SVENSKA MäSSAN RIKSVARU 

MäSSA GÖTEBORG 4 - 1 0 MAJ 1925 
Stockholm 1. idem. SKANDINAVISK BALTISKA MäSSAN 

STOCKHOLM 14—21 JUNI 1925 

Z W I T S E R L A N D . 
Basel I. Mach st als vorig jaar SCHWEIZER MUSTERMESSE 

BASEL 1925 18 28 APRIL. 
Basel 2, Bern i, Liizern i, St. Gallen i, Zürich i Mach, st 

in ovaal: Osterpost BEIZEITEN aufgeben. 
Geneve, Lausanne i, Neuchätel idem, idem Expedier ä temps 

envois de Päques. 
Hartelijken dank aan onze berichtgevers voor dit nummer, 

de beeren J. P. Brinkman, W. P. Costerus Pzn., J. H, Couvée, 
Goossen, Dr. P. Muntendam, Stoffels, St. Stiowski, ir, H. Treitel, 
N. E. Wallis en K. Zirkenbach. Trg . 

R^ Luchtpost. R^ 

IL 

In de oudheid, toen de mensch nog niet de mechanische 
hulpmiddelen als spoorwegen e. d. kende, bestond toch een 
groote behoefte aan het bet rachten van meer spoed bij het 
overbrengen van tijdingen, dan het snelste paard of de vlug-
voetige looper bieden kon. Het spreekt van zelf, dat aan het 
regelmatig benut ten van postduiven, zooals ons dit bekend is 
o. a. van de oude Egyptenaren, tal van proefnemingen zijn 
voorafgegaan. De Chineezen moeten in de eeuwen, die achter 
ons liggen, gebruik hebben gemaakt van ganzen voor het over
brengen van de berichten. Als kleine hulde aan deze vogels is 
te beschouwen het motief, vliegende gans, voorkomende op Ae 
postzegels der uitgifte van 1898. Ook werden bijen benut, terwijl 
proeven werden genomen met de africhting van valken. 

Het bijbelsche verhaal van Noach's Ark en de duif met den 
olijftak is ook een aanduiding, dat in de verre oudheid het 
gebiuik van duiven als nieuwsoverbrengers bekend was. Volgens 
een Arabische overlevering moeten de bewoners van Sodoma 
zich Van postduiven hebben bediend. 

Van de Egyptenaren is het bekend, dat zij bij hun scheepvaart 
gebruik maakten van duiven. In het werk van Russ, Die 
Brieftaube, wordt gezegd, dat »zoodra zij op hun terugreis de 
Egyptische kust naderden, duiven werden losgelaten, die hun 
komst gingen melden«. 

Oo'-. de Grieken bezigden de duiven o. a. voor het overbrengen 
van de uitslagen der Olympische spelen. 

Tal van Romeinsche schrijvers maken melding van het gebruik 
van duiven. Plinius Secundus o. a. vertelt, dat bij de belegering 
van Mutina, (Modena), de belegerden door middel van duiven 
in correspondentie bleven met de buitenwereld. 

De Khalif van Aleppo en Egypte, Sultan N u r e d d i n , zou de 
eerste geweest zijn, die over ziin geheele landsgebied een uitge-
breiden dienst van duiven had ingericht ( i i i o o n . C ) . Bij de 
Turken was de postduivendienst ook reeds goed georganiseerd 
ten tijde der kruistochten. Een vermeldenswaardig geval deed 
zich voor tijdens de belegering der stad Tyrus door de kruis
vaarders. Een duif, die zich naar de belegerde stad spoedde, 
viel in handen van de Chris tenen; het bericht, dat ze droeg 

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

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



68 NEDERLANDSCH MAANDBLAD VOOR PHILATELIE 

luidde, dat de Sultan van Damascus met een aanzienlijke leger 
macht onderweg was om de vestins; te ontzetten en dat derhalve 
de belegerden vol moesten houden De kruisvaatders verwis
selden dit bericht voor een ander, behelzende, dat de sultan 
geen hulp kon bieden en dat de stad dus op eigen kracht was 
aangewezen De duif werd toen weder losgelaten en kwam 
behouden in Tyrus aan. Deze valsche tijding was de eer<;te stoot 
tot overgave der stad 

De bekende Nederlandsche reiziger, Jan Huygen van Linschooten, 
die in de tweede helft der i6e eeuw een reis maakte naar 
Portugeesch-lndie, vertelt in zijn »Itinerarium« met bewondering 
van de prestaties der postduiven, die de Groote Turk in zijn 
dienst had, waardoor de sultan steeds goed op de hoogte bleef 
van alles, wat in de verste uithoeken van zijn uitgestrekt njk 
geschiedde Berichten over het binnenvallen van schepen m 
de voornaamste havens aan de Perzische Golf werden door de 
gevleugelde boden overgebracht naar de kooplieden in de Rijks
hoofdstad Toch IS het vermoeden gewettigd, dat de Turken 
hier exploiteerden wat door de Arabieren aanvankelijk was op 
gebouwd In de nationale Bibliotheek te Parijs bevindt z i chn l 
een Arabisch handschrift, genaamd »Spiegel of Tafereel der 
Mame'ukken—Sultans in Egypte, door den vizier Khalil ben-
Schahi-Dhaher Hierin worden zeer interessante bijzonderheden 
vermeld over den goed georganiseerden postduivendienst in het 
gebied der Mamelukken-Sultans, die in die tijden, ± 1450, ook 
Palestina, Syrie en Mesopotamie aan hun gezag hadden onder 
worpen In dit handschrift dan wordt over den postduivendienst 
verteld, dat over het geheete land duiventillen zijn gevestigd in 
torens De brieven, «Bataig« genaamd, bevatten steeds korte 
mededeehngen , zij vermeldden plaats van afzending, dag en uur 
en werden den duiven onder de vleugels bevest igd 

Uit dezelfde bron vernemen viij, dat de duiventillen in Opper-
Egypte ten tijde van het ontstaan van dit handschrift reeds waren 
vernield tengevolge van onlusten, doch dat ze in Beneden Egypte 
en het Syrische land nog in vol bedrijf waren 

Van het Bergkasteel te Cairo gingen de volgende duiven-
routes uit Caïro-Alexandne met drie tusschen-stalioms, Cairo-
Damiate, eveneens met drie tusschen-stations Gaza Damascus 
met tusschenstations o a te Jeruzalem , Damascus Aleppo en 
Damascus-Tripolis over Beiroeth, om de voorna-iniste te ver
melden. De afstanden tusschen de hoofdplaatsen van een route 
vaneerden van ruim 100 tot ongeveer 200 k m Vast personeel 
was aangewezen om zorg te dragen voor het opvangen der 
duiven, het verder doorgeven der brieven enz De aangekomen 
duiven werden naderhand per muildier weder naar het vertrek-
station overgebracht voor een nieuwe vlucht 

Bij het ondergaan der beschaving in die landen verdween de 
duivenpost , die evenwel nog zeer lang daarna stand hield in 
Perzie tusschen de steden Teheran en Tebris De Turken hadden 
echter geleerd, wat ze waard was en brachten haar ovei naar 
Europa Ze deed o. a regelmatig dienst tusschen Constantmopel 
en Budapest (Ofen ), toen laats tgenoemde stad door de Turken 
onder Soliman II veroverd was 

Nu nog gebruikt men in Turkije ui tdrukkingen, die herinneren 
aan de vroegere duivenpost Men zegt nog «een brief doen 
toevliegen« 

Hier te lande werd o a van de duivenpost gebruik gemaakt 
in 1573 bij de belegering van Haarlem aoor de Spanjaarden en 
tijdens het beleg van Leiden in het volgend jaar Het is wel 
de moeite waard bij dit laatste even stil te staan en weer te 
geven, wat daaromtrent vermeld is in de ^iQor'^pi onkelijke 
Beschrijving van de vermaerde Belegering en 't ontzet dei stad 
Leiden«, geschreven door Adrianus Severinus 

»die van Leiden hunne Verlossers nabij hebbende, verlangden 
seer na bescheit van deselve, en sonden derhalven op den 26en, 
twee Boden uit, (die nu niet als met gevaer konden weg of 
weder komen) om den Staet des Legers te sien, en daaraf den 
Borgers een troostelijk Berigt te brengen, so sij konden weder-
keeren , so niet, het selve met eene Duive over te senden, waer 
van te voren eenige, in de Stad vast gewend n a ' t Leger gesonden 
waren een konstgreep die sij van de oude Romeinen geleert, 
en in de belegeringe van Haerlem zeer dienstig gcspeurt hadden 
Welke vleugel boden des volgenden daegs hunnen eersten dienst 
deden, als een derselve met twee Brieven van Louis Boysot 
t 'huis keerde, een aan de Borgermeesteren, hen biddende op 
zijne toekomste te wagten, en met ligtueerdig eemgen voorraet m 

te slaen, door welke hen de vijand uit zijnen naem misleiden mogte, 
ende een ander aan den Heere van Noortwijk, meest van gelijken 
inhout Door welke en andere goede diensten deser onnosele 
briefdragers hunne besitters, zijnde dry Broeders, eenen eeihjke 
name en cierlijk Wapen verworven , dergelijke de Roomse Bor 
gemeesteren hunne Borgeren vereerden, die 't Gemeene Best 
eemgen bysonderen Dienst hadden toegevoegd«. 

Een van de drie gebroeders, de eigenlijke eigenaar der duiven, 
werd vereerd met den naam »Duivenbooden« en een giftbrief. 

Van de duiven jelve wordt nog gezegd , »De Duiven intus-
schcn, die sig ook in haar soort aan Stad en Gemeentebest so 
verdiend hadden gemaakt, heeft men nog lange na hun dood 
opgezet bewaard« 

Zelfs de beroemde dichter Heinsius maakte twee »fraaye 
vaersen«, een in het Latyn en het ander in het Grieksch ter 
verheerlijking van de daden van deze »onnosele briefdragers« 

Een uitstekend gebruik wist Nathan Rothschild te maken van 
de diensten der duiven Gedurende de Napoleontische oorlogen 
volgden zijne agenten de t ransche legers op den voet en werden 
alle belangrijke gebeurtenissen op het oorlogstooneel per postduif 
naar Londen overgebracht, waardoor Rothschild zijn speculatieve 
maatregelen goed nemen kon, daar hij anderen steeds voor was 

In het begin der 19e eeuw benutten vooraanstaande beurs-
mannen te Amsterdam, Pa r j s , London enz de duiven om zich 
de beursnoteeringen spoedig te doen geworden Deze dienst 
was o a. in Engeland zoo goed georganiseerd, ddt de koeisen 
der Panjsche beurs reeds den volgenden dag vioegtijdig in Londen 
bekend waren Ook de schepper van het bekende nieuwsbureau, 
Reuter, wist een handig gebiuik van de postduiven te maken 
De telegraaflijn Berlijn—Brussel was nog slechts voltooid tot 
Aken (1849) en Reuter richtte tHSschen deze plaats en de Belgi 
sehe hoofdstad een postduivendienst in beide lichtingen in 

Ook hier te lande benutte men de postduiven bij ' t vervoer der 
post met België in de dagen dal de brug over het Hollandsche 
Diep nog niet gebouwd was 

Is de postduif thans vrijwel uit het postale verkeer veidwenen 
— enkele uitzonderingen daargelaten, zoo o a. op het Gieat 
Barrier Ei land, waai op wij nadei terugkomen - voor kiijgsdoel-
einden blijft zij haar diensten leveren, daar waar alle mechanische 
hulpmiddelen falen Zoo heeft de postduif lijdtns het beleg van 
Verdun in den giooten oorlog vele belangrijke diensten bewezen 
De duivenspoit , die ook hier te lande veel aanhangers telt, 
wordt dan ook in enkele landen, o a Duitschland, van rijkswe^jC 
aangemoedigd en gesteund, om in tijden van oorhig te kunnen 
beschikken, over een goed, opgericht postduivencoips 

Rest ons nu nog een enkel woord over de wijze van ovei 
brengen der berichten 

r^at Noach's duif met een takje in den bek kwam aangevlogen 
bij wijze van boodschap of dat het duifje den biief draagt in 
zijn snavel, zooals we op plaatjes wel eens zien, zullen we maai 
a i n n e m e n voor wat het is fantasie Het vervoer der berichten 
is niet zoo eenvoudig als men uit die kinderachtige afbeeldingen 
zou vermoeden Men heeft toch rekening te houden met het 
gering gewicht, dat de duif diagen kan, wil zij met be l emmt id 
worden in haar snelheid. Hlj het vliegen over kleine afstanden, 
o a bij militaire oefeningen bindt men het briefje aan een der 
pooten of aan een schacht Bij een uitgebreider vervoeren over 
groote afstanden kan men deze simpele wijze van doen niet vol 
gen De Franschman Dragon bewees zijn vaderland in de oor
logsjaren 1870 en 1871 met name tijdens het beleg van Parijs, 
groote diensten door de vervaardiging van microscopische pho 
tographien van den tekst der brieven, die van uit de provincie 
naar de belegerde stad moesten worden overgebiacht Daartoe 
werden alle berichten kolomsgewijze gedrukt als in een dagblad, 
hiervan werd een sterk verkleinde opname gemaakt en deze de 
duif medegegeven Zoo gelukte het op 14 November per duiven 
post ruim tweehonderd particuliere brieven en de geheele regee-
rings-correspondentie per brief Parijs binnen te brengen Tot 
welke verkleiningen men in staat was blijkt uit het overbrengen 
van een geheele bladzijde van het regeenngsorgaan te Tours op 
een zesde deel van een vierkanten centimeter Tienduizend be
richten besloegen de oppervlakte van een vlakke hand ' 

Te Parijs werd het bericht van de duif genomen, geplaatst 
voor een wit scherm en met behulp van een lantaarn weder 
zoo sterk verdroot, dat het schrift voor menscheliik oog zicht
baar werd Postambtenaren schreven den tekst der brieven af 
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van het geprojecteerde beeld en de correspondentie werd daar
na doorgegeven naar haar bestemming. 

De uitvinding van Dragon werd spoedig verbeterd , door een 
photo opname van het geprojecteerde, vergroote beeld verviel 
het tijdroovend overschrijven. 

Op deze wijze werden ruim 150000 regeerings en een miUioen 
particuliere berichten door de duiven vervoerd, al ging dit ten 
kosten van tal van slachtoffers. Bijna vierhonderd duiven waren 
uit Parns afgezonden en slechts 57 keerden naar de hoofdstad 
terug De meeste gingen ten gronde aan de koude en sneeuw ; 
een enkele werd neer geschoten. 

In »L'annee terrible«, bezingt Victor Hugo de groote ver
diensten, door de duif aan Frankrijk bewezen 

L'oiseau 
Ignore, et, doux lut teur, a travers ce reseau, 
De nuee et de vent, qui fiotte dans l'espace, 
Il vole, il a son but, il veut, il cherche, il passe, 
Reconnaissant d'en haut fleuves, arbies, buissons 
Par dessus la rondeur des blcmes horizons. 
Il songe a sa femelle a sa douce cuvee. 
Au nid, a sa maison, pas encor letrouvec, 
Au roucoulement tendre, au mois de mai charmant , 
Il vole, et cependant , au fond du firmament. 
Il traine, d son insu toute notre ombre humaine , 
Et tandis que 1'instinct vers son toit Ie ramene 
Ft que sa petite ame est toute a ses amours. 
Sous sa plume humble et frete il a les noirs tambouis . 
Les clairons, la mitrai l le eclatant par volees, 
La France et 1'AlIemagne eperdument mêlees. 
La bataille, 1'assaut, les vaincus les vainqueurs. 
Et Ie chuchottement mysterieux des coeurs. 
Ft Ie vaste avenir qui, fatal, enveloppe 
Dans Ie sort de Paris lé destin de l 'Europe«. 
Met het voortschrijden der tijden kwam het groote gebrek) 

dat het gebruik van postduiven aankleeft, het benutten slechts 
in een richting, naar het hok terug, meer en meer op den voor
grond en zocht de mensch naar andere hulpmiddelen De lucht
ballon werd in dienst gesteld van het verkeer , doch hierover 
in het volgend artikel 

Verkoop aan Verzamelaars 
Dienstorder no 262 bis van 29 April j I meldt , dat ten posf 

kantore te Amsterdam van 2 Mei a s af, bij wijze van proef, des 
Zaterdags van 2 — 5 nam een afzonderlijk loket zal zijn geopend 
vnnr den veikoop van Nederlandsche en Ned Oosten West In
dische postvvaarden aan verzamelaars 

De »Telegraaf« van 3 Mei j I bevat naar aanleiding van deze 
eerste proefneming het \ o lgende bericht 

Dat het verzamelen van postzegels m het algemeen en van 
Nederlandsche zegels in het bijzonder, in den tegenwoordigen tijd 
niet meer door enkele speciaalliefhebbers beoefend wordt, doch 
i nde laatste jaren m ruimen kring ingang vond, heeft men heden
middag weer eens in het Hoofdpostkantoor kunnen zien 

7o*als WIJ de7e week reeds mededeelden, zou hedenmiddag 
van 2 — 5 uur, bij wijze van proef een loket, uitsluitend voor 
postzegelverzamelaars worden opengesteld Reeds dadelijk om twee 
uur bleek er voor deze »nieuwigheid« overgroole belangstelling, 
welke den heelen middag aanhield en zich niet alleen beperkte 
tot de jongere amateurs, doch ook tot de oudere philatelisten 
Om een zegeltje te bemachtigen, moest men soms meer dan een 
half uur geduldig wachten En dat terwijl toch verschillende 
zegels eveneens op andere dagen aan andere loketten verkrijg
baar zijn Maar op postzegelgebied mist een nieuwe zegel op 
verzamelaars haar uitwerking niet ' Vandaag kon men voor het 
eerst aan het aparte loket bemachtigen de tot nu toen weinig 
voorkomende nieuwe (roode) zegel van i cent En daaraar was 
de vraag met ger ing ' 

De betreffende ambtenaar kwam bijna handen te kort om uit 
zijn verschillende boeken het gevraagde te nemen zegels van 
Nederland, Suriname, Curagao en Ned O Indie Aan enkele 
verzamelaars kon niet dadelijk alles gegeven worden, wat zij ver
langden enkele zegels zijn n 1 niet voorhanden, of m nietzulk een 
groote hoeveelheid als gevraagd Dit woidt door de zegelafdeelmg 
voor bestellingen a l l é é n uit Amsterdam, te Haarlem aange
vraagd BIJ wijze van »onder rembours« wordt het dan na niet 
al te langen tijd franco thuis bezorgd 

Een der ambtenaren, de heer J C Philips, had zich de moeite 
gegeven, een lijst samen te stellen van alle gangbare Nederlandsche 
zegels Hieruit blijkt, dat wij thans een behoorlijk aantal kunnen 
gebruiken, n l 106 verschillende waarden ' 

Ter zijde van de kiosk zijn toonramen aangebracht waarin de 
verkrijgbare frankeer en portozegels zijn opgehangen Deze uit
gebreide collectie is nog gecompleteerd met verschillende brief 
kaarten O m die naar het ontwerp van Herman Hana, voorzien 
met bekende teekeningen van dr H P Berlage, waartoe ook behoort 
de »Hattum«kaart . Doch thans ligt Hattum, naar wij op de des
betreffende kaart zagen, niet meer, zooals bij de eerste uitgifte 
het geval was, in Overijsel' 

De proef is geslaagd, de verzamelaars werden tevreden gesteld 
en de Nederlandsche staat kreeg weer »postzegelgelden« binnen 
die er misschien het hunne toe bijdragen, om ons binnen afzien
baren tijd een verlaging van onze hooge posttarieven te geven 

De Noofsehe JloordpoolZegels. 
In het vorige nummer vermeldden wij de op handen zijnde 

verschijning van een serie gelegenheidszegels, die den Noord 
pooltocht van Amundsen mogelijk zouden maken Aan de 
Nieuwe Rotterdammei Courant ontleenden wij toen de gegeven 
bijzonderheden Van de Filatelisten Klub te Oslo (Christiania) 
ontvangen wij naar aanleiding dezei uitgave het volgend schiijven, 
dat hiei m extenso en onvertaald wordt weergegeven 

Die norwegischen „POLMARKEN". 
Wie Sie bereits schon wissen ist hier im Lande eine Reihe 

sogenannte »Polmarken« erschienen, wovon eine Anzahl vom 
I Apiil ab durch die Postamter verkauft worden soll 

Der Kristiania Filatelist Klub bedauert dass der norwegische 
Staat diese Marken die ganz und gar ohne postalischen Zweck 
sind ausgegeben hat 

Die Geschichte der Marken ist wie folgt 
Als der Polarfahrer Roald Amundsen in 1924 mit dem Plan 

fui seinen Flug über den Nordpol arbeitete, ersuchte ei den 
norwegischen Staat um Beitrag; man fand aber aus budget 
massigen Gründen ihm keinen Beitrag geben zu können 
Amundsen fragte dann ob man ihm nicht indirekt helfen konnte, 
durch Ausgabe einer Marke, die zum Frankieren der Briefe 
oder Briefkarten, die er mit sich fuhren gedachte, bestimmt 
sei Auf diesem Umweg aufmerksam gemacht entschloss sich 
die Regiering, Amundsen entgegenzukommen, und brachte die 
Frage der Postverwaltung vor Die Verwaltung protestierte 
gegen die Ausgabe von Marken ohne postalische Berechtigung 
Da aber die Regierung mitteilte, dass man beschlossen ha t te 
Amundsen in dieser Weise zu helfen, wai nichts anders u b n g 
Im Laufe der Verhandlungen die zwischen der Verwaltung und 
Amundsen gefuhrt wurden, entwickelte sich die Sache dahin 
eine Reihe Marken umzufassen, die Amundsen urentgeldlich zur 
Verfugung gestellt wurden Die Marken wurden hergfstel l i 
und lagen voriges Jahr schon feitig Amundsen muscle damals 
aber seinen Flug aufgeben 

Jetzt ist die Frage wieder aktuell geworden, da 50000 Serien 
Polmarken durch die Postamter des Landes verkauft werden 
u.zw in den Werten von 2 bis 25 Ore Es ist aber gar kein 
Bedarf dafür, man beabsichtigt aber hierdurch den Restbestand 
— ca 250000 Serien — die an den Luftseiladsforening verkauft 
worden sind ein offizielles Gepräge zu geben Der Verein arran 
giert den Nordpolflug des Herrn Amundsen und hat den Rest 
bestand der Maiken fur ca 180000— norwegischen Kronen 
übernommen Den Verdienst muss sich der Verein durch Auf
schlag im Preise suchen d h man beabsichtigt die Marken den 
Sammlern der ganzen Wolt zu verkaufen Wir haben m Fi fah
rung gebracht , dass der Luftseiladsforening schon versucht hat 
rlen ganzen Restbestand en bloc an ein Konsortium zu ver
kaufen 

In der Sitzung des Kristiania Filatelistklubs am 18 Februar 
1924, wurde beschlossen gegen die Anerkennung dieser Marken 
als sammelberechtigten zu arbeiten, indem man sie als Speku 
lationsmarken reinstem Wasser bezeichnen muss 

Der Vorstand des unterzeichneten Klubs erlaubt sich Ihnen 
diesen, in der Sitzung am 31 März 1925 angenommenen, Bericht 
zu übersenden mit der Bitte: 
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Die Sammler Ihres Landes über die Natur dieser Marken zu 
unterr ichten 

Oslo, den 31. März 1925. 
Alf. G. Johnson Henrik Dethloff. 

Einar Larson C M. Hennksen . Wilh Aaroe 
Het IS verblijdend, dat de verzamelaars te velde trekken 

tegen een uitgave als de onderhavige, waarbij het vooropgezette 
doel van geldmaken ten koste van de philatelisten, zoo biutaal 
aan den dag treedt Laten wij de Noorsche verzamelaars helpen 
bij hun pogingen, de philatelie te bevrijden van het kwaad, 
dat schuilt in de uitgave van dergelijke overbodige zegels en 
dat hoe langer hoe meer zich uitbreidt 

StrafportoEnveloppen. 
In de Deutsche Sammler Zeitung van April herinnei t de heer 

C. W Krone van Amsterdam eraan, dat er in Nederland enve
loppen bestaan, welke gebezigd worden, om met Strafporto 
belaste bi lef kaarten, prentbrief kaai ten en kleinere drukwerkjes 
in te sluiten, ten einde den geadresbeeiden te beletten kennis 
te nemen van den inhoud dezer stukken en ze daai na te weigeren 
De heer Crone geeft een catalogibeering dezei enveloppen, die 
ik hier met zijn welwillende toestemming laat volgen Gemelde 
heer begeeft zich hiermede op een verzamel gebied (formulieren), 
hetgeen, voorzoover mij bekend, nog minder betreden wordt 
dan het poststukkengebied en dat toch zeker niet minder 
interessante stukken levert Ik mag misschien zoo vnj zijn hier 
eens te wijzen op het feit, dat het formulieren gebied wel het 
minst van alles door. philatelisten is bestudeerd geworden, en 
dat bijv haast niemand weet wat er bestaat aan postpakket 
kaarten en postwissel formulieren van Nederland, toch zijn er 
verscheidene verzamelaars in het binnen en buitenland dezer 
stukken Voor het geval een lezer lust gevoelt te trachten 
hiervan een catalogiseering saam te stellen, ben ik volgaarne 
bereid mijn bescheiden collectie daarvoor af te staan 

CATALOGISEERING. 
I. 1895 Gewone dienstenveloppe 150 X >i8 m M . , verschil

lende kleuren groen, grijs, enz , bovenaan Inhoudende 
een briefkaart niet voldoende aan de bepalingen, her
komstig uit 

aan 
te 

a schuine streep in den l inkerbovenhoek. 
b zonder deze streep 
c tekst geschreven Briefkaart niet beantwoordend aan 

de bepalingen (Hardei wijk 1898) 
II 1905 a Enveloppe met dooi schijnende vooi zijde, i4o X 110 

m.M , achterzijde zwart, boven »Adminislre der Postenjen 
en Telegraphier 
, , , Briefkaart , , 
Inhoud p:.—;—; r met port belast. 

Gedrukt stuk 
Links beneden »Mod. No 272 . 
1907 b Linkerhelft der voorzijde en achteiziide, zwart 
bedrukt met wi te punt jes , boven de rechterhelft opschrift 
als bij a , rechts beneden »Mod No 273« 
N.B. BIJ model 272 is de geheele voorzijde door<^chijnend 

CZ] _ 
BIJ model 273 alleen de rechterhe'ft der voorzijde U | 

III 1911 a Donkerblauwe enveloppe, \\a^ iio ■m^i , voor
zijde vernisvensler met breeden zwaiten rand, 140 X 85 
m M , middenin boven als bij II a, links en r e c h t s : 
»Plaats voor de aanhecht ing der portzegels« «Model 
No 272«. 
N B. Mod 273 IS hiervan nog niet bekend 
1915 b. 150 X 118 m M Druk als voren, verschillende 
kleuren geelgrijs. gioengrijs, enz ; venster heeft de grootte 
van een briefkaart . »Mod No 272« 
c. als b, rechterhelft doorschijnend, 80 X 94 ■" M , voor

druk in kleine letters »Mod No 273« 
1919 d. a)s voren; geel papier , groote letteis »Model 
No 273«. 
N.B Mod 272 van III rf is nog niet bekend 

IV. 1921. »Administratie, enz«, als voren, voordrukwijziging 
»Stuk met port belast« »Model (voluit) No . ..« 
a. Model 273 »Administratie, enz« kleine le t ters , »Stuk 
enz » groote l e t te rs , venster over de geheele hoogte 
(82 X 120 m M ) 
d voordruk in grotesk inplaats van antiqua , boven het 
venster Model 272 
c. voordruk als b , plaats als bij a Model 273. 
N B Model 272 van a ib nog niet bekend. 

V 1925. Voordruk nu : »Staatsbedriif van de posterijen, de 
telegrafie en telefonie« Model 273 
N.B Ook hiervan is Model 272 nog niet bekend. 

De jaartallen zijn die van de gebruikte stukken des beeren 
Krone, kunnen dus ongeveei als jaar van uitgifte aangei omen 
worden Deze heer recommandeert zich > oor verdere opgaven 
en bewijsstukken (Van Eeghenstraat 117, Atnsterdam) 

W P COSIFRUS PZN 

Nogmaals „Die dummen Holländer"! 
De waarschuwing van onzen medewerker, den heer A C V c s , 

tegen de aanbieding van facsimiles door »BriefmarkenEIn
und AuifuhrGeselltchafl m. b. H. K o l a a. Rhein, Gewerbe
haut« en voorkomende in het December nummer van het vorige 
jaar is allesbehalve naar genoegen van den aanbieder In een 
tweetal brieven trekt hij tegen den heer Voss te velde en dat 
in bewoordingen, die tot gevolg moesten hebben, dat van de 
scheldpartij geen verdere notitie werd genomen, ware het niet, 
dat het hier een zeer ernstige aangelegenheid betreft Ook 
buitenlandsche verzamelaarsvereenigingen o a SammlerVeiem 
»Mosel« gaan zich de zaak aantrekken en wenschen klaarheid 
om dan gemeenschappelijk te pogen het »Gewerbehaus« derge
lijke aanbiedingen onmogelijk te maken 

Met voldoening lazen wij voorts in het jongste nummer der 
GermaniaBerichte, dat men ernstig waarschuwt met meergenoemd 
huis in relatie te treden. 

Het »Gewerbehaus« vindt het prospectus, waarin het nadrukken 
en facsimile's te koop aanbiedt van zeer onschuldigen a a r d , 
het ZIJ ons vergund daarin met hem van opinie te verschillen. 
W I J achten het integendeel een zeer groot gevaar, wanneer 
dergelijke namaaksels, die dikwerf heel moeilijk van de echte 
te ondeischeiden zijn, in handen komen van personen, die met 
de eerlijkheid op gespannen voet staan f n zelfs al zou de 
oorspronkelijke kooper zich dergelijke nadrukken uitsluitend 
aanschaffen voor het maken van vergelijkende studies, de moge 
lijkheid is volstrekt niet gezocht dat naderhand, bij het verwis
selen van eigenaar, deze nadrukken in andere handen geraken 
en als echte zegels worden verhandeld 

Ten einde de lezers in staat te stellen zich over dit onschuldig 
prospectus zelf een oordeel te vormen, wordt het hier in zijn 
geheel afgedrukt 

Men begrijpe, dat het verzenden »Nur an vertrauenswürdige 
Sammler und Handle r ' , l ane i s , wie er om schrijft eiï geld 
stuurt, krijgt ze 

De aanbieding l u id t als v o l g t . 
, Streng vertraulich Einmaliges Aneeboti 

»NachlassVerkaufeines bekannten Markenprüfersund Händlers 
» R e r u h m t e gestempelte Briefmarken Facsimiles, bezw Nath 
» drucke, Neudrucke, StempelFacsimiles usw. der ."Vlt
»deutschen Kleinstaaten wie ßergedorf. Braunschweig, Ham
»burg, Hannover, Mecklenburg Schwerin und Strelitz usw , 
»ferner der alteuropaischen Staaten, wie Moldau, (Ochsen
.köpfe), Senf & Michel Katalog Nr 2 + 4 Finland (Senf 
»& Michel Katalog Nr 1 + 2 ) Sizilien (Senf & Michel Nr 
»I, 2, 4, 6 + 7), Toskana, Modena, Romagna, Kirchenstaat 
»usw, ferner der dreieckigen und viereckigen und dei anderen 
»seltenen Ausgaben der engl Kolonien, sowie anderer Kolo 
»men und der ersten alten Übersee Marken. Die ersten 
»Ausgaben von Mauritius, die ersten Ausgaben von Hawai 
»usw, ferner Schweizer KantonalMarken BuenosAires, 
»Montevideo, Britisch Guiana Nur ganz grosse Seltenheiten, 
»eingeteilt in 5 Kollektionen a 100 Stuck, also im Ganzen 
»500 Verschiedene Da diese Kollektionen unter Anderm 
»die bekanntesten und verbreitetsten Facsimiles bezw Nach 
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»drucke von Alexandre-Paris enthalten, worüber ein bekannter 
»Philatelist wiederholt interessante Schilderungen in Fach
sblättern brachte, so sind diese Kollektionen zu Prüfungs
sund Vergleichszwecken usw. für jeden Sammler und Handler, 
»sowie für Archive und Vereine usw. unentbehrlich, insbe-
»sondere aber auch, weil die Stücke dieser Kollektionen zum 
»Teil von Originalen bezw. von echten Marken kaum zu 
»unterscheiden sind und wie oben erwähnter Piüfer in den 
»oben erwähnten Schildeiungen zutreffend ausführt, invielen 
»Sammlungen als echt, bezw. als Originale geführt werden. 
»Die Originale dieser Kollektionen haben einen Wert von 
»mehreren hundert tausend Goldmark, Es sind 5 Kollektionen 
»ä IOC Verschiedene. Jede Kollektion kostet Mk. 31.50 Alle 
»5 Kollektionen kosten 126 Goldmark. Alle 5 Kollektionen 
»bestehen aus 500 Verschiedenheiten. Die Kollektionen 
»werden nur an vertrauenswürdige Sammler und Händler zu 
»Vergleichs- bezw. Prüfungszwecken abgegeben. Kasse im 
»voraus auf unser Postscheck- oder Hank-Konto oder Nach-

«f-iS »nähme. Ausland nur Kasse im voraus. 
ti'i toi. Briefmarken-Ein- und Ausfuhr-Gesellschaft 

-•^•^- m. b. H. 
Köln a. Rhein, Gewerbehaus 

Aeltestes und grösstes Unternehmen dieser Art in 
allen Ländern der Erde. Ständiges Lager von übe' 
zehntausend Kilo Briefmarken der ganzen Welt." 

Wij besluiten deze aangelegenheid met de uitdrukkelijke 
waarschuwing aan alle lezers : 

TREEDT N I E T IN RELATIE MET 
Briefmarken-Ein- und Ausfuhr-Gesellschaft m b. H. 

Köln a. Rhein, Gewerbehaus 
voor den aankoop dezer valsche producten. 

Het verzamelen van fiscale plakzegels. 
De vloed van nieuwe postzegels, die elkaar in steeds sneller 

tempo en in voortdurend grooter aantal in de laatste jaren 
schijnen op te volgen, is oorzaak geworden, dat sommigen het 
generaal-vei zamelen er a;in hebben gegeven en zich zijn gaan 
toeleggen op het specialiseeren. Talrijk zijn de verschillende 
s )orten van verzamelingen, waaraan thans aandacht geschonken 
wordt. Plakte men alles eertijds los en vast in zijn album, heden 
ten dage zijn er velen, die zich bij hun liefhebberij bepalen, 
hetzij tot het bijeenbrengen van de zegels van een bepaald land 
al dan niet met zijne kolen ën of van een zeker werelddeel. An
deren collecteeren slechts tot of vanaf een speciaal jaartal ; 
weder anderen zoeken hun troost in portzegels of wel in spe-
ci.ilisatie van opdrukken, vliei'postzegels of dienstzegels. Zelfs 
?.yn er, die zich toeleggen op afstempelingen. Elke rubriek heeft 
zijn adepten, die met enthousiasme hun gebied verdedigen. De 
onbegrijpelijkste verzamelaars zijn echter zij, die er een genot 
in kunnen vinden van eiken postzegel een anatomische studie 
te maken en elke afwijking: haaltjes, stipjes en vlekjes nota 
bene gaan opplakken en voor den aanschaf van dergelijke on
benulligheden op den koop toe, nog geld over hebben. Begrijpe
lijker is het, dat men zich interesseert voor kopstaande opdruk
ken, voor tête-bèche exemplaren, voor sterke kleurafwijkingen, 
foutdrukken, doch dat men het gepeuter er voor over heeft 
zijne verzameling met eene loupe te moeten bekijken en dan 
bovendien de kans moet loopen om vergeten te zijn, welk mini
maal afwijkingetje destijds geconstateerd geworden i«, is toch 
wel zeer onverklaarbaar. Enfin, ieder zijn smaak! 

Hoogst onbegrijpelijk daarentegen is hef evenwel, dat één ru
briek van verzamelingen in ons land geen aanhangers schijnt 
te hebben en wel die van het verzamelen van ftscale plakzegels 
een terrein, dat toch zoo nauw aan dat van de postzegels verwant 
is. Of men zich nu ten slotte toelegt op het bijeenbrengen van 
papiertjes, die dienen moeten of gediend hebben om aan den 
lande porto te betalen voor het vervoer van zijn poststukken 
dan wel van voor de betaling van belastingen van verschillenden 
aard en vorm, in den grond van de zaak blijft het precies het 
zelfde. Buitengewoon te bejammeren is het daarom, dat dit, toch 
werkelijk minstens even belangrijke terrein door ons Hollanders 
totaal verwaarloosd wordt, terwijl zich in Zwitserland, Frankriik, 
Duitschland, Italië, Spanje, de Vereeniede Staten van Noord-
Amerika duizenden bevinden, die zich toeleggen op eene fiscale 
plakzegel collectie en daarin precies dezelfde satisfactie vinden 
als zij, die zich slechts voor het postzegelterrein interesseeren. 

Als één van de zeer weinigen, onder de Hollanders, die er een 

fiscale plakzegelverzameling öp na houdt, zij het mij vergund de 
aandacht te mogen vestigen op dit totaal verwaarloosd terreint 
dat toch werkelijk even groote voldoening en genoegens verschaf, 
als dat van de postzegels en poststukken en dat bovendien nog 
talrijke niet te onderschatten voordeden biedt. Eerstens doordat 
vervalschingen bij de fiscale zegels tot de zeldzaamheden behoo-
ren en ten tweede omdat het verkrijgen van eene eenigszins 
behoorlijke verzameling, ook voor menschen met beperkte geld
middelen zéér wel doenlijk is. Wat toch is onaangenamer voor 
den generaal-verzamelaar in zijn album talrijke witte vakjes te 
moeten aantreffen, waarvan het vullen slechts mogelijk is voor 
hen, die over een zeer, zeer ruime beurs beschikken, en dus in 
staat zijn duizenden in hunne collectie te steken. Zeker er zijn 
ook onder de fiscale plakzegels, die hoogst lastig te verkrijgen 
zijn en ' waarvoor men diep in den zak tasten moet, doch dit 
aantal staat in geen verhouding tot dat van de postzegels c a . 
Speculatie op de beurzen en hartstochten van de verzamelaars 
komt bij de fiscale plakzegelemissies niet voor, Jubileumsuitgif
ten, gelegenheidsuitgiften voor de meest onmogelijke dingen, 
bestaan eenvoudig niet. Ook het aantal noodui tga \en is veel 
beperkter en bepaalt zich dan ook slechts tot emissies, waaraan 
op zeker moment ook werkelijk behoefte blijkt te hebben beslaan 
of bestaan. Natuurlijk is de waardevermindering van het geld, 
het ontstaan van nieuwe rijken en gebiedsdeelen en de grootere 
behoefte aan geldmiddelen niet zonder invloed gebleven en treft 
men thans onder de fiscale zegels ook vele opdrukken aan. 
Duitschland. Oostenrijk, Dantzig, Hamburg, Polen spannen, zoo-
als van zelf spreekt, den kroon. 

In den . laatsten tijd valt eene opleving te bespeuren in het 
verzamelen van fiscale plakzegels. Dit feit heeft den bekenden 
groot-handelaar daarin, den heer A. Forbin aanleiding gegeven 
over te gaan tot de samenstelling van een nieuwen catalogus. 
Zijn.laatste, die nog van 1915 dateert en nog algemeen wordt 
gebruikt , is natuurlijk al te zeer verouderd. Hij wordt beschouwd 
als een standaard werk, dat in niets onderdoet voor den bekenden 
catalogus van postzegels van de firma Yvert & Tellier. Naast 
dezen catalogus zijn er verschillende in Duitschland en in Amerika 
verschenen, In Holland, is er', voor zoover mij althans bekend, 
nimmer een gepubliceerd wel in België. De liefhebberij voor 
het verzamelen van fiscale zegels bepaalt zich dan ook hoofdza
kelijk tot Frankrijk, Duitschland, Zwitserland, Spanje, Italië, 
België, Zuid-Amerika en de Ver. St. van Noord-Amerika. 

Het is wel een buitengewoon opmerkelijk verschijnsel, dat de 
liefhebberij tot heden niet naar Holland is overgeslagen, teiwijl 
er in andere landen zooveel animo voor bestaat. Misschien ligt 
de oorzaak wel in het feit, dat het aantal fiscale zegels in ons 
land zoo gering geweest is en er daardoor minder aandacht aan 
geschonken is geworden. Nu de belastingschroef nauwer aange
haald wofdt en tot de uitgifte van diverse belastingszegels over
gegaan is, bestaat de mogelijkheid dat sommigen zich op het 
verzamelen daarvan zullen gaan toeleggen en daartoe bestaat 
des te meer aanleiding, wijl de meeste van die zegels betrekke
lijk makkelijk te krijgen zijn. Men late zich niet wederhouden 
zich op dit terrein te begeven door het denkbeeld, dat er zich 
in Holland zoo weinie liefhebbers voor dergelijk soort zegels 
bevinden. Wanneer er maar een schaap over de brug is, volgen 
er wel meer. Zien doet koopen en ruilen en is eenmaal een 
begin gemaakt, dan neemt de liefhebberij toe naar mate men 
meer op dit dankbare terrein thuis geraakt. Men beginne zich 
alvast met zich den thans bestaanden catalogus van Forbin aan 
te schaffen, al is deze ook verouderd. De nieuwe zal nog wel 
zeer lang op zich laten wachten, want de voorgenomen aan
vulling vor ler t veel studie, veel geschrijf en dus, zooals van 
zelf spreekt, ook veelti jd. Voor enkele guldens is men in het 
bezit van bedoelden catalogus, die uitmuntend geïllustreerd is 
en op het eerste oog doet denken aan den bekenden Yvert-
cata 'ogus. Deze telt bij de 800 bladzijden, wel een bewijs dus, 
dat er in d e " loop der tijden reeds heel wat fiscale zegels ver
schenen ziin. En steeds komen er natuurlijk bij. 

De uitgifte van fiscale zegels dateer t van veel oudeien datum 
dan die der postzegels en hoogstwaarschijnlijk hebben dergelijke 
zegels dan ook wel den stoot gegeven aan de veel latere ver
schijning van de postzegels. Reeds in 1710 bestonden in Engeland 
fiscale nlakzegels en wel voor de belasting op dobbelsteenen ; 
in 1784 verschenen al daar fiscale zegels voor de belasting op... 
handschoenen, in 7786 op... haarpoeder en in 1784 op hoeden 
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(Zie cat. Forbin). Deze zegels zijn echter reeds lang in onbruik 
en niet makkelijk meer te bemachtigen. In het jaar 1869 ver
schenen in Duitschland de eerste fiscale plakzegels, in 1862 in 
Amerika, in Frankrijk in i860, terwijl in ons land de eerste in 
1829 werden uitgegeven. Dergelijke zegels, die eerst in 1870 
door gekleurde n.l. de bekende langwerpige zegels (grijs met 
blauw middenstuk of grijs met rose middenstuk al naar gelang 
van de waarde) vervangen werden, verschenen in wit reliëfdruk 
op wit papier . In de zeventiger jaren ging men bijna overal tot 
de uitgifte van plakzegels over, hetzij door de postzegels van 
een opdruk als bijv. revenue te voorzien, dan wel door emissies 
van speciale soorten. Zoo werden bijv. de zeldzame Fidji post
zegels, van Nevis van ."Antigua en zoovele anderen van een spe
cialen opdruk voorzien, in uiterlijk, verfijning van uitvoering, 
kleur, teekening, enz. doen de fiscale zegels in het allerminst 
niet onder voor de mooiste onder de postzegels en het is dan 
ook een even groot genot eene fiscale zegelverzameling te be
zichtigen als een aanverwante van postzegels en poststukken. 
Bepaalt het terrein der postzegels zich tot de gewone frankeer-
zegels, de portzegels, zegels voor expresbrieven, de dienstzegels, 
dat van de fiscale zegels is grooter. 2oo bevat dit naast de al
gemeen bekende kwitantie-, wissel- en handelszegeis ook de ru
brieken douane, consulaire dienst, rechtzaken, legesgeld op tabak, 
sigaren en sigaretten (Cuba, Egypte, Argentinië, Brazilië enz) 
op sommige medicamenten (Ver. Staten v. N. Amerika), op bier 
(Nieuw Zeeland) op affiches (België, Frankrijk) op de inkomsten
belasting (Spanje), op paspoorten (Perzië) enz Al deze zegels 
zijn behoorlijk gecatalogiseerd in den reeds een paar malen 
genoemden catalogus en ook in andere van dien aard. Tegelijk 
met de, door de verschillende rijken uitgegeven zegels worden 
ook provinciale en stedelijke zegels verzameld, waartoe o.a , be-
hooren de cantonale zegels van Zwitserland en de municipale 
zegels van Spanje enz. Argentinië spant verreweg den kroon 
wat het aantal soorten betreft. In Nederlandsch-lndië bestaan 
slechts drie soorten zegels door het gouvernement uitgegeven, 
n.l. voor kwitanties, wissels en voor handelstransacties. Het gewest 
(provincie) Preanger Regentschappen op Java is het eenigste, 
dat is overgegaan tot de uitgifte van speciale fiscale zegels en 
wel voor de betaling van de belasting op de openbare vermake
lijkheden (vanaf 1921) en voor de belasting op voertuigen, welke 
van dienzelfden datum dateert . 

Ingedrukte zegels, zooals bijv. op akten voorkomen worden 
niet verzameld. Het oneindig aantal papiersoorten zou catalogi-
satie ondoenlijk maken, omdat men in het kiezen van zijn te 
zegelen papier volkomen vrij is, zoodat het onmogelijk zoude 
zijn daarmede te beginnen, terwijl ook ook elk ofificieele controle 
ontbreekt . 

Zooals uit het vorenstaande genoegzaam blijkt, vinden zij die 
voor verzamelen gevoelen een nieuw terrein, waarop heel wat te 
bereiken valt en dat verder precies dezelfde voldoening kan 
schenken als het andere, waarop zeer velen zich blind zijn blijven 
staren. Zichtzendingen fiscale zegels zijn even goed te verkrijgen 
als die van postzegels. Sommige handelaren beschikken over 
groote hoeveelheden verscheidenheden. 

Mochten er onder de lezers van dit blad eventueel zijn, die in 
het vorenstaande aanleiding vinden zich op het verzamelen van 
fiïcale zegels te gaan toeleggen dan, is ondergeteekende als lief
hebber, gaarne bereid hen met raad en daad (verschaffing van 
fiscale zegels) ter zijde te staan. Hoe meer personen zich aan 
het collecteeren van dusdanige zegels gaan wijden, hoe gemak
kelijker het vallen zal zijn eigen verzameling door ruil of aan
koop uit te breiden. Zelf in het bezit van eene vergroote collec
tie, die reeds van jaren her dateert , alsmede van talrijke dou
blet ten, zal het en mij aangenaam zijn met nieuwe verzamelaars 
in relatie te treden en voor te lichten. 

Bandoeng (Ned. Indië) B. J. KROL. 
Maart 1925. 

Spoorweg- en andere nieuwe zegels 
van Nederland. 

Zou een der lezers van dit blad zoo welwillend willen zijn mij 
daarin een opgaaf te verstrekken, welke waarden, kleuren, op
drukken enz. [daarvan verschenen zijn? En verder tevens een 
lijstje van de verschillende kwitantie-wissels en handelszegels. 

Bij voorbaat betuig ik voor deze gegevens, mijn dank. 
B. J. KROL. 

TER BESCHERMINQ 
— V A N -

VERZHMELfiHRS S HnttDELnARS 
— DOOR -
J. B. ROBERT. 

II. 
Ter aanvulling van hetgeen op blz. 50 betreffende »veivalschte« 

keurstempels werd aangeteekend, wordt hier de aandacht ge
vestigd op »echte« keurstempels op zegels welke, bij later on
derzoek of eenige toevalligheid, blijken »valsch« te zijn. Reeds 
voor meer dan 15 jaren stelde ik de vraag: »Waar is het bewijs, 
dat een zegel, waarop m'n stempeltje aan achterzijde afgedruktis 
en door mij, omdat ik meerdere ervan bezat, weggeschonken werd, 
bij ontdekking van in eenig opzicht niet oorspronkelijk echt te 
zijn, door mij in dien toestand werd weggegen ? Wat ik cadeau 
doe is beslist echt, dat stempeltje heeft hiermede niets t emaken!« 
Dit haal ik naar voren 

l" omdat in de laatste maanden van »NEDERLAND«, meerdere 
15 cent, 1867, in de zeer zeldzame grove tanding zijn te voor
schijn gekomen, voorzien van het keurmerk van een bekwaam des
kundige, welke alle »VALSCH« getand waren, volgens het oor
deel van niet minder eerste deskundigen, die het voordeel nog 
bezitten, jeugdiger en scherper van gezicht te zijn dan eerstge
noemde. Nu is de vraag: »zijn die zegels aldus ter keuring aan
geboden ?« De stempel staat, ligt het zegel met de achterzijde 
voor ons, aan de linkerbenedenzijde. fJeze stelling verraadt niets. 
Het is zelfs mogelijk, dat de eerstbedoelde deskundige, ongevraagd, 
zijn stempeltje op door hem verkochte zegels plaatste en daar
van partij is getrokken, zoo niet door hen die ze van hem koch
ten, dan door diegenen, die het van den laatsten bezitter kochten, 
met het doel te bedriegen ; 

2» omdat mij iets werd verteld, uit 1915, meen ik, waarin ik 
betrokken was. Een hooggeplaatst persoon van adel werd naar 
de grenzen gezonden. Op zekeren dag ontving ik de beslissing 
van een reeds vroeger bij hem opgerezen idee, n.l. »het verkoopen 
van zijne zeer fraaie verzameling« enz., doch met verzoek om 
antwoord en raad. Na eenige brieven gewisseld te hebben, werd 
na een poosje mij medegedeeld, hetgeen besloten was en of ik 
nu de verzameling 'ns wilde schatten. De ontvangen verzameling, 
die ik kende, bevatte een buitengewoon prachtig exemplaar van 
de zeldzame Oostenrijksche Mercurius 1851 ; ik noem het buiten
gewoon prachtig, om reden het zegel met randen postfrisch 
scheen en het toch »echt« gebruikt was : de stempel was keurig 
net en zuiver. Aan de echtheid van teekening en stempel was 
niet te twijfelen, maar mij kwam de k 'eurt int verdacht voor. 
Zekerheidshalve nam ik dit stuk als »waardeloos« in m'n schat-
tingslijst niet op, ofschoon het den keurstempel van willen den heer 
Schlesinger(SCH) droeg. De kooper dier collectie, die haar kocht 
voor de door mij geschatte waarde, zond het bedoelde stuk aan 
wijlen den heer Thier en ontving het terug met de woorden 
»valsch, kleurvervalsching«. Daarmede niet tevreden, zond hij 
het ter keuring aan den grootsten Oostenrijk-specialiteit, den 
heer Rudolf Friedl, Wien. Ook deze verklaarde het prachtige 
zegel »chemisch vervalscht«. Met zekerheid kan ik niet zeggen, 
wie van beiden erbij voegde >van uit een blauwe gemaakt«, 
wel, dat ik tot op heden niet begrijp, welke chemische stof kan 
zijn gebruikt, om uit »blauw« een tint als die der vervalsching 
te verkrijgen. Ook hier geldt de v raag : »is het aldus vervalschte 
zegel aanvankelijk >echt« verklaard, ofwel heeft een bedrieger 
een of meer echte exemplaren doen keuren om, nadat het keur
merk erop geplaatst was, ze te »vervalschen« ? 

Men vertrouwe onvoorwaardelijk alleen die »keurmerken-, 
waarbij het »schriftelijk» bewijs van den keurmeester , wiens 
stempel op het betr . stuk is afgedrukt, gevoegd is, in welken 
staat (dit geldt dus ook de »fraaiheid«, de »ongeschondenheid«, 
enz.) het zegel zich bevond, toen hij zijn stempeltje erop plaatste, 
hoe en waar dit stempeltje op achterzijde van het zegel werd 
gesteld, en of hij voor de »echtheid« van het 'stuk borg blijft). 

In het vorige nummer raadde ik af op »veilingen« te koopen, 
zonder iets »gezien« of eenigen deskundige geraadpleegd te 
hebben. 
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Dikwerf onbewust ontstaan velefoutendoor overhaastig weiken, 
dooi onverbeterd gebleven correcties enz Toevalligerwijs vind 
ik in »die Postmarke, Wien , van 6 Apiil j 1, op blz 33/34, 
voor minder ervaren en zaakkundige liefhebbers van »veilingen« 
zeer leerrijke aanmerkingen, die, laat ons hopen, den overdreven 
liefhebbers een waaischuwing zullen zijn üe in Berlijn welbekende 
firma Heinrich Kohler hield haar 38e veiling buitengewoon fraaie 
klassieke stukken Gend blad schrijft over den cat ilogus dat, hoe 
veel buitengewoon materiaal ook aanwezig was, met de beschrij
ving niet kan v.orden medegegaan Met het woord »prachtstuk« 
IS de catalogus al te njkelijk gevuld , afgezien daarvan zijnstuk 
ken met »gebreken ook als »prachtstuk« aangeduid, o m zegels 
met knak, met scheurtje, 'met dun plekje, enz enz. Al te erg is het 
bij een 3 Pf Saksen : »een zijde geraakt, overigens overbrcedrandig 
prachtstuk voor een »versneden exemplaar '« Le drukfoutenduivel 
heerscht in den loen veilingcatalogus der fïrma Hans Grobe, 
Hannover Zijn drukfouten voor de hier bedoelde liefhebbers 
de gev/aarlijkste »duivels«, nog erger is b v de beschrijving 
»unicum«, bij een »horizontale gehalveerde Thurn e n T a x i s g k r . 
geel op wit, met stempel 134, op briefstuk« , het is een brief
stukje en het nummer (134 = Mainzl valt gedeeltelijk erbuiten 
In werkelijkheid is het een zeer versneden stuk Buitendien is 
nooit een halveering van zegels in Mainz, een van de steden met 
groot verkeer noodig geweest en ook nooit een enkel «tuk ge
vonden, hoevelen ook juist het Thurn en Taxisgebied in aller
lei richtingen hebben doorvorscht Op de veiling der firma Gus
tave Gelli (deze ib niet »Gelli & Tam«), Brussel, van 3 en 4 
April werden o m aangeboden »Lombardije, 5 soldi 1861, on
gebruikt (lijntanding')«, welk zegel niet een oorspronkelijke is, 
maar behooit tot de herdrukken, en een 2 soldi, i864 met den 
bekenden valschen stempel« SALONICH« in cursieve letteis En 
daarop biedt m e n ' 

Overgaande tot de nagemaakte , valsche en dergelijke zegels» 
wordt ditmaal de aandacht gevestigd op 

Duitsche Posten en Koloniën  »Der Philatelist Dresden« 
neemt in nr 3 een korte mededeel ing van den heer Martin 
Reith, Andreaskloser 12. Keulen I, omtrent opdruken stempel 
vervalschingen op, welke onlangs, vermoedelijk eerst dit jaar, 
op de markt te Parijs k w a m e n , van daar ontving hij, voorzitter 
van de »Verein WestDeutscherBriefmarkenhandler«, drie hooge 
waarden, n 1 

Duitsche Post in China a ' s Dollar op 5 mk , 
» » » Marokko 6 Pes 25 Cts op 5 mk en 
» » » Turkije 25 Piaster op 5 mk , 

alle met watermerk De schrijver veronderstelt, dat er nu een 
lange rij valsche opdrukken volgen zullen Dat er bijna geen 
vervnlschingen van de Duitsche zegels voor de kolomen en 
buitenlandschen posten beslaan, dankt de verzamelaar aan de 
hooge waarde van de oorspronkelijke zegels 5 m k , 3 m k , 2 m k 
te betalen in goud om ze te overdrukken hm ' hm ' 

De tijdelijke ineenstorting van het Duitsche geld maakte het 
den boeven gemakkelijk voorraad op te doen, en zij hebben 
tijdig gebruik van de gelegenheid gemaakt, zoodat de verzame
laars thans niets van genoemde kolomen en posten moeten koopen, 
dan van bepaald betrouwbare de bedoelde opdrukken kennende 
handelaars De »valsche« opdrukken wijken zooveel af, dat de 
oudere, oplettende verzamelaars van die zegels wel dadelijk 
zullen twijfelen, zoo zij ze niet dadelijk zullen herkennen voor wat 
ze zijn Ziehier eenige kenmerken voor den minder eivaiene (te 
veel mag niet gegeven worden, wil men de veivalscheis hunne 
gebreken met onder de oogen brengen) 
V a l s c h 
Horizontale tandgaten 25. 
Kleur middenbeeld mat kar 
mijnrose (allerlaatste (oorlogs) 
oplaag) 
Gom slecht, korrelig, bruin
achtig 

Omtrekken v/d opdruk over 
't algemeen niet scherp deels 
uitgevloeid 
Opdruk • matglanzend, schijnt 
bij alle te mager, ligt vlak 
zonder spoor aan achterzijde 

E c h t 
26 
Bloedrood tot blinkend kar

mijn 

Wit of geelachtig, van China 
IS de 2I/2 Dol'ar ook met de 
oorlogsgom bekend 
Zeer scherp 

Glanzend of mat, scherp 
ingediukt en aan achterzijde 
duidelijk zichtbaar. 

Er be■^taaa meerdere valsche opdrukken, ook van de bezettings 

gebieden Alle 5 markzegels valsch overdrukt zijn voor lede 
ren verzamelaar herkenbaar aan de boven en benedengaatjes 
25 Gemakkelijker middel ter herkenning en lastiger door ver
valschers te veranderen feit bestaat er met tel de gaatjes en 
gij weet de waarde van het zegel! 

Frankrijk. Par Ballon monté — Het beleg van Parijs (18 
Sept 1870/71) heeft de wereld getoond, hetgeen de mensch ver
mag in tijden van nood. De »luchtpost«, tegenwoordigvliegpost« 
genaamd, werd op 23 September door den luchtschipper Duruof, 
die van uit Parijs met den ballon »Le Neptune« toebehoorende 
aan den heer Nadai , 103 kilo's brieven veilig over de Parijs om
singelde Duitsche troepen wist te vervoeren (bestemd voor de 
van Parijs afgesloten departementen), wijdde den nieuwen post
dienst voor buiten Parijs gelegene plaatsen in Deze eerste, bui
tengewoon geslaagde tocht deed de Regeenng zonder aarzelen 
besluiten, den Directeur Generaal dei Posterijen, den heer 
Rampont, te gelasten, zonder dralen zorg te dragen voor de aan
maak van luchtballons enz , twee besluiten beide van 26 
Sept 1870 

De frankeering bleef onveranderd , de gewone frankeerzegels 
van 10, 20 en 4o c moesten worden gebruikt, z o n d e r 
e e n i g e n o p d r u k Een Sakser, niet bekend met zulk eene 
eenvoudige frankeerwijze noch met der Franzosentaal, voorzag 
met opdiuk »B BALLON« »P E ■, de drie genoemde waarden, 
welke »BundesMitt « ontving, met verzoek om opheldering ze 
werden gevonden in een oude verzameling. Deze opdruk is 
»valsch«, hetgeen de letter »B« eiken aandachtigen verzamelaar 
toeroept Het sch mt dat de maker, indien de toenmalige ver
breider niet persoonlijk den opdruk heeft gemaakt, het woord 
»PAR> heef gedacht te zijn »Bar< Diezelfde fantasieof zwendel
opdruk komt echter ook voor op toenmalige »vervalschingen« 
van Fransche postwaarden De opdruk loopt van beneden links 
naar boven rechts, en wat de letters »P E « onder het eerste 
opschnft moeten beduiden, weet ik met zuivere fantasie Alle 
per ballon verzonden stukken waren »gewone« , spoedbrievf n, 
aanteekenmg enz konden niet per ballon, of later per postbrief, 
verzonden worden De vervalscher is dus een onnoozele geweest, 
die in zijne snuggerheid vergat, dat er postzegelverzamelaars 
waren (en zijn), die iets van postzegels wisten (weten) Er is geen 
enkele zegelwaarde voor dien dienst van eenigen opdruk voor
zien, er bestaan dus ook geen »proeven« 

Italiaansche Post te Corfou. — Dante 's vaderland snakt 
naar uitbreiding en . geldmiddelen Op 10 of 11 September 
1923 landden Italiaarsche troepen in Corfou en dadelijk kwamen 
Italiaansche zegels in verkeer. Een bijzondere stempel werd 
gebruikt van 11—20 Sept., van 21 — 23 Sept kwam de opdruk 
»CORFU« op de Italiaansche zegelwaarden , 24 en 25 Sept 
waren ze weder alleen zonder opdruk te koop  de stempel 
gaf er het »cachet« aan — op den sluitingsdag, 26 Sept , waren 
er weder Italiaansche met opdruk »CORFU« en met denzelfden 
opdruk de Grieksche 25 lepta, l 20 en 2 4o drachme De »op
druk IS, voorzoover bekend, nog met vervalscht, maar wel de 
»stempel«, heel wat gevaarlijker Üe cirkelvormige of rondstem
stempel, met 2 sextanten, bij de »echte« met een ruimte van 
8 ^ mm. er tusschen, waarbinnen de datumstempel, aldus 18 9 
23 — — , de ruimte in de sextanten is gevuld met 9 vertica
le lijntjes en aan weerszijden een liggend s t reepje , de sterre
tjes tusschen het daarboven resp daaronder geplaatste »CORFU« 
resp. »POSTE IPALIANE in zeer magere letters, die b.jna den 
boog van den beneden sextant raken even als zij bijna tot aan 
den boog van het ondercirkeldeel reiken, zijn kle in , middellijn 
28 mm De »valsche« stempel is gemakkelijk te herkennen aan 
de volstrekt niet magere en veel kleinere letters, waardoor ze 
te vrij staan, waardoor te veel wit komt tusschen letters en 
sextant resp beneden cirkeldeel , de sextanten zijn korter en 
met acht en 1 p v 9 verticale streepjes gevuld, terwijl de 
horizontale streepjes aan weerszijden meer op groote punten 
gelijken, bovendien is de ruimte tusschen de sextanten l o m m , "̂  
dus gemakkelijk na te gaan, en volgt achter het jaarcijfer »23« 
een streepje i p v twee, de middellijn is 29 mm , het rond is dus 
te groot Er is nog meer, doch dit laatste alleen acht ik reeds 
overvoldoende 

Litliauen Zeldzaamheden!  »Berner B Ztg.« van Zumstein 
brenet uit Lithauen ter algemeene kennis het bericht, dat te 
Kowno vele »wonderbare« zaken gezien zijn, o a verschillende 
»proefdrukken«, ongetande, opdrukken op I. en II. Berlijnsche 
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drukken. Elk officieel karakter ontbreekt aan deze »welwil
lende maaksels«. Hun ontstaan kan enkel en alleen ver
klaard worden, door »nauwe« betrekkingen van zekeie buiten
staande personen met autoriteiten van het Postbestuur of de 
drukkerij . Voor zulksoortige knoei'èrijen dienen de verzamelaars 
beschermd te worden, waarmede wij ten volle instemmen. 

Oostenrijk. Valsche afstempelingen — De verzamelaars kun 
nen weten, of het uit catalogusprijzen opmaken, dat enkele 
waarden der uitgifte 1867, fijne baardteekening, gebruikt lastiger 
te vinden zijn en duurder betaald moeten worden, dan de onge
bruikte ; de prijzen stijgen voor alle waarden aanmerkelijk door 
verschillende minder voorkomende en door verzaraelaais zeer 
gezochte poststempels. In dit gebrek aan rariteiten werd reeds 
vroeger voorzien; stempelvervalschingen op Oostenrijksche Soldi
waarden kwamen in 1922 o f ' 2 3 uit Salzburg, nu vestigt de »iïrief
mirkensammler< der »Bohemia« (1925. nr. 2) Uwe aandacht op 
vervalschte stempels, komende uit Praag en gemaakt door een 
daar wonenden ingenieur D. (jammer, dat de naam niet genoemd 
wordt). Dit heer zoekt losse zegels, waarop een deeltje van een 
zeldzamen stempel*) aanwezig is, plakt ze op stukjes papier en 
doet na, n'euws is er niet onder de zon, hetgeen vóór 20 jaren 
en meer, o.a. een zekere »Ludwig liaton von Wolfifen von 
Netzer< deed. toen te Scheveningen woonachtig (zie: de Nedeil. 
Philatelist en Nederl. Tijdschr. v. Postzegelkunde, 1906 blz. i io ) , 
n.1. : »bijteeken;n« of »bijschüderen« datgene, wat ontbreekt, 
om aan ' t lapje papier den schijn te geven, te zijn geknipt uit 
een omslag. Zegels met gewone stempels werden of worden vol
strekt niet verwaarloosd; het »ingenieui tje«, misschien wel in 
dienst van »speculatieve bedriegers«, overschildert de stempels 
zoodanig, dat ze veranderen in »zeldzaamheden« Brieven met 
meerdere zeldzamere zegels geflankeerd doen goede diens ten ; 
hij vervangt meerdere frankeerzegels door die van andere uit
giften, en teekent dan de gewenschte stempels erop na, en zoo 
gaat hij verder!  • ■ 

Polen. PosztaPolskaopdrukkeii op Gen Gouv. Warschau — , 
»BundesMitt.« nr. 2 verklaart, men niet . te krachtig kan waar
schuwen voor den aankoop van de Poolsche locaalopdrukken 
op de Duitsche Bezettingszegels. Het grootste aantal van deze 
in Duitschland in den handel zijnde zegels zijn beslist verval
schingen. Het zal wel bekend zijn, dat de zegels' rnet enkel
voudigen opdruk »Gen.Gouv.Warschau«: door tusschenpersoiren 
in zulke hoeveelheden opgekocht en naar buiten verzonden zijn, 
dat er een poosje geen enkel stuk meer te verkrijgen was. 
Daarna kwamen ze, gedeeltelijk zelfs op geheele omslagen, met 
valschen opdruk »PosztaPolska en valschen, of later daarop 
geplaatsten stempel, onmerkbaar langzaam weder binnenvloeien. 

De behoefte der vervalschers was zoo groot, dat zelfs de ge
zamenlijke hoeveelheden zegels met den echten, oorspronkelijken 
bezettingsopdruk, niet toereikend waren en zelfs gewone, niet
overdrukte Duitsche Germania 's , ongebruikt en gebruikt, naar 
de vervalscherswerkplaatsen opgingen. Daar werden toen »beide« 
opdrukken »vervalscht«, erop gesteld, zoomede de Poolsche 
afstempeling, ook »vervalscht«! Bij de gebruikte werden de 
Duitsche Rijkspoststempels, voor zoover de kleur zulks toeliet, 
chemisch verbleekt. 

De Duitsche Bezettingsopdruk is zeer goed uitgevallen, alleen 
bij nauwkeurige vergelijking merkt men kleine verschillen, zij 
zijn dus zeer gevaarlijk. Daar het in de steek laten van de Duit
sche zegelvoorraden in geenendeele een eereblad in de Duit
sche Postgeschiedenis is — men vergelijke de Duitsche Koloniën ! 
deze deden de zegelvoorraden vernietigen — is het den middel
b a r e ! verzamelaar geraden, de »PosztaPolska«zege1s, niet te 
verzamelen. Zij loopen er altijd in, daar er geen enkele bron is, 
die ze met garantie zonder tijdsbepaling en voor een goedkoopen 
prijs leveren kan. Zal men langzamerhand wakker worden ! 

Pruissen. ONGETAND 1 Silbergr, Adelaar, 1861/63, rood 

•) Of dit wel juist is betwijfel ik, ook op grond van hetgeen volgt. 
Hij zal wis en zeker alle zegels gebruiken, waarop enkele stem
peldeeltjes zichtbaar zijn, welke hij door bijteekening in »zeld
zaamheden« vermaakt. (R) 

De meest leerzame en logisch consequent geblevene Duitsche 
catalogus voor het algemeen is onbetwistbaar de Senf. Nu ik 
voornoemd zegel terloops behandel , sloeg ik den jongsten Senf 
open en tieft het mij, bij die uitgifte niets te vinden over ze
kere »vervalschingen« ; alleen de 2 Silbergr, wordt »ongetand« als 
»proefdruk» gemeld. In 1924 werd te Parijs een »ONGETAND 
FA AR« van de roode (of: rose) i Silbergroschen, Adelaar, uit de 
Perrari verzameling geveild : paren waren, voor zoover mij bekend, 
nooit ontmoet, ook is daarover wis en zeker nooit iets bekend 
gemaakt, anders zou, althans de »Duitsche« letterkunde, mij dit 
wel verteld hebben. Dit paar is ontwijfelbaar *ongetand« — 
meerdere stukken van alle waarden dezer uitgifte zijn zoo slecht 
doorstoken, dat zeer velen daarvan niets bemerken en dus mee
nen met «ongetande« te doen te hebben ; hiertoe werkten be
driegeis mede, die met den nagel dusdanige zegels glad maakten 
en een hier en daaruitstekend papiervezeltje afknipten ; anderen 
sneden van ook »goed doorstoken« zegels zoo fijn de getuigen 
daarvan weg, dat ze ongetand »schenen« ; NOOIT werden onge
tande zegels uitgegeven — dit paar, zei ik, is onbetwistbaar »on
getand«, maar.... het is »VALSCH«. De »stempel« levert het 
bewijs; op het paar is afgedrukt de vervalschte stempel door den 
werkelljken »grootmeester der vervalschers«, die zelfs voorzitter 
der l.P.V. Diesden was, vervaardigd. Doordat die Fouvré de 
oorspronkelijke cl'chés der zegels van Pruissen bezat, deze met 
bijzonder veel kennis en zorg wist te gebruiken, is ook het be
sproken paar niets meer dan een »Fouré« vervalsching. (Zie ook 
BundesMitt., blz. 27.) 

Zwitserland. — »Schweizer Brfm. Ztg«, Nov. 1924, bevat een 
stukje onder het motto »A propos d 'un essai«, dat weder een 
merkwaardig voorbeeld levert van het »Dwalen is menschelijk !. 
en hoe dom de mensch is, die, het geeft niet om welken reden, 
alles zonder nadenken en onderzoek, als juist en waar aan
neemt. Dit heb ik al veelmaals gestaafd, door de talrijke onjuiste, 
onware aanteekeningen in »onze« catalogussen. Hier geldt het 
den Zumstein Speciale Catalogus van Zwitsersche zegels, 1924. 
Daarin staat als »essai«, geprijsd ongeveer 300 Zwitsersche francs, 
aangeteekend, een »Rayon I (of II, III)«. De heer A. de Reuters
kjöld schrijft daarover, dat het op blz. 285 van Zumstein's werk 
vermelde ontwerp, door hem was gemeend te zijn een reclame
etiket van een chocoladefabriek, en nu, na onderzoek, daar
over licht kan verspreiden. Uit Londen schreef men hem, dat 
de op blz. 2B5, afb. 10, als »essai« genoemde en op blz. 286, 
nr. 21, omschrevene 5 rappen, Raijon I, niets anders is dan 
»een uitkn psel van den geïllustreerden omslag van een nieuw 
muziekstuk, getiteld »The Stamp Galop »van Arthur 0 'Lea ry , 
uitgegeven te Londen door Ewen & Co. — De Royal Society 
bezit een ex. van den omslag, het British Museum, het complete 
muziekstuk, dat op 20 Maart 1863 ontvangen werd. Die omslag 
moet beslist in Duitschland gedrukt zijn; in kleuren zijn daarop 
afgedrukt 43 afbeeldingen van zegels, waarboven in het Engelsch 
•de namen der landen, maar men gebruikte b.v. voor India 
en Italië de letters »J«. In 1863 werd in Duitschland met een 
soortgelijken omslag, doch met een andere schikking van de 
zegels, een ander muziekstuk van J. V. Hamm, gedrukt. 

Hieraan voegt de mederedacteur van bovengenoemd tijdschrift, 
de heer A. Auberson toe, dat de firma Zumstein een photogra
phic van den omslag ontving waarop Zwitserland wordt verte
genwoordigd door één Raijon blauw en rood en één geel en 
rood. Dezelfde teekening bestaat ook in zwart, geel en rood. De 
teekening is zeer goed nagemaakt , maar in plaats van »RAYON 
I«, of van »RAYON II« of 111, zijn op den band hieroglyphen 
gesteld Maar, merkt de heer A.A. op, zegels in kleur nagemaakt 
kunnen altijd gevaarlijk worden — getuigen zijn de welbekende 
briefkaarten met nagemaakte, in kleur gedrukte Zwitsersche 
zegels, kantonnale en andere. Door handige, s'imme kunstgiepen 
zijn daarvan reeds vele als »oorspronkelijke« zegels aan onervaren 
verzamelaars verkocht. Opgepas t ! 

Ik meen het buitengewone gevaar reeds ten volle door Zum
s'"ein & Co zelf bewezen is. Worden zulke werkelijke prullen door 
een »specialist« als »ontwerpen« beschouwd en zonder verder 
onderzoek als zoodanig in een specialen catalogus van de zegels 

ITS© i l :y 
zijn mijn specialiteit. Mijn voorraad bestaat alleen uit de mooist mogelijke exemplaren. Aan mancolijsten schenk ik 
mijn bijzordere persoonlijke aandacht. Zichtzendingen worden gaarne op aanvraag toegezonden. (^'''1) 

T. A L L E N , „Cyaigard", Blake Hall Road, Wanstead, E. 11, England. 
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eens lands opgenomen, dan bewijst zulk een bewerker, dat hij 
of niets meer is dan een beginnende veizamelaar, of dat een na 
miaksel zelts het hoogst deskundig hoofd benevelt ' 

WIJ treffen in het weekblad »de Dag« het volgende kostelijke 
stukje aan 

Onze postzegels. 
We zijn buitengemeen gesoiteerd in postzegels We hebben 

ze in alle kleuren en afmetingen, op allerlei wijzen bestempeld 
en overgedrukt U kunt uw brieven op alleraardigste manieren 
beplakken, als wandbordjes Alleen er ontbieekt bij de oosteiijen 
die tegemoetkoming, die men b v in winkels heeft Wanneer 
men een blikje sardines koopt, vraagt uw winkelier of ge Fran 
sehe of Noorsche wilt hebben, en legt U eenige merken vooi, 
laat U doosjes van verschillende afmeting zien, vertelt U, welke 
veel genomen woiden en is min of meei trotsch op zijn 
SOI teering Maar onze postambtenaren zijn zeldzaam onverschiUig 
Het IS of ze geen belangstell ing voor de zaak hebben Wanneer 
U b v tien postzegels koopt van etn dubbeltje scheuien ze met 
een onversc hillig gezicht tien zegeltjes af van het eerste het beste 
blad, dat hun in handen komt 7e viagen niet »Wilt U groote 
of kleine, gioene of roode, oude bedrukte of nieuwe , maar ge 
ven U maar wat Ze denken er niet over om U de diverse soor
ten voor te leggen Ze zouden misschien kwaad worder, wanneer 
ge vragen zoudt hebt U niet een tintje of kleurtje, dat beter 
bij mijn postpapier pas t '« Ze animeeren U ook n u t doen heele 
maal met hun best om een speciaal aitikel op hun g e b e d te 
verkoopen 7e zeggen met, zoudt U niet liever een weldadig 
heidszegeltje hebben, ik heb mooie aime kmderenzegelijes of 
zegels om artisten of zeelui te steunen Ze doen hun best met 
eens om de oude voorraden te slijten, wat toch een eerste v r 
eischte IS bij goed koopmanschap Het laat hun dood onverschillig 
of Konijnenburg of Toorop ze ontworpen heeft, kunstenaais 
waar men toch met succes mee voor den dag kan komen ledere 
moderne handelsman is gelukkig, als hij ren goedkoop ait ikel 
kan verkoopen, als glazenbakjes en schaaltjes, waarvan hij kan 
vertellen, dat ze van De Bazel of De Lorm zijn, maar den post 
zegelverkooper laat dit ijskoud We moeten maar nemen, wat ze ons 
geven Fn ten slotte zou men toch zeggen, dat al die postzegelaan
maak alleen maar ten behoeve \ an het publiek moet zijn uitge
vonden, want anders kan het toch geen nut hebben Postzegel 
maniakken, die onder loupes de tandjes tellen en hun 
halve leven besteden om zware albums vol te plnkken met alle 
soorten die ze kunnen krijgen en er halve fortuinen voor over 
hebben, om de verzamelingen te volmaken, moeten toch gelegen
heid hebben, zou men denken, om de nieuwsie sooiien te koopen. 
Maar ze zijn over geleverd aan het toeval en de welwillendheid van 
den ambtenaar. En als nu de s ta i t van het postzegelbedrijf een 
uitgebreide zaak gaat maken, met alle mogelijke attracties, de 
namen van alle mogelijke kunstenaars eraan verbindt en pnjs 
vragen uitschrijft, voor de ontwerpers, is het toch meer dan zonde, 
dat zulk een zaakje verloopt door dat de ambtenaars geen ver
koop talent en begrip bezitten Welk een prachtige mogelijk 
heden voor een exploitatie met koopmansgeest worden er hier 
niet verwaailoosd He*̂  publiek weet op geen stukken na — 
Philatelisten niet meegerekend — wat er op onze postkantoien 
zooal te koop is Wanneer men eens begon met staalkaarten 
buiten te hangen of kleine etalagetjes te maken' Als men zoo nu 
en dan eens reducties op oude voorraden gaf, de nieuwe soorten 
wat adverteerde op een vel groene eén roode cadeau gaf, of op 
een vel roode een groene Fn als men dan nog eens keek naar 
de groote magazijnen en warenhuizen, en het voorbeeld van die 
zaken volgde ' 

W e l k e e n prachtige serieweken zou men kunnen houden, alleen 
al met de postzegels van 2 cent En een groene, waarop alleen 
maar groene postzegels verkocht werden, of een roode, of een 
Toorop maand ' 

Maar nu dient alles tot niets Een van mijn kennissen heeft 
heeft er zich eens aan gewaagd, om aan het postkantoor van 
7i)n voorkeur blijk te geven Het was voor een groot man, die 
hier tijdens een belangrijke conferentie was en die aan de post 

zegelverzamelwoede leed Hij moest hem interviewen en om hem 
goed te stemmen, wilde hij hem de heele Nederlandsche collectie 
aanbieden 

De ambtenaar keek somber, toen mijn kennis met zijn vraag 
• geeft u me van alles wat« kwam Hij voelde zich blijkbaar in 
zijn eer getast Hij keek of hij voor een kruidenier werd aange
zien en zijn waardigheid was blijkbaar geschokt Hij was op het 
punt om te staken Toen de kooper dit zag, werd hij een beetje 
bang voor het welslagen van zijn journalistieke en politieke on
derneming en ging de zaak uitleggen Hij vertelde ook dat het 
was voor den groo'en afgevaaidigde en dit veranderde de zaak 
Hij verleide ook dat het een soort krijgslist was De man begreep 
het en werd welwiUena Hij ging zoeken Het scheen of hij zelf 
ook niet precie« wist hoeveel soorten zegels er zooal waren. Hij 
bladerde en scheurde en de file menschen acher mijn kennis 
werd onrustig en ongeduldig En ten laatste kreeg de klant zijn 
collectie Hij schrok van het bedrag, dat hij betalen moest Dat 
die zoo groot was, had hij op geen stukken na vermoed Hij 
had het bedrag nog net bij zich 

De te interviewen politicus was verwondeid, toen hij de ver
zameling zag Maar tevens verheugd, want Philatelisten kunnen 
door postzegels in den zevenden hemel gebiacht worden. Hij 
was zelfs aangedaan over de attentie Hij wist met, dat op som
mig gebied kleine landen zoo geweldig groot kunnen zijn En 
hij gaf mijn kennis alle gevraagde inlichtingen ARl. 

De Philatelistische Pers. 
door K. A HEIJMANS Jr 

VI (SM) 
Veieenii;de Staten van Amerika De heer William E Reckitts, 

de grootste verzamelaar van philatelistische l i teratuur, bibliothe 
cans van de American Philatelic Society en schrijver van vei 
schillende artikelen over litteratuur, heeft voor eenige jaren 
een «complete» bibliographie van Amenkaansche periodieken 
samengesteld, verschijnend in afleveringen Alleen voor den 
Index waren meer dan 4o pagina's groot formaat noodig 
Amerika is dan ook het land van lOOl blad, maar in tegen
stelling met Dmtschland, dat hoofdzakelijk goede tijdschriften 
voortbiacht , zijn het in Amerika meestal slechte Geen wonder 
dan ook, dat de meeste bladen het nooit verder brengen dan 
«Volume 1, No i» Andeien brengen het tot 3 of 4 nummeis , 
eenige houden het nog wat langer u i t , vervelend is, dat 
men nooit weet of dit of dat blad nog verschijnt, indien men 
het noodig heeft 

Gelukkig zijn er uitzonderingen op den regel en zijn er een 
paar tijdschriften, die onafgebroken sedert jaren veischijnen 
In de eerste plaats zijn er 2 weekbladen The Philatelic Gossip 
en Mekeel'^ We'kly Stamp News Het eers tgenoemde kwam 
echter nog nooit in mijn bezit en kan ik er helaas niets naders 
over mededeelen Het andere is een degelijk, goed geredigeerd 
en goed gedrukt blad, elk nummer minstens 8, doch vele nummers 
12, 16 en meer pagina's heel groot formaat. De advertentie
prijzen zijn schrikbaiend hoog, het is waarschijrlijk daarom , 
dat men heel weinig buitenAmerikaansche advertenties erin 
aantreft De Amenkaansche handelaren schijnen het echtei te 
kunnen betalen, resp zullen de resultaten van dien aard zijn, 
dat de prijzen betaald kunnen worden Waarschijnlijk is dit weer 
een gevolg van den bijzonder lagen abonnementspri js in de 
Vereenigde Staten kost een geheel jaar een Dollar, hetgeen vijf 
Hollandsche centen per nummer maakt De oplage zal dan wel 
heel groot zijn 

Een pracht ig tijdschrift maandblad , is het orgaan van de 
groote Amenkaansche Vereenigmg, de American Philatelic 
Society The American Philatelist Het geeft in elk nummer de 
verslagen van de vereeniging en afdeelingen, opgave van aan
meldingen vooi l idmaatschap (dit zijn er elke maand 40 a 80 ' ) , 
rubriek Nieuwe Uitgiften (weimg afbeeldingen) en artikelen over 
afzonderlijke landen of afzonderlijke \ m rikaansche uitgiften. 
Voor den speciaal verzamelaar van VereenigdeSlaten is dit 
tijdschrift beslist onmisbaar 

Een even fraai, sommige nummers nog fraaier, is het 3 maan 
delijksch tijdschrift Collectors Club Philatelist, officieel orgaan van 
de (^Collectors Club», New York Als medewerkers van dit blad 
treft men de bekende Amenkaansche namen, als • J Brace 
Chitterden, H L Lindquist, John A . | K l e m a n n , Morgenthau, 
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G B Sloane enz aan Elk nummei bevat artikelen over afzon
derlijke landen of uitgiften, een complete lederli]st der club 
een rubriek Auction Reports», waarin de opbrengst prij/en van 
betere zegels op de Amenkaansche en Engelsche veilingen en 
vele andere rubrieken 

Een blad voor jongere verzamelaars is The Stamp CoUectoi's 
Magazine, waarin opgenomen «The Boy's Own Stamp Collector», 
het laatste ook weder een blad, dat het b iacht tot 5 nummei s 
Het is te hopen, dat «The Stamp Collectors Magazine« het 
langer uithoudt het ziet er mooi genoeg voor uit, terwijl elk 
nummer verschijnt met uitgebreiden tekst Op het oogenblik 
bestaan er in de V'ereenigde Stalen nog circa 20 andere bladen 
en n r c a 20 «house orgars», die mij bekend zijn, doch ik duif er 
geen van op te noemen, daar ik met w ^ t of ze nog bestaan op 
het moment , dat dit artikel onder de oogen der lezers komt 

Tot slot komt Zuid Afrika (Transi aal. Oranje Vrijstaat, Knap 
de Goede Hoop, Natal en Rhodesia) Te johannesbiug Transvaal , 
verschijnen twee bladen- The International Hobbyist, or^azn eemr 
ruil vereeniging, and The South African Philatelist, een zuiver 
philatelistisch blad en een goed Artikelen van bekende schrijvers 
treft men erin aan, o a van den heer E. Tamsen, Nijhtioom, 
een der grootste kenners van de postzegels van Zuid Afrika 

Vo^rzoovei in dit artikel geen uitgevers en abonnementsprijzen 
der tijdschriften genoemd zijn, kan men deze alle vinden in de 
derde uitgave van het Nederland^ch Phtlateli<:ten Adiesboek 1924, 
dat bij den schrijver van dit artikel, K A Heijmans Jr Vijver-
hofstraat 161, Rotterdam, verkiijgbaar is (prijs f 2 7 5 franco) 

Tentoonstellingen, Congressen, enz. 
POSTZEGEL-TENTOONSTELLING TE MAASTRICHT. 
De Postzegelvereeniging »Z u i d L 1 m b u 1 g«, gevestigd te 

Maastricht, heeft besloten, ter gelegenheid van den Zestienden 
Nederlandschen Philatelistendag, welke zal gehouden worden op 
29, 30 en 31 Augustus 1925 a s , eene 

POSTZEGEL-TENTOONSTELLING 
te organiseeren, waaraan kan worden deelgenomen door alle 
leden der Postzegelvereeniging »Zuid-Limburg« en alle in 
Limburg wonende postzegelverzanjelaars, met-leden van voor
noemde Vereeniging 

De Tentoonstell ing zal worden gehouden in de voormalige 
Dominicanenkerk, welke zich uitstekend voor dat doel leent 

H e t z a l d e r T e n t o o n s t e l l i n g s c o m m i s s i e b i j 
z o n d e r a a n g e n a a m z i j n , m e t - h e t o o g o p d e 
g r o o t e k o s t e n , w a a r m e d e e e n e n a n d e r g e 
p a a r d g a a t , v a n d e N e d e i l a n d s c h e z u s t e r 
v e r e e n 1 g i n g e n e n P h i l a t e l i s t e n m e d a i l l e s 
v o o r d e T e n t o o n s t e l l i n g o f z e g e l s v o o r e e n e 
t e h o u d e n v e r l o t i n g t e m o g e n o n t v a n g e n 

Men wende zich daartoe en ook voor het verkrijgen van 
meeidere inlichtingen aangaande de Tentoonstel l ing tot het lid 
der Commissie, den heer C Marres, Boschstraat 31, Maastricht 

* 
De Tentoonstellings-Commissie bericht aan belanghebbenden 

i n en b u i t e n Limburg, dat voor inzending van philate-
hstische l i teratuur, catalogi, albums, enz nog een klasse (litera 
tuur) opengesteld is, onder de bekende voorwaarden, en zijn 
ook voor deze klasse prijzen beschikbaar gesteld 

Van onzen medewerker, den heer Leon de Raay. ontvingen 
WIJ reeds vele gegevens over de Parijsche Tentoonstelling 
Helaas belet de plaatsruimte deze thans op te nemen, in het 
Juni -nummer zal een uitvoerig verslag van dit belangrijk phila
telistisch gebeuren worden gepubliceerd 
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Brievenbus. m 
De redacteur «Nederland« is uitstedig In verband hiermede 

verschijnt de gewone rubriek »Nederland« deze maand niet. Ook 
het ingezonden stuk van den heer K ovei de Brandkastzegels 
blijft daarom liggen tot het Juni-nummer. 

* * 

Verschillende bijdragen moeten wegens plaatsgebrek blijven 
liggen tot het volgend nummer 

Boekwerken, Tijdschriften, 
: ' Catalogi, enz. ' : 

Stempels en postzegels van J. C. 
Auf der Heide S.H.D., Hilversum. 

Een 34 pagina's groote verhandel ing over dat onderwerp, m 
gr. ocl«, flink papier, duidelijke druk Ze bestaaf uit 2 gedeelten , 
het 2e gedeelte is een kort overzicht uit het bekende werk van 
Schreuders over de afstempelingen van Nederland 

Het eerste gedeelte behandelt meer de stempels van 
den laatsten tijd De schrijver zegt zelf, dat het niet « & stempels 
behandelt Dit is geen wonder Dat zou een heel werk zijn, men 
behoeft om tot die conclusie te komen slechts eens m te zien 
in het Maandblad de rubriek afstempelingen om te bemerken, 
hoe groot het aantal is 

Maar het werkje wil slechts den weg aanwijzen, dien zij te 
volgen hebben, die stempels willen verzamelen En als zoodanig 
doet het een goed werk in 't belang onzer liefhebberij 

De stempels zijn in verschillende rubrieken ingedeeld, waardoor 
het overzicht gemakkelijk wordt gemaakt We vinden bijv ge-
legenheidstempels, raadgevingen van de posterijen aan het publiek, 
reclamestempels, feests tempeh en tal van andere rubrieken 
meer Dat de »Blueband« stempel niet is vergeten, is duidelijk 
Jammer, dat op den omslag de zetter m dien stempel zoo'n lee-
lijke fout maakte . 

En lang niet kwaad is 't idee van dien stempel Loodgieters, 
spaart de Kerken « 

WIJ wenschen het weikje in vele handen ' t Is te verkrijgen 
in den postzegelhandel van den schrijver S. 

John Spohr. Les premières Cartes postales de Suède. 
Hoewel de artikelen over de eerste kaarten van Zweden reeds 

verschenen zijn in de Echangiste Universel van Rob Leroy, 
heeft de schrijver er toch een goed werk mee gedaan, om deze 
afzonderlijk in boekvorm uit te geven Juist de eerste kaarten 
van dit land geven zooveel kleineie en grootere verschillen in 
kleur, retoucheering der waardesiempels, voordruk en randen, 
dat het een zeer nutt ige arbeid genoemd kan worden, om op 
deze verschillen eens nauwkeurig de aandacht te vestigen Dit 
heeft Spohr gedaan en, naar mijn meenmg, met groot succes 
Waar verschillende specialisten van een land er hoe langer hoe 
meer toe overgaan, om naast de zegels ook de poststukken te 
nemen, zoo zal door de verzamelaars van Zweden dit boekje 
met veel afbeeldingen met veel genoegen worden gebruikt , het 
zal zeer zeker zijn weg wel vinden W P. C 

Catalogue historique et descriptif des Timbres de Ia Poste 
Aérienne, 4e L d , 1925, I h Champion, Paris (Prijs 25 francs) 

Fama Crescit eundo: al gaande groeit de faam ' maa rdeca t a l 
van luchtzegels van Champion o o k ' ' t Is bepaald verbazend met 
zooveel pagina's als de 4e editie de derde van verleden jaar al 
weer overtreft Met niet minder dan 158 pagira 's , honderd en 
acht en vijftig bladzijden meer, wablief' 

De indeelmg is dezelfde gebleven, 
1 offic zegels, 
2 half offic zegels, 
3 afstempelingen, 

terwijl een afzonderlijke afdeel ng, van niet minder dan 51 blad 
zijden, IS gewijd aan de zoo hoogst interessante (en op historisch 
en op philatelistisch gebied) brieven verzonden uit 't belegerde 
Parijs m 1870/1, per ballon en per duif Keurig afgewerkt, rijk 
geïllustreerd, is de catalogus hoogst aantrekkelijk voor eiken 
speciaal verzamelaar (en die zijn er \ e l e , vooral zooals verluidt 
in Engeland, waarom dan ook deze 4e uitgave in twee talen, 
Fransch en Engelsch, is verschenen), en daarenboven hoogst 
leerzaam Bij ' t lezen krijgt men 't idee zoo ongeveer van te zijn 
in de hall van een station met zijn »beware of pickpockets«, 
want zeer, zeer vele malen leest men »Se defier des faux« Het 
leert den verzamelaar wel uit te zien, bij wien hij koopt Ook 
daarom is het werk hoogst aanbevelingswaardig. S. 
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PhilatelistenVereeniging ,,Groningen", te Groningen. 
Secretaris: C. M E I J E R , Oude Boteringestraat 39, Groningen. 

VERSLAG der vergadering, gehouden op Maandag 9 Maart 
1925, in HotelRestaurant „Willems", Groningen. 

Aanwezig 28 leden. Ue notulen der vorige vergadering worden 
goedgekeurd. De secretaris brengt het jaarverslag over 1924 uit. 
Daaruit kan worden vermeld, dat de Vereeniging het jaar begon 
met 70 leden, 16 traden toe, terwijl i lid door den dood ontviel, 
zoodat de Vereeniging op 31 December 1924 85 leden telde. In 
dit jaar werden 16 roadzendingen verzonden, waaruit genomen 
werd voor een bedrag van f 1375,21. Begon de kas op i Januari 
m e t e e n batig saldo van f i2o,3o,dit was op 31 December geslonken 
tot f 12,38, zoodat tot enkele bezuinigingen en contribulieverhoo
ging is overgegaan 

De voorzitter wijst erop, dat bij de rondzendingen de leden 
zich nauwkeuriger moeten houden aan de diverse bepa
lingen, vooral aan de juiste optelling, dat de sectiehoofden 
van een massa lasten zal ontheffen. 

De heer A. Boelens, te Groningen, voorgesteld door den heer 
Feddema, wordt na ballotage aangenomen. 

Bij de rondvraag klaagt de heer Frerks, dat de uitslag van de 
tentoonstellingsverloting niet in het Maandblad is gepubliceerd. 
De voorzitter antwoordt, dat de lijst te bekomen is voor f 0,25. 

Nadat 6 zegels ten bedrage van f 2,50 uit de kas zijn verloot 
sluiting. 

VERSLAG der vergadering, gehouden op Maandag 6 April 
1925, in HotelReslaurant „Willems", Groningen. 

Aanwezig3o leden. De notulen der vorige vergadering worden 
na aanvulling goedgekeurd. De heer De Groot n.l. had op de 
vorige vergadermg voorgesteld bij de Regeering te requestreeren 
om niet over te gaan tot verkoop van de resteerende brandkast,
zegels. De voorzitter kan thans meededen , dat op de bestuurs
vergadering deze kwestie is behandeld, waar de conclusie is 
genomen, dat het zeer te betwijfelen is of deze contróleeticiuet
len postzegels kunnen worden genoemd, hoe noode het meeren
deel der postzegelhandelaars deze objecten zal uitschakelen. 
Verder, mochten er liefhebbers worden gevonden, dan kan het 
niet anders dan dat deze worden gebaat door ruime verspreiding 
der restanten, gedachtig aan de vveergalooze vreugde der verza
melaars, toen het Dep. van Koloniën in Febr . 1918 de buiten 
omloop gestelde postwaarden van Curasao in veiling bracht. Hij 
geeft dus den heer De Groot in overweging, wanneer deze zijn 
meening handhaaft, zelf een request op te stellen. De vergadering 
kan zich met dit voorstel vereenigen. 

Nadat de maandelijksche verloting heeft plaats gehad van 5 
zegels ten koste van f 2,20 uit de kas, sluiting van het officie,el 
gedeelte der vergadering. 

Adresveranderingen. 
68. B. Lubbers, Groote Kromme Elleboog 15, Groningen. 
76. P. L. Buschmann, Helperwestsingel 70 a, Groningen. 
82. F. S. van Klooster F.Szn., Radesingel 23, Groningen. 
81. ir. W A. B. Meiborg, Noorderstationstraat y), Groningen. 

Vergadering. 
RUILAVOND op Maandag 25 Mei 1925, te 8V2 uur, in de 

boTcnzaal van Hotel Victoria, Groo'e Markt, te Groningen. 
VERGADERING op Maandag 8 Juni 1925, te %V^ nur. in de 

bovenzaal van het HotelRegtaarant Willems, Heerestraat, 
te Groningen. 

De Secretaris : C. MEIJEB. 

Philatel.Vereeniging ,,ZuidLimburg", te Maastricht. 
Secretar is : J. W. J o n k e r s , St. Lambertuslaan ^^6, Maastrick . 

KORT VERSLAG van de vergadering van Maandag 20 
April 1925, in de bovenzaal van de Sociëteit 
„Momus", Vrijthof, te Maastricht. 

Met een hartelijk woord van welkom tot den heer Jongen, als 
nieuw lid, opent de voorzitter te 8.15 voor een 26tal leden de 
vergadering. Na goedkeuring der notulen heeft ballotage van 

nieuwe leden plaats. Met atgemeene stemmen wordt de heer 
Van Rijen als lid aangenomen. 

Met een verloting, waarvoor mevrouw Ising en de beeren Hou
bers. Duckers, Van der Heijden, HoUman, Verzijl, Jongen, Jacobs 
en Verstappen eenige waardevolle zegels beschikbaar stelden, 
kienspel en beurs, wordt de verdere avond aangenaam doorge
bracht. 

Nieuw lid. 
64. A. P. M. van Rijen, St. Lambertuslaan 31, Maastricht. 

Adresveranderingen. 
63. E. Rutten, Emmaplein 9, Maastricht. 
37. G. C. van Hoften, Populierstraat 116, Den Haag. 

(tot I Sept. '25). 
Volgende vergaderingen c.q beursavonden. 

Maandag 18 Mei 1925 (Verg.), | telkens te 8 unr, in de Socle
Maandag 8 Jnni 1925 (Beur»), > teil »Momus«, Vigthof, te 
Maandag22 Juni 1925 (Verg . ) , ) Maastricht. 

P o s t z e g e l v e r e e n i g i n g , , H e l d e r " , te H e l d e r . 
Secretaris : J. G. J. P O L L I N G , Draaisteeg 7, te Helder. 

iä)RT VERSLAG der VERGADERING, gehouden op Vrijd^ 
17 April 1925, in de Sociëteit „Van Weelde". 

Aanwezig 28 leden Ruim 8 uur opent de heer Polling, die 
den voorzitter vervangt, met een koit woord van welkom, in 't 
bijzonder aan den heer Ter Bruggen, die uit Indië is terug
gekeerd, de vergadeiing. 

Ballotage heeft plaats over de beeren S. N. Bakker, D. Roo
sendaal en J. van Leijden, welke met algemeene stemmen als 
lid worden toegelaten. 

De notulen worden na voorlezing onveranderd goedgekeurd. 
De ingekomen stukken worden vooi kennisgeving aangekomen. 
Behandeld wordt het bestuursvootstel betreffende het aanscliaffen 
van nummerstempelt jes ten dienste van het rondzendingsverkeer. 
Deze stempeltjes zullen den leden tegen den kostenden prijs 
worden verstrekt, met dien verstande, dat men ze het bij het ver
laten der Vereeniging weder kan inleveren. Na eenige discussie 
wordt het voorstel met algemeene stemmen aanvaard. Mede in 
verband met het aannemen van bovengenoemd vooistel, stelt 
het bestuur voor een artikel aan het reglement toe te voegen, 
dat deze zaak regelt, hetgeen wordt aangenomen. 

De voorzitter vestigt nogmaals de aandacht op de beuismid
dagen; deze toch woeden te slecht bezocht. Verandert dit niet, 
dan zal ernstig moeten worden overwogen, om deze middagen 
op te heffen. 

Voor de rondvraag geven zich enkele leden op, welke naar 
genoegen worden beantwoord. Verder werd de avond gezellig 
doorgebracht en vond de maandelijksche verloting plaats, 
waarna men ongeveer om elf uur huiswaarts ging. 

De Secretaris, ]: G. J. POLLING. 
Nieuwe leden. 

S. N. Bakker, Spoorstraat 37, Helder. 
■D. Roosendaal, Wests t raa t 18, Helder. 
J. van Leijden, Offic. M. S. D. ie kl. Hr. Ms. Z. 3, Helder. 

Candidaatleden. 
A. E. Ernste. Luit. ter Zee ie kl., Binnenhaven lo i , Helder. 
P. M. Florestein, a/b Hr. Ms. Wachtschip, ffelder. 

Bedankt. 
M. P. Meeuwissen, Zuidstraat 10, Helder. 

Postzegelvereeniging ,.Heerlen", te Heerlen (L.) 
Secretar is : P. SCHOENMAKERS, Molenberglaan 13, te Heerlen. 

VERSLAG van de vergadering van Zaterdag 25 April 
1925, in Hotel Roberts, te Heerlen, 

Aanwezig i4 leden, ü m 9 uur opent de voorzitter de verga
dering, waarna voorlezing der notulen van de vorige vergadering, 
welke worden goedgekeurd. 

Ten einde niet in het vergeetboek te geraken, zond de heer 
Snijders eenige waardevolle zegels voor de verloting. Deze wor
den in dank aanvaard. 
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Bes lo ten w o r d t voor d e L i m b u i g s c h e P o s t z e g e l t e n t o o n s t e l l i n g 
e e n m e d a i l l e b e s c h i k b a a r t e s t e l l e n . 

D e v e r g a d e r i n g w o r d t d a a r n a g e s l o t e n en de v e r d e r e a v o n d 
d o o r g e b r a c h t m e t k i e n s p e l en b e u r s . 

Vergadering. 
V E R G A D E R I N G op Z a t e r d a g 8 0 Mei 1 9 2 5 , t e 8 4 n n r , 

fn H o t e l R o b e r t s , S t a t i o n s s t r a a t , H e e r l e n . 

Postzegelverzamelaarsvereen. „Zwol le" , te Zwolle. 
S e c r e t a r i s : A. H O F M A N , V a n d e r H e l s t s t i a a t 11, te Zwolle 

KORT VERSLAG der vergadering van 5 Mei 1925, 
gehouden in de Openbare Leeszaal, (e Zwolle. 

D e voorz i t te r o p e n t o m o n g e v e e r k w a r t na a c h t d e v e r g a d e r i n g , 
die d o o r 15 l e d e n e n een b e l a n g s t e l l e n d e was b e z o c h t e n h e e t 
d e a a n w e z i g e n w e l k o m . D e n o t u l e n d e r v o r i g e v e r g a d e r i n g wor

d e n v e r v o l g e n s v o o r g e l e z e n e n g o e d g e k e u r d . H i e r n a w o r d e n 
e e n i g e i n g e k o m e n s t u k k e n in b e h a n d e l i n g g e n o m e n en d e n se 

c r e t a r i s o p g e d r a g e n , deze s t u k k e n , v o o r z o o v e r n o o d i g , te b e a n t 

w o o r d e n . 
D a n geef t d e voorz i t te r h e t w o o r d a a n d e n h e e r V a n d e r W a l , die 

zijn c a u s e r i e o v e r N e d e i l a n d s c h e zege l s , w a a r m e d e hij o p d e v o 

r i ge v e r g a d e r i n g is b e g o n n e n , v o o r t z e t m e t d e b e h a n d e l i n g v a n 
d e 2e u i t g i f t e . 

V e r v o l g e n s v i n d t b a l l o t a g e p l a a t s o v e r d e n a a n w e z i g e n b e l a n g 

s t e l l e n d e , d i e zich i n t u s s c h e n a l s lid a a n m e l d t en d i e m e t al

g e m e e n e s t e m m e n w o r d t a a n g e n o m e n . 
T e n s l o t t e w o r d e n e e n i g e zege l s , d o o r v e r s c h i l l e n d e a a n w e z i g e n 

b e s c h i k b a a r g e s t e l d , ver loo t e n w o r d t er n o g een k l e i n e v e r l o t i n g 
g e o r g a n i s e e r d , waarvoor doo i d e a a n w e z i g e l e d e n e e n i g e zege l s 
w o r d e n a a n g e k o c h t . N a d a t n o g e e n i g e zegels door r u i l i n g en ver 

k o o p v a n e i g e n a a r zijn verwisse ld , w o r d t d e v e r g a d e r i n g te on

g e v e e r I I u u r g e s l o t e n . 
De Secretaris, H O F M A N 

Nieuw lid 
H . v a n der W e g , O o s t e r s i r a a t 8, Zwolle. 

Hl I A D V E R T E N T I E N. 
UITSLUITEND voor en ten 

behoeve van LEDEN der 
Aangesloten Vereenigingen 

TE KOOP AANGEBODEN: 
Collectie Europa (beh. Ned.), waarde 
Yvert pi m 18500 fr 
Overzee (beh. Ned. Kol.), waarde Yvcrt 
pl.m. 3700 fr., alle prima exemplaren, 
firieven onder no. 95, Bureau v d Blad. 

Te K o o p gevraagd 
een prima exemplaar Ind. Brandkast 
4Vï gulden gebr. Aanbiedingen aan 
F. H. M POST, Maiieliian 104, Utrecht , m ) 

TE KOOP OF IN RUIL GEVRAAGD: 
Jub Ned. 1923—24, 2 cent, plaat 2, en 
10 cent, plaat 10, benevens alle onregel
matigheden , üe Ruijterzegels en id 
Portzegels in geh of halve vellen [47f(] 
F. H M POST, Maliebaan 104, UTRECHT. 

R f ") P \ n P X / l t * / * ^ i'^ r r P J OP ^ S " couvert, verzonden met het 
L H / L J \ S l ^ \ \ \ i \i WSVJ vliegtuig F VII AmiterdamBaUvU, 
gefrankeerd met 20 ets. en twee f 5,— 1898/07. Bij dit couvert behoort eere 
door de Indische posteii|en van adressant verlangde, voor ont;angst van 
dezen brief afgeteekende kennisgeving, welke door deze posterijen aan 
afzender is opgezonden. Brieven nr 88, bureau van dit Blad 

P r i j s d e z e r a d v e r t e n t i e s : 
7 5 c e n t p e r k e e r , 
bi j v o o r u i t b e t a l i n g . 

Gezamenli jke Inschrijving op gebr. 
Postzegels v/h Dep. v. Buitenl. Zaken 
en van den dienst der Nederl Post. 
Nadere inlichtingen worden verstr door 
den heer H F G Gudde, 1 ooropstraat 
259, Nlimeiieii (Lid 350"N.V v P ) [67| 

SURINAME.  CURASAO. 
Aangeboden heel vel Suriname no. 79 
20 ct. groen, no. 80 22'/» oranje; Cura
sao no. 53 22*/, oranje, gaaf met volle 
gom, hoogst zeldzaam Brieven onde'' 
no. 93, Bureau van dit Blad. 

Tentoonstellingsserie Jubileum 1923 
compltel, ongebruikt, 
IN KUIL A A N G E R O D E N 
voor Nederland en Koloniën. (92i 
— — JOH J STOKS, — — 
Honthorststraat 111.  Den Hase

TE KOOP AANGEBODEN 
Jaargangen Ned. Maandblad T. Phil. 
1921, 1922 en 1923, ingebonden, ä f 3,— 
1924, met ingebonden a f 2,— [79] 
« H. I. D A C O S T A , . 
Joh. Vermeerplein 9, Amsterdam. 

T E K O O P 
Schaubek, 3 deelen, zoo goed als nieuw. 
Ook genegen in te ruilen voor post
zegels. Adres M A X D E S S t U R , 
Weimarstraat 359, Den Haag |91) 

Zoek t e koopen : drukkersteekens, 
plaatn., oplaagl en oplaagc Ook v. d. 
allerlaatste uitg. (ongebr bovenrand). 
Verder aanb gevr v tandingafwijk. v. 
jub. en andere zegels Vergoed poiti . 
mr. G. A. Bontekoe, Sneek. |80] 

Welke zeöels mankeert U v. d. Ceresyitoiffe v. Portugal? 
Van ALLE soorten kleine voorraad af te geven. ZEND WANCOLIJST. [78] 
P . O . M E L S E R r , D I B B E i S S ' R A A T 5 5 , D E N H A A G . 

Voor Den Haag: PAVILJOENSGRACHT 6 (winkel) . 

 LUCHTPOST. 
Gevraagd enveloppen en kaarten, ver
zonden per luchtpost van alle landen. 
ZICHTZENOINO MET PRIJSOPGAVE 
Or. Eonmiers, Ginneken, t id lo „Sieda" [86] 

Voor uwe ruilcon t. overn aangeb pr. 
pap.vrije zeg v. N.Ind.,yv. 43 20 c de 
100 st . , 48, 15 c , 49 20 c , 55, 35 c , 56, 
35 c , 57 35 c., 108, 15 c , 111, 50 c., 113, 
25 c ; 114,30 c alle de 100 st. Franco 
door gi'heel Nederland. A H Hansen, 
Sophiakade 48 B, Rotterdam. [82] 

: Te koop gevraagd postfrisch : 
Nederl Jub 1923 f 2 50, plaatnumnier 2, 

f 5,— plaatnunimer I 
AANBIEDINGEN AAN [87] 
Chr V.Loon,SingelT42,Dordrecht. 

« BOD GEVRAAGD * 
op SchaubekPerm Album, No 90, 2 
banden, goud snee, schroefsluiting, 
eenzijdig bedrukt, compleet tot en met 
1914 zoo goed als nieuw [81] 
A. Colen, Boschlaan 36, Ginneken. 

T E K O O P A A N G E B O D E N : 
I prachtverz. ca 7000 s t , w o Ned. en 
I Ned Indie, bijne conipl., en splinter

nieuwe Yv.iST Alb. leeren hoeken en 
banden, 4 deelen tez v. meestb. Te 
bezieht, led. dag Qoudsbloemlaan 37, 

i 'sHage Lijn 3712. Autobus lijn 5 [83] 

BELGISCH CONGO. 
POSTZEGELS. 

No Yv. ongebr. 
1,50 
1,50 

12,50 
7,50 
I,— 

gebr. 

2 
3 
4 
68 

10 
14 6,50 
15 1,25 
16 3 . 
17 6,50 
18 0,90 
19 3 , 
20 3 , 
21 1,— 
22 5 , 
23 10 , 
24 1 ,  1 , 
Prijzen in Belgische francs, 
op den dag van ontvangst. 

750 
3 ! 
650 
1,25 
1,50 
6,50 
0,90 
175 
150 
1,— 
1,50 
4,— 

POSTZEGEL?. 
No. Yv. 
25 
26 
27 
28 
29 
30-35 
36 
37 
38 
39 
40 45 
46 
47 
50 
51 
52 
52a 

ongebr. 
750 

200'— 
45,-
100,-
20, 
12,— 
225.— 
50-
■,— 20, 

26,-
30,-
30,-
1,— 
150 
10,-
15,— 

,50 

POSTZEGELS. 
Yi No. 

53 
5457 
58 
60 
6467 

70 
71 
7278 
79 
80 
8184 
8590 
9194 
9599 

100105 
Bedrag tegelijk met 

Postchèquerekening 
bestelling. 
Brussel No 

ongebr, 
2,75 
1,25 
6 , 
3 — 
1,25 
6,— 
6 , 
150 
7,50 

10,— 
2 0 , 

100,— 
12,— 
10 — 
2 5 , 
6 — 

42 50 
Hollandsche 

152147. 

gebr. 
2,50 

1,25 
1,25 
4,50 
3,75 
0,75 
350 

G. MORN A R D , 
5, 

geldswa, 

24 

POSTZEGELS 
No. Yh. 
106117 
118129 
130133 
134137 

ongebr 
27,50 
27,50 
2,50 
250 

PORTZEGELS 
3,25 
4,50 
650 

10,
12,— 
16,— 
25 — 

200,— 

PORTZEGELS 
No. 
24 
25 
2730 
3140 
4148 
4960 
6163 
64 69 
7075 

Yv engehr. 
3 5 , 
75,— 
22,— 
60,— 
25,— 
27,50 

1,75 
2,50 
2,50 

CONGOpakketten. 
6c 
6d 

1722 3 0 ] 
23 . 20,— 

arden worden ook aangenomen, 

AVENUE DE LA 
B R U S S E L , 

25 verschillende 
50 
75 

100 
125 

5,— 
20 — 
50,— 

100,— 
175,— 

berekend tegen den koers 

RENAISSANCE, 
BELGIË. (85, 
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POSTZEG ELS. PORTZEG ELS. 
De ONTVANGER DER REGISTRATIE EN DOMEINEN te 'sQravenhage zal op Vrijdag 12 Juni 1925, 
's namiddags te 2 uur, in het Hoofdgebouw van het Hoofdbestuur der Posterijen en Telegrafie te 
'sQravenhage, Kortenaerkade 12, 4de étage, kamer 172, bij inschrijving verkoopen: 

Gebruikte Frankeer en Portzegels. 
N O T I T I Ë N zijn g r a t i s verkrijgbaar aan die kamer. (89) 

TiiiiiïSiiïiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiHiiiiiiiiiiiiiiiiNiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiriiiiiiiiiiiiiiiii 

SURINAME 
KROOHTJESSERIE 1911. 
1 STEL COMPLEET MET 
PORTO'S IN BLOKKEN V/iN 
4 EX. AANGEBODEN VOOR 
f 400,—. VERDER 1 SERIE 
LOS VOOR f 9 0 ,  . TE 
ZaMEN VOOR f 475,—. 
A L L E S O N G E B ' ^ U I K T . 
BRIEVEN ONDER NO. 94, BUREAU 

VAN DIT BLAD. 

\ WIJ LEVEREN ''"" 
i 
i 

zending van 3 GULDEN 
twee Yolledige series, 

3 20 centesimi tot 5 Lire (6 waarden) der prachtvolle nieuwe r_ 

é V R A A O onze geïllustreerde maandelijksche prijslijst, j ^ 
] welke G R A T I S en F R A N C O wordt toegezonden, l 

<̂  uitgifte »Herinnering aan hei Heilig Jaar 

i : FIRMA AMLETO & RENATO 8ANGUINETTI. : 
^ Milano 6, Via San Giovanni in Conca 5 (Italia) 

egezonde 
. . r 

A Correspondentie in het Italiaansch, Fransch of Duitsch te voeren, k 
^ i68i_ r 

i (Prijzen in Hal. lires ) 

 Gedurende deze maand 

20 1o korting 
JOS U PuOTRÉ, 

'sHAGE, PRINS HENDRIKSTRAAT 61. 
POSTCHEQUE EN GIRO No. 31822. (0) 

Q 097* isy ST' 87» (B::> ST» s).^ » ^ ^è> Te) ŝê) 'Cè) 'Têi D 

^ TE KOOP GEVRAAGD: ^ 
^ J U B I L E U M  Z E G E L S V A N ^ 

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

^O.Eteel. St. Janstraat 18. A M g 

ReclameAanliiediiig 
I ▼ I Zeer voordeelig bied ilc aan 

in p r i m a s a m e n s t e l l i n g : 
Lot A 1000 zegels f 3,—I Lot C3000 zegels f 6,50 
Lot B 2000 zegels f 5 , ~ | Lot D 5000 zegels flO,— 
Voor wederver"koop zeer geschikt. — Qeen 
beschadigde, geperforeerde of fiscaalzegels. 

 M E T K W A L I T E I T  n S  l 
wil ik U mijn cliënt maken. \ ^ i 
- Pottzegelhandel — 
THE GLOBE, Zaandam. 

[90] 
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z O O E V E N 
VERSCHENEN: 

I. C. Auf der Heiile S. H. D. 
STEMPELS EN POSTZEGELS. 
Een verhandeling over alle soorten 
opstempelingen, zooals zij tot op 
heden bekend zijn, gevolgd doot 
een beschrijving aer stempels, voor
komende op Nederl. Poststukken 
van 1781 af, met inbegrip eener 
vermelding van den plaatsnaam der 
nunimerstemoels. Meer dan 60 
afbeeldingen!! Formaat 16 X 24 
C.M., best papier, omslag kunstdruk
carton, tweekleurendruk. — 

Prijs f 0,65 Franco f 0,75 

AUF DER HEIDE'S 
PÜSTZE6ELHANQEL, 
Hilversum, Nassaulaan 5. 
Amsterdam, Gravenstraat 17. 

(23) 
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m 
u w VERZAMELINGEN, DOUBLET
TEN, POSTSTUKKEN, ENZ., TEGEN 
B R A N D EN D I E F S T A L BIJ: 
Hanpkamp & Van den Broeke, 
 ALGEMEEN ASSURANTIEKANTOOR, 

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

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

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

P.Servaas Smits, Deventer. 
0 3 " GEEN LEVERING OP MANCOLIJST. (30) 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

■ Mäverfeerf in dif ^ laS . (aÈj 

WIJ BIEDEN AAN: 
20 verschillende Luxemburg 

100 „ Skandlnavlë 
50 „ Bosnië 
50 „ Bulgarije 

100 
100 „ FraiMclie Kol. 
200 
25 „ Jorgodavië 
75 „ Portugal 

100 
5 st. Belgische Spoorwegzegels 

Yvert no. 128/131 en 134, slechts f 0,30 
Toezending na ontvangst van postwissel 
Beneden f 5,— porto extra. [29] 
G F B R . VAN PRAAG, 
N Di:eleiistr..3, b/d Munt, AmsienJam, Tel. 43240. 
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VAN 25 30 MEI 1925 ZAL TE ZURICH (ZWITSERLAND) EENE 

^ROOTI PUSLIIKI WIILIIC 
B I J O P B O D GEHOUDEN WORDEN, GEORGANISEERD DOOR 

l a H Ü H O P l T R A S l i 7@g 

I VAN EENE ZEER BELANGRIJKE VERZAi/IELING'EUR0PEE8CHE ZEGELS 

I (MET EENE CATALOGUSWAARDE VAN MEER DAN l i / / . MILLIOEN FRANCS, Yvert & Tel l ier) , WAARONDER 
A . eene bijzonder gespecial iseerde verzamel ing van FINLAND, bevattende meer dan 4 0 stuks der nos. 1 en 2 met al le variëteiten, foutdrukken, 

zeldzaamheden, enz , 
B eene gespecial iseerde verzamel ing van Z W I I S E R L A N D met a dubbelen van Geneve, 12 stuks Zurich 4 Rp , 3 0 stuks Zürich 6 Rp., meer dan 

2 0 0 exemplaren Ortspost en f ayons. Paren, kruisbanden, blokstukken, enz., heel m o o i ; 
C de Duitsche Koloniën compleet . 

De zitt ingen zul len gehouden worden in de lokalen van het hieronder genoemde huis 
De zeer belangri jke en mooi geï l lustreerde catalogus (met meer dan 2 5 0 0 foto

graf ische reproducties) zal op aanvraag g r a t i s toegezonden worden door : 

E L U O E R  E D E L M A N N & C o , ZÜRICH (zwitsenand), 
GROOTHANDEL IN POSTZEGELS   BAHNHOFSTRASSE 76. 

it^ Z O O E V E N V E R S C H E N E N : " ^ 4 
Laatste geï l lustreerde pr i jscourant 1925 (6e uitgave) van al le Zwitsersche postzegels. O.ZUuCT-C>u0lfIlä/l/léL. 

POSTZEGELÜANDEL P. 
miLEIISIIllH a. p.st«keni.8 •nm. |EI mm. 

SPEClflltE AANBIEDING. 
1911 
1873/89 
1899/ 

1902 
1889 
1889 
1920 
1924 
1923 
1922 
1924 

Beieren, compleet . . 
Curasao, 2,50 Koning 

aantal prijs 
f 17,50 
. 3,00 

cmpl 

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

» . 1 0 , 
* Denemarlten, 5 kronen 

» Juh., 3 blokken, 
* Luxemburg, 75 op 0214 

Monaco, 1 franc. . 
» 45 op 50  75 op 1 tr 

85 op 5 frs. . 
1914 *Ned.Indië, 2,50, rood . 
1919 * Noorwegen, 5 kronen. 
1904 • Denemarlten, 50 öre . 

* . 100 öre . 
1919/22 * » 2 op 5 öre . 
1884 Stellaland, 1 shilling (no. 5) 
Bestellingen boven 5 gulden franco. . — 
Voorts alle soorten SCHAUBEKALBUMS, 
— geheel bijgewerkt — 
ALLE BENOOOIGDHEDEN VOORHANDEN 

(7) 

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

0,60 
0,95 
0,45 
0,25 
0,45 
7 , 
3,50 

wM^^mmm. \mmmmmm. ^ 

HUGO MICHEL, l i . i n . y . , WEIMAR, 
P0STZEGELH4NDEL = = 
INKOOP. RUIL. 

OPGERICHT IN 1890. 

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

MICHELCATALOGI: = 
ERUOPA 1924/25 
(Prijzen in Goudmarlien) • • • ■ > 
EUROPA 1925 f 2 , — 
OVERZEE 1925 . . . . f2,50 
MICHEL'S MAANDELIJKSCHE 

SUPPLEMENTEN. 
Abonnemen t 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 einstigen verzamelaar. 
AANBIEDINGEN VOOR DEZE MAAND: 

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

S C H W A N E B E R G E R  A L B U M , sedert 44 jaren bekend als het 
beste en meert gewi lde der geheele were id , m alle soorten 
tegen origineele p i i j / e n . Pri js l i js ten op a.invr.iag gra l i s . 

Vk vraag steeds te koop : Series van alle landen, in liet bijzonder 
nieuwigheden, alsook alle Europazegels voornamelijk DUM SCt lE 
KOLONIËN, ongebruikt en gebruikt, en O U O  D U I T S C H L A N D . 

BANKIER: Bank voor Handel en Industrie, 
  COOLSINGEL 49, ROTTERDAM.  

(50) 

fimmmmmmmmm^émmmi^ 
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» SCHAUBEK EN SCHWANEBERGERSUPPLEMENTEN I 
VERSCHIJNEN BEGIN MEI. ZENDT ONS P.O. HET NUMMER VAN UW ALBUM EN WIJ | 

■ VERZORGEN VERDER GEREGELD DE TOEZENDING DER BIJBLADEN VOOR UW ALBUM ■ 

Honitarije, Porto overdruk, compleet, 21 waarden, 100 f./15—5000 k/5 k., ongebruikt / 1,50 
» Dienstzegels, compleet, 29 waarden, 10 f. tot 5000 k., gebruikt » 1,50 
» NIEUW. Sportserie, compleet, 8 waarden 0,75 

Oenemarken, Jubilé, serie compleet, in blokken van vier, gebruikt » 0,75 
Montenegro 1902, serie compleet, ongebruikt, 1 h. bl.—5 k. oranje, lastige serie » 2,25 

> 1905, bovengenoemde serie met overdruk, compleet, lastige serie » 2,50 
» 1905, Portzegels met overdruk Constit., serie compleet » 1,25 
» 1905, 25 h. A. R. met overdruk Constit., zeer lastig zegel » 0,75 

SanMarlno NIEUW, Portzegels, 5 c. blauw en rood 10 I. oranje en bruin, compleet » 3,50 
» Type 1922, 5 c. violet—60 c. rood, serie compleet » 0,95 

Italië, Geloofserie, compleet, ongebruikt » 3,25 
Zwitserland, 3 f.—10 f., groot formaat, serie compleet, 4 waarden » 0,95 
Frankrijk, Postzegeltentoonstelling, echt gevlogen brief met een 5 fr. Tentoonstellingszegel, slechts » 3,— 

» compleet vel met vier 5 fr. zegels, oplaag slechts 50 000 stuks » 10,— 
Zendingen uitsluitend bg Toornitbetaling, renboars of na storting op ons gironnmmer 110104. Beneden 
f 10,— porto extra. Buitenland porto steeds extra. — — 

DE m t E S C H E POSTZEGELHANDEl, TOÜSSÄIHTKADE 41, DEH Ukl. 
{42a) 

LEVERING VAN Z E L Ö Z i E ZEGELS VAN ALLE LANDEN VOLGENS lANCOÜJST IS 
: MIJNE SPECIALITEIT : 
PRIMA KWALITEIT. ZEER MATIGE PRIJZEN. 

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

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

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

W. HOUnAMER, STRAND 368, LONOON W. C. 2, ENGELAND. 

I 

D I R . L E O N D E RAAT 
iHT.T r L. r u i o 6 7 S I 



XII NEDERLANDSen MAANDBLAD VOOR PHILATELIE. l6 MEI 1925 

DnnnDDDDDDnDnnDQD 
□ DE HAAQSCHE POSTZEQELHANDEL, □ 
□ TOUSSAINTKAOE 41, _ 'sGRAYENHAGE, □ 

□ LEVERT ALLE ZEGELS DER GEHEELE WERELD, UITSLUITEND IN ECHTE ^m 

PRACHTEXEMPLAREN EN ALLE VAN ZIJN GARANTIESTEMPEL VOORZIEN. U 

Q SPECIALEAANBIEDING MEI—JUNI 1925. Q 
□ Albanië 1913. Yvert 14—19, serie compleel, gebruikt »" 9,— ^ ^ ^ 

» 1913. » 20—24, serie compleet, gebruikt » 5,— ^ ^ B 
» 1914. Porto 1—5, serie compleet, gebruikt , > 10,— 1 J 
• 1914. Porto b—9, serie compleet, gebruikt / 9,— ongebruikt » 4,50 IH^I 

□ » 1919. Yvert 61—66, serie compleet, gebruikt » 12,50 ^ _ ^ _ 

1919. . 67—72, serie compleet, gebruikt » 6,50 f ^ 
» 1919. » 73—78, serie compleet, gebruikt » 5,— ^ ^ 

1914. » 31—36, serie compleet, gebruikt, (7 Mars.) » 12,50 ^ " ^ 

□ Baden 1851. » no. 1, pracht exemplaar / 25,— Zeer goed exemplaar > 15.— M ^ B 

» 1862. » no. 21, pracht exemplaar, GEBRUIKT, z.z.z » 45,— f 1 
1862. LANDPOST no. 1, GEBRUIKT / 10,— no. 2 GEBRUIKT . 5,50 ^^M 

Beieren 1849. 1 K. zwart, GEBRUIKT, pracht exemplaar, z.z.z » 90,— ^ ^ ^ 

□ 1870. No. 29, 12 K., violet, GEBRUIKT, pracht exemplaar 50, W^^ 

» 1911. No. 76—91, serie compleet, gebruikt » 15,— W ï 
BelgiS 1869. No. 5a, 5 fr., lichtbruin, pracht exemplaar, z.z.z 75,— B h ^ 

□ 1919. 2 fr„ Staalhelm no. 176, gebruikt 20,— ^ ^ ^ 

1919. Staalhelm, 5 fr., ongebruikt / 20,— 10 fr., ongebruikt » 20,— ^^M 
» 1918. Roode Kruisserie, compleet, gebruikt, no. 150—163, z.z.z » 75,— \^ J 

1916—1921. Spoorwegzegels, compleet, gebruikt, no. 58—127 » 5,90 ™ ^ 

□ Brunswijk 1852. 2 s. blauw, pracht exemplaar / 47,50 3 s. rood. pracht exemplaar » 55,— H ^ H 

» 1853. 1/3 s., doorstoken goed exemplaar, no. 5a, z.z z., (gebruikt,. » 85,— W 'V 
Bremen 1863. 2 g., no. 5, goed exemplaar, z z. ƒ 30,— 5 s., no. 9, pracht exemplaar, z.z. » 45,— ^ ^ ^ 

^ ^ ^ > 1866. 5 g., no. 12, gebr. pr. exemplaar z.z. / 45,— 3 g. no. 11, gebr. pr. exemplaar » 50,— ^ ^ ™ 
^ ^ ^ Duitschland 1922. 10 m. met witten ondergrond, no. 211, z.z » 4,50 " " " ■ 

□ Finland 1856. No. 1, goed exemplaar, met poststempel, z.z.z » 125,— ^ ^ ^ 

1856. No. 1, Randstuk penvern., z.z.z » 100,— I 1 
» 1856. No. 2, pracht exemplaar, poststempel, volle kleur, z.z.z » 60,— k ^ B 

□ » 1866. No. 10, 1 m., gebruikt, pracht exemplaar, alle tanden, z.z.z » 40,— _ | ^ _ 

Prankrijlc 1850, enz. steeds in meerdere prima exemplaren voorradig. ^ ^ ^ 
Griekenland. Alle zegels in prima exemplaren tegen matige prijzen voorradig. ^ . M 
GrootBritianje No. 5 / 2 0 ,  No. 6 / 32,50 No. 7 / 16,— No. 44 z.z. » 75,— ^ » ^ 

□ No. 46 / 90,— No. 89 / 40,— No. 105 / 17,50 No. 121 / 14,— No. 156 » 30,— p H | 

Hamburg 1959. No. 1, Vj s. zwart, gebruikt pracht exemplaren, z.z.z » 30,— W ' ^ 
» 1859. No. 5, 4 s. groen, pracht exemplaar gebruikt, z.z.z » 125,— ^ ^ ^ 
> 1859. No. 7, 9 s. geel, pracht exemplaar, ongebruikt, z.z » 2 5 , — ^ ^ ^ ^ 

□ » 1864. No. 10, 2V2 s. groen, pracht exemplaar, gebruikt, z.z.z  . » 30,— ^ ^ ^ 

» 1865. No. 19, 7 s. oranje, pracht exemplaar, gebruikt, z.z.z 30,— W J 
» 1865. No. 21, 9 s. geel, goed exemplaar, gebruikt, z.z.z » 95,— ft|^| 

□ Hannover 1853. No. 8, 3 p. rood, goed exemplaar, gebruikt, z.z » 17,50 ^ ^ ^ 

. 1856. No. 9, 3 p. rood, bur. zwart, pracht exemplaar, z.z.z 40.— ^ ^ ^ 
» 1859. No. 15, 3 p. groen, pracht exemplaar, randstuk, z.z.z., gebr » 70,— \^ M 
> 1859. No. 21, 10 g. groen, pracht exemplaar, gebruikt, z.z.z 125,— ™ ™ 

□ Italië 1879. No. 37, 30 c. bruin, gebruikt, pracht exemplaar, z.z.z » 40,— B ^ B 

Luxemburg 1865. No. 22, 374 c. bruin, doorstoken, pracht exemplaar, gebruikt, z.z.z » 70,— W "V 
» 1923. 10 fr. groen, no. 140, geheel vel, pracht exemplaren, ongebruikt, z.z » 100,— ^ ^ ^ Monaco 1885. No. 10, 5 fr. violet, niet onberispelijk, gebruikt exemplaar, z.z » 90,— ^ ^ ^ □ » 1922. 25 c. bruin, no. 54 / 7,50 " 5 fr. bruin, no. 62, z.z. » 10,— V ^ Oldenburg 1852. Pracht exemplaar no. 8 / 20,— No. 4 / 17,50 1858, no. 6 . 13,50 ■ 1 » 1860. ^2 g. bruin, no. 11, goed exemplaar, z.z.z., gebruikt » 75,— ^ ^ f ^ ^ ^ > 1860. 1 g. blauw, no. 12, goed exemplaar, z.z., gebruikt » 30,— ^ ^ ^ ^ ^ B » Ï860. 2 g. rood, no. 13, goed exemplaar, gebruikt, z.z.z » 125,— ^ ^ ^ ï J . 1860. 3 g. geel, no. 14, gebruikt, niet onberispelijk exemplaaar. z.z 50,— ï 1 ^ ^ H Oostenrijk Jubilé serie 1910, compleet, gebruikt of ongebruikt, pracht exemplaren, z » 55,— M H □ » Eerste veldpost overdruk K. 0 . K., serie compleet, gebruikt of ongebruikt . . . . > 37,50 ^ a ^ _ Oottenrijksche Po«i in Servië, serie compleet met rechten overdruk, gebruikt, z.z » 5 0 , — ^ ^ B Polen 1919. Overdruk POCZTAPOLSKA, 10 KR., gebruikt op brief, z.z.z 100, ^ J □ Bovenstaande zegels vormen slechts een zeer klein gedeelte van onze enorme voorraden. De prjjzen zgn ^ ^ ^ ^ netto. Levering nitsinitend na ontvangst van postwissel of na overschrflving op onze Girorek. No. 1J0104. ^ ^ ^ Buitenland porto extra. Gelieve zooveel mogelQk reserveorder b|j te voegen. (42) ^ J DDDnDDDDDDDDDnnDD 


