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HANDBOEK CURAQAO 
= EN SURINAME = 
BEWERKT DOOR DEN HEER A. C. VOSS, GEDRUKT 
OP KUNSTDRUKPAPIER EN TOEGELICHT MET 
:: -DUIDELIJKE CLICHÉ'S. : : 
I I VERMELDT VELE OPLAASCIJFERS DER ZEGELS H 

VERKRIJGBAAR AD F 2,~ BIJ ALLE NEDERLAND-
SCHE HANDELAARS EN BIJ = 

J. MEBUS - AMSTERDAM, 
— KORTE LIJNBAANSTEEG 4 -
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BELANGRIJK BERICHT. 
(Herplaatsing wegens misstelling ) 

Den vereenigings-secretarissen wordt er nog eens uitdrukkelijk 
op gewezen, dat de vergaderings-verslagen vóór den 9en der 
maand behooren te worden toegezonden aan de administratie, 
en wordt hun beleefd verzocht met het inzenden der kopij n i e t 
d e n u i t e r s t e n t e r m i j n af te wachten. Al wat n a d e n gen 
bij de administratie ontvangen wordt, kan beslist niet meer in 
het in die maand te verschijnen nummer worden opgenomen. 

Advertentiën kunnen nog tot en met den loen worden opge
geven en moet het verschuldigd bedrag gelijktijdig, per postwissel 
of per giro (37183), worden overgemaakt, wijl anders plaatsing 
achterwege blijft. Bi] het inzenden der zoogenaamde .kleine ad
vertentiën«, uitsluitend voor en ten behoeve van leden der aan
gesloten Vereenigingen, moet tevens worden medegedeeld, van 
welke Vereeniging men lid is. 

Redactieleden, alle medewerkers en inzenders van stukken 
behooren hunne bijdragen vóór den eersten der maand — en 
niet vóór den 6en der maand, zooals in het vorige nummer 
abusief vermeld staat — te doen toekomen aan den hoofd
redacteur. 

De kopij mag maar aan ééne zijde van het papier beschreven 
worden. 

Waarschuwing. 
De heer A. Dekker, lid der Philatelisten-Vereeniging »Gro

ningen,« heeft onaangename ondeivindingen opgedaan met 
een paar adressen, afkomstig uit het nieuwe Haagsche Philat. 
Advertentieblad »De Postiljon«. Hij hééft aan Witold Bienkowski 
te Guidziadz, Polen, aan L. E. Münala, Kemi (Finland), en aan 
Kemin Merkkiaitti, Kemi (Finland), op hun aanvraag, zichtzen-
dingen doen toekonien, maar n o o i t e e n i g b r i c h t erop 
ontvangen. 

De beheerder van 't Bonds-Informatiebureau, 
]. A. K A S T E I N . 

van Nederlandsche Bond 
Vereenigingen van 

Postzegelverzamelaars. 
Opgericht 26 Juni 1908. 

Als Rechtspersoon erk nd bjj Kon. 
Besluit van 27 Jnl l 1908, No. 67, 

In verband met he t bepaalde in art. 4 van het Huishoudelijk 
Reglement, wordt aan de secretarissen der aangesloten Vereeni-
giftgen 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 vereenigingsjaar. 

Met het oog op den op 29, 30 en 31 Augustus a.s. te houden 
Zestienden Nederlandschen Phiiatelistendag te Maastricht, worden 
de bij den Bond aangesloten Vereenigingen uitgenoodigd reeds 
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. 
in zenden aan den len Secietaris. 

Ditjaar zal voor het eerst de Wisselbeker van den Bond worden 
uitgereikt aan haar of .hem, die, volgens stemming der aanwezigen, 
de beste voordracht heeft gehouden. 

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

Leden van aangesloten Veieenigingen worden verzocht, van al 
hetgeen zij eventueel mochten ontdekken op het gebied van ver-
valsching der Nederlandsche zegels, opgave te doen aan den 
heer J. A. KASTEIN, Hendrik Jacobszstraat 19, Amsterdam. 

VERSLAG van de Bondsbestuursvergadering op Zaterdag 
6 Juni 1925, te Utrecht. 

Aanwezig het voltallig bestuur, n.l. de beeren Van der Schooren, 
Singels, mr. Bonn, mr. de Beer, Costerus, Kastein enjor issen. 

De voorzitter,de heer Van der Schooren, opent de vergadering, 
waarna de notulen der vorige vergadering worden voorgelezen 
en goedgekeurd. 

De ingekomen stukken worden voor kennisgeving aangenomen. 
Deze loopen hoofdzakelijk over den te houden Phiiatelistendag 
te Maastricht, met mededeelingen omtrent tentoonstelling, vast
stelling feestelijkheden, vergaderingen, enz., waarvan in het Maand
blad zal worden melding gemaakt . 

Tot vertegenwoordiger van den Bond voor den Phiiatel is tendag 
te Maastricht wordt benoemd de heer Singels, die deze benoe
ming aanvaardt . Voorts zal aan de Postzegelvereeniging »Zuid 
Limburg« te Maastricht worden medegedeeld, dat vanwege den 
Bond f 100,— als maximum zal worden bijgedragen voor te 
maken onkosten. 

Volgens rooster zijn de beeren Costerus en Singels aangewezen 
vanwege het Bondsbestuur tot leden van het Kapittel ter uit
reiking der Bondsmedaille over 1925, en zullen voorts worden 
uitgenoodigd de beeren Vredenduin en Voss als leden, en zoo 
noodig als plaatsvervangende leden respectievelijk de beeren 
Van Brink en Post. 

De heer Costerus vraagt nog enkele inlichtingen omtrent de 
voorwaarden van den dit jaar voor het eerst uit te reiken Wis 
selbeker, welke door den voorzitter worden verstrekt. 

Ten slotte deelt de voorzitter de punten mede, die op het te 
Parijs gehouden Congres zijn behandeld en welke ten slotte 
tot resultaat hadden, dat er een Internationaal Lichaam zal wor
den in 't leven geroepen, met het doel om over alle philatelis
tische gebeurtenissen overleg te plegen, hoofdzakelijk ook om 
den strijd tegen de vervalschingen op te nemen, terwijl dan door 
ieder land een persoon zou worden aangewezen, die als 't ware 
de trait d' union zou zijn tusschen het door hem vertegenwoor
digd land en dit Internationale Lichaam. 

Niets meer aan de orde zijnde, sluit de voorzitter de vergader ing. 
De 2e Secretaris, 

P. JORISSEN P.C.zn. 

Nederlandsche Vereeniging van Postzegelverzamelaars. 
Sec re t a r i s : A. VAN DAM, Wilhelminastr. 49, Haarlem, Tel . 10793. 

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

Straatweg 25, Vel/i. 
Dordrecht: Secr . : G. W. Wesselman, Maartensgat 7. 
Friesland: Secr.: S. Tromp Visser, Voorstreek 9, Leeuwarden. 
Gooi- en Eemland: Secr . : C. Bovenkerk, Pater Wynte i l aan 9, 

Naarden. 
's-Gravenhage: Secr . : J. J. Deggeller. Schuytstraat 151. 
Haarlem : Secr . : dr. J. M. van Olst, Wilhelminastraat 14. 
's-Hertogenbosch: Secr . : Lambert W. C. Berge, Kerkstraat 64. 
Leiden en Omstr.: Secr: J. A. A. van der Horst, Breestr.f 165. 
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Nijmegen: Secr. ; dr. M. Heyer, Canisiussmgel 3. 
Twente: Secr. : Ch. \ . .Struyck. Almelo.. 
Wesl-Friesland: Secr . : A. Kru bel, Ritsevoort 28, Alkmaar. 
Handboek der Postwaarden van Nederlandsch-Indië. 
Deel II. Postzegels. Tekst in vier talen. Prijs f9,50, voor 

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

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

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

Enschedé & Zonen te Haarlem. 
Het Handboek is te P a r i j s met GOUD bekroond. 

Nieuwe ieden. 
844. E. S. Slot, Koninginneweg 62, Soerabaya (N.I.) (p./d. 

Watt ie & Co.) 
845. F . C. Heyligers, Limburg Estate hjMalang (N.I.) 
846. J T. C. Koedijk, adm. s. f. Pangsarredjo hjMalang (N.I.) 
847. H. J. H. Voskuil, Lt. Inf, Malang (N.I.) 
848. J. H. van Zuylen, empl. Ned. Handelmij, Medan (N 1.) 
849. J. de Graaf, adj. secr. Cul tuurraad, Medan (N.I.) 
850. J. E. Hamming, adm. ondern. Tegalgondi hjSolo fN.!.) 
851. J. F. Tierie. apoth., Malioboro, Djocja (N.I.) 
852. A. C. Ingenegeren, Riouwstraat 102, Bandoeng (N.I.) 
853. E. Hamakers, ond. Tjioomboe'oeit . hjBandoeng (N.I.) 
854. mej. E. J. Eengelberd. N. Z.-Voorburgwal 316, Amsterdam. 
855. H. F. van Hoek, Keppleistraat 138, deti Haag. 
856. H. J. P. Huizinga. Nassauplein 15. Alkmaar, (i Juli). 
857. G. J. Nuesink, Apeldoornscheweg B 33, Voorst. V. 
868. E. Verff, Reguliersgracht 45 (corresp. adres Keizersgracht 

667), Amsterdam. V. A. L. 

Afgevoerd. 
590. J. Vermeer. 633. Ch. D. van Ham. 

A dres veran der ingen. 
623. J. W. F. Biegelaar, thans De Carpentierstr . 57, den Haag. 
913. L. C. R. Breeman, thans Tegalsari 41, Soerabaya. (N.I.) 

(voor aanget. s tukken : bijk. Simpang.) 
599. J. M. Broekmeyer, thans Medan. (N.I.) 
627. L. F . Cavaljé, thans Pontianak (N.I.) 
745. H. Dekker, thans Nijlandweg 46, Bandoeng. (N.I.) 
477. J. Dingemanse, thans Painan. (Sum. Westk . N.I.) 
443. J. F . de Hosson, thans Bilderdijkstraat 17 H, Amsterdam. 
689. A. B. Meihuizen, thans Nederland. 
362. W. J. Pluym, thans Rijnlaan 151, Utrecht. 
393. C. Pohlmann, thans Stationsweg 45, den Haag. 

73. J. Thyssen, thans Hendrik Jacobstraat 24, Amsterdam 
137. A. IVI. Vroeg, thans Soerensche weg 87, Apeldoorn. 
708. H. Wesseling G.zn., thans De Vriesstraat 5, den Haag. 

Aanmeldingen. 
J. de Beer, Koepoottsweg 97, Hoorn. 
S. van Berg, Kennemerpark 28, Alkmaar. 
C. B. Brouwer, serg. sehr. Kon. Mar., Marinekazerne, Amster

dam. V. A. 
A. G. Ferf, Prinses Mariestraat 25, den Haag. 
J. Koets, Geldersche steeg 7, Hoorn. 
M. P. R. Meuwissen, Groote Oost, Hoorn. 

.H . C. Valeton, Daendelstraat 47, den Haag. 
mevr. A. C. Wonder-Weller , Koepoortsweg lo in , Hoorn 
H. C. B. Weyerman, luit. inf., Tjimahi (N.I.) 
J. van den Bergh, ondern. Soekaranda hjBindJei, Deli. (N.I.) 
J. F . G. van Boldrik, Nieuw Merdika 23, Bandoeng. (N.I.) 
W. van Druten, comm. Delispoor. Balistraat, Medan. (N.I.) 
. . . . de Graaf, employ, s. f. Sempal Wadak h/Malang. (N.I.) 
K. E. Maier, kap. Top. Dienst, Malang. (N.I.) 
F . Poortman, Naripanweg 4 i , Bandoeng. (N.I.) 
. . . . Seuneke, Bothastraat 24, Soerabaya. (N.I.) 
J. Spee, p.a. fa. van Dorp & Co., Semarang. (N.I.) 
F . A. Witbols Feugen, Sumatrastraat 27, Bandoeng. (N.I.) 

Leden en Afdeelingen, die punten op het in Augustus te 
Maastricht te houden Congres wenschen behandeld te zien, 
worden uitgenoodigd deze vóór 30 Juni e. k. in te zenden bij 

den secretaris , Wiihelminastraat 49 te Haarlem. Het bestuur 
zal deze punten daarna eventueel indienen. 

Aangezien het Tentoonstellingscomité nog geen afrekening 
van den Franschen Bond in zake het tentoonstellingsmaterieel 
heeft ontvangen, is het Bestuur niet in staat de rekening en 
verantwoording der Haagsche Tentoonstelling in het ' jaarboekje 
1925 te publiceeren. 

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

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

Tegenwoordig 35 leden. Na opening der v'ergadering door den 
voorzitter, den heer .Singels, en welkomheeting der aanwezigen, 
waaronder de eere-voorzitter, de heer Spitzen, en de heer H. J. 
H. Voskuil als introducé, worden de notulen der vergadering van 
II Mei 1.1. ongewijzigd goedgekeurd en vastgesteld. 

Als nieuwe leden worden vervolgens aangenomen de beeren 
L. H. Rijnders, F. W. Nanning, J. Dupin en B. van der Reijden. 

Voorlezing wordt vervolgens gedaan van een ontvangen schrijven 
van de Philatelistcn-Vereeniging »Zuid-Limburg«, te Maastricht, 
waarin dank wordt gebracht voor de geschonken zilveren medaille 
voor de door haar te houden Tentoonstelling. 

Op een verzoek van de Openbare Leeszaal en Bibliotheek te Breda, 
om een jaarlijksche bijdrage van minstens f 5,—, wordt om ver
schillende redenen afwijzend beschikt. 

Tot vertegenwoordigers voor de Bondsvergaderingen worden 
voor het vereenigingsjaar i Augustus 1925—31 Juli 1926 herbe
noemd de heéren J. C. G. van den Berg, Ch. J. M. M. L. Hekking, 
A. J. Jacobs, H. J. H. M. Janzen, J. .Sikkens en L. C. A. Smeulders. 

In verband met het in het vorige Maandblad geplaatste bericht, 
dat de vergaderings-verslagen vóór den gen der maand behooren 
te worden toegezonden aan de administratie, wordt, op voorstel 
van het bestuur, met algemeene stemmen besloten, de maande-
lijksche vergaderingen niet meer op den tweeden Maandag, maar 
voortaan op den eersten Maandag der maand te houden. 

Door den heer Spitzen worden ten behoeve van het falsificaten-
album ten geschenke gegeven een 15-tal zegels, terwijl van den 
heer Korteweg te Alkmaar daarvoor zijn ontvangen een 150-taI 
exemplaren. Ook is voor de bibliotheek nog ten geschenke, ont
vangen het werkje ».Stamp Collecting«, Year book, een overigens 
onbeduidend, zeer onvolledig werkje. Aan alle gevers wordt door 
den voorzitter dank gebracht voor het door hen geschonkene. 

In eenige drukraampjes gaan vervolgens rond volledige series 
van de pas verschenen nieuwe zegels van Oostenrijk en België, 
waarvan de laatste — zooals men dat in dit land gewoon is — 
uitmunten door duidelijke voorstelling, fraaie teekening en frisch-
heid van kleuren. Ook gaan nog rond het nieuwe tentoonstellings
zegel van Frankrijk en origineele blokjes van Helgoland, waarin 
de 2 typen vertegenwoordigd zijn (deze laatste eigendom van den 
heer Siegmund). 

De heer Smeulders leest hierna een stukje voor uit »De Tele
graaf« van haar Parijschen correspondent over de aldaar gehouden 
Postzegeltentoonstelling, waarbij de schrijver, na haar enkele malen 
bezocht te hebben, tot twee conclusies is gekomen : het verzamelen 
van landen, enz. noemt hij ontzaglijk ontwikkelend en moet worden 
aangemoedigd, terwijl het verzamelen van afwijkingen en misdruk-
ken door hem ridicuul wordt genoemd. 

De voorzitter doet, naar aanleiding eener conferentie, welke hij 
onlangs gehad heeft met de juryleden dier Tentoonstelling, de 
beeren Costerus en Van der Schooren, nog eenige belangrijke 
mededeelingen daarover en ook over het Congres, welke met be
langstelling worden aangehoord. 

De bezichtiging van het falsificaten-album met het gedeelte 
Oud-Dniische Staten wordt andermaal en nu tot een der vergade
ringen in het najaar uitgesteld. 

Ten slotte heeft de gewone verloting plaats onder de aanwezige 
leden van eenige zegels, geschonken door de beeren Hekking en 
Olrée, en van die, aangekocht door de Vereeniging voor f 3,90. 
Een 8-tal leden valt een prijs ten deel. 

'Waarna de vergadering is uiteengegaan. 
Breda, 8 Juni 1925. De ie Secretaris, 

L C. A SMEULDERS. 
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Nieuwe leden. 
484 L H Rijnders, Gang Chaulan 11, te Batavia 
U. 
449 F W Nannmg, Stationsweg A 134, te Middelhainis (III) 
K Z R 
450 J Dupin, Beatnjsstraat 65, te Rotterdam (V) 
K Z . 
451 B van der Reijden, Vloeddijk 124 i, te Kampen (IV) 
b Z R . 

Candidaatleden. 
Ldw t Meulman, Postzegelhandelaar, Willem van Outhoorn

straat 82, den Haag (Voorgedragen door J C G van den Berg, 
te Gmtieken) 

A S D Éskes, Robberstraat 247, Gorinchem (Eigen aangifte) 
H J H Voskuil, ie Luitenant inf G I L , Sophiastraat 29, 

Breda (Ligen aangifte ) 
Adresveranderingen. 

285 A W J van Doorn van Zwolle naar Vestdijk 43, te 
Eindhoven (Van IV naar VI) 

109 A de Klerck van Veenend%al naar Zwolschtweg 38, to 
Apeldoorn (IV) 

388 C M J H Vogels van 'sHertogenbosch naar Gronsvel 
/ derweg 9, te Maastricht (Van 111 naar VI) 
107 P J G M Vos, te ' j Gravenhage, thans Lrispijnstraat 85 

(woning) en Jan Hendrikstraat 95 (briefadics), aldaar (V) 
274 D ] Cramer van Breda naar Groot Htrtoginnelaan 106, 

te 'iGravenhage (Van I naai V) 
354 R Bos van Gorimhem naar Dorpstiaat 507, te Broek op 

Langendijk (Van V naar Vil ) 
207 R Kormos, te 's Gi ai enhance, X.\\AWS L de Colign> straat 40, 

aldaar (V) 
302 A van Rooijen, te Bergen op /Coom, thans Licvevrouwe 

straat 30, aldaar (III ) 
Aankondigingen. 

BESTüURSVERtJADERlNG op t i j d a s 8 J u l i 1925, des 
avoods te 8 n a r , in de „ B e u r « vuii B r e d a . " 

LKDKNVKRdilDKKlNiJ op JUaaudag 6 J u l i 1925, de» 
a\ondi4 t« 8 uu i , iii de bovenAaul van de „ B e u r s van 
B r e d a " (Ingfan^ !»t. J a n s t r a a t ) 
fTjT De leden worden er opmerkzaam op gemaakt, dat in het 
vervolg de maandelijksche vergaderingen op den EERSTEN 
Maandag der maand zullen gehouden worden 

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

KORT VERSLAG der vergadering, geliouden op Zaterdag 
23 Mei I9i5, te 8 uur, in liotel „Krasnapolsky", 
Amsterdam. 

Aanwezig 46 leden, waaronder de beeren Van Haarst, De Vos 
en Philips, die voor hel eerst onze bijeenkomst bijwonen en daarom 
door den voorzitter speciaal verwelkomd worden Gewezen wordt 
op het succes der HoUandiaIeden en in het bijzonder van den 
heer Leon de Raay op de Parijsche Tentoonstelling. Deze Ten
toonstelling, die dooi vele .Hollandlanen« bezocht is, was, wat 
betreft het geëxposeerde, wel met den Haag te vergelijken, doch 
organisatie, enz. lieten, j ammer genoeg, zeer veel te wenschen 
over, naar uit de vele klachten der bezoekers bleek 

Aan nieuwigheden gaan »ond Tcecho Slowakije Olymp sch 
Congres opdruk serie Ierland 3 portzegels Nederland 2 cent 
met plaatfout en 10 cent in spiegeldruk, 10 cent gnjs met breede 
ongeperforeerde rechterkant, Ned Indie 40 cent groen met O 
verbonden aan 4 etc 

Als nieuwe leden worden aangenomen de beeren L W van 
der Vliet en G Vrielink, te Amsterdam 

De heer De Raay brengt nu een zeer uitvoerig verslag uit ovei 
de Parijsche Tentoonstelling en het Congres, allen luisteren met 
aandacht hiernaar en een luid applaus beloonde den spreker 
voor het vele werk, dat hij besteed had aan dit verslag 

De verloting voor de Tentoonstellings of Jubileum kas brengt 
ruim f 9,— op, waarna een algemeene verloting plaats vindt, 
waarbij de gelukkigen zijn de Nos 296, 292, 207, i46, 247, 156, 

167,178 130, 152, 52, 234, 345, 331, 214, 175, 340 33, 180, 213, 
'34, 311, i48, 176 en 321. 

Hierna sluiting omstreeks 11 uur 
De 2e Sectetaris, J P T R A A N B E R G 

Aangenomen als lid. 
L W van der Vliet, Jac v Lennepkade 11, Amsterdavi 
G Vrielink, Pretoriusstraat 30 2, Amsterdam (Voorgesteld door 

S van Kooten ) 
V^ M Lankhoiat Bzn , ' t Wijkhuis, Wassenaar (Vroeger leeds 

pd van »riollandia« ) 
Adresveranderingen. 

C Breet j r , thans Zaandijk 
] M Fritz, Roemer Visscherstraat 34, Amsterdam 
P Oosteibaan, Rijksstraatweg 86 H , Schoten 
J. C de Groot, Bestevaerstraat 39, Amsterdam 

Nummeropgaven. 
103 J C Philips, Amsterdam 
106 J M Meihui/en, Amsterdam 
158 J da Silva, Amsterdam 

Vergaderingen. 
B K A T Ü U R S V K K U A Ü K R I N G op Z a t e r d a g 20 Jn i i i 1925, des 

av ladi te 8 uur , in Café Sal^se , K i l v e r s t r a i t , Amste rdam. 
LKI>KN\ HK0VIIFKI><J op Zateidag: 27 J n u i 1925, des 

»VOIKU te 8 uur , In Hot<'l , , K r a s n a p o l s k y " , Warmoes
s t i a a l , Inixleidaui 

De ie S'cretaris ] A KASTEIN 

Utrechtsche PhilatelistenVereemgmg, te Utrecht, 
h e e r e t a r i s : K H. J VAN HULSSEN, Brigittenstraat 17, Utrecht 

KORT VERSLAG van de algemeene vergadering op Dins
dag 26 Mei 19 i5 , in het caférestaurant Witjens, 
te Utrecht. 

Aanwezig 37 leden Om ongeveer S'/» uur opende de voorzit 
ter deze druk bezochte vergadering en heette in het bijzonder 
welkom den heer Haefkens, die voor het eerst eene vergadering 
der U Ph. V. bijwoonde Nadat de notulen der vorige vergade 
ring onveranderd goedgekeurd waren, werden de ingekomen 
stukken voor kennisgeving aangenomen Aangezien het geschorste 
lid E Verff nog steeds in gebreke gebleven is aan zijn verplich
tingen te voldoen, werd deze heer met algemeene stemmen ge
royeerd als lid Van de tentoonstellingscommissie Maast? icht 
was eer. schrijven ingekomen, om steun te verleenen aan een 
tijdens het PhilateIi=tencongres te houden Tentoonstelling Het 
bestuursvoorstel, om voor dat doel een bedrag van tien gulden 
en eenige zegels voor de verloting te schenken, werd met alge
meene s temmen aangenomen 

BIJ de behandeling der vraagpunten voor de a s. Bondsverga 
dering stelde de voorzitter voor, om op het Congres namens de 
U Ph V voor te stellen het Philatelisten Congres in 1926 te 
Utrecht te houden, omdat dit samenvalt met het herdenken van 
het 20jarig bestaan dei U Ph V Dit voorstel werd met algemeene 
stemmen aangenomen. Het volgende voorstel van den voorzitter, 
om namens de U Ph V op het Congres het volgend punt in 
te leiden »Is het gewenscht te streven naar eene algemeene 
Nederlandsche Philatelistenvereeniging«, ontlokte eenige discus 
sie, doch na toelichting door den voorzitter verkreeg deze mach 
tiging, om dit punt namens de U Ph V. op het a s. Congres 
in te leiden Bij de rondvraag feliciteerde de heer Wijnmalen 
namens de aanwezigen den heer Post met de behaalde bekro
ning (zilveren medaille) op de Internationale Postzegeltentoon
stelling te P ^ r ^ j voor zijne ingezonden collectie De Ruijter port
zegels 

Na de verloting, waarvoor door de beeren De Veer, Benders, 
Sluijp en Wijnmalen prijzen geschonken waren, volgde eene geani 
meerde veiling, waarna de vergadering oni ongeveei lo ' / i uur 
werd opgeheven. 

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

Geroyeerd als lid. 
E Verff, Keizersgracht 667, Amsterdam 

P0.S TZEGCUHANDEL ^ ^ J l ^ ^ A ' A . ■ » ■ #» ^ O A O I R . L E O N D E RAAT 
S= ^ IMT.TEI.. XUIO eZSS 
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Bedankt als lid. 
J G F. Havaux, Vredenburg i4, Utrecht. 

Adresverandering. 
J o . W Geijtenbeek wordt Oudkerkhof 42, Uttecht. 

Vergaderingen. 
BI<:!»TUUH!»VKUUADbUl>U op Diu»da^ 23 J u n i 1929. 
ALUKMEENL V EU<^AUER1>'U op Uiu .dag 30 J u u i Vith. 

Haagsche Philatelisten-Vereeniging, te 's-Gravenhage. 
Secr . : C. j COELAND, Van W eede v. Dijckveldbtr. 80, 's Uravenhage 

VERKORTE NOTULEN der bijeenkomst van Donderdag 
28 iWei 1925, 's avonds te 81/4 uur, in Café „Bosch
lust" (bovenzaal), Bezuidenhout 2, te 's-Gravenhage. 

Aanwezig i dames- en 22 heeieii leden. Voorzuter de het i 
Deggeller. Hij verwelkomt de aanwezigen en in het bijzond-r 
mejuffrouw du Cloux, hedenavond vooi het eeisi aanwezig iJe 
notulen worden goedgekeurd en de ingekomen stukken dooi 
den schrijver vervolgens gelezen. 

Het bchrijven van den hootdredacteur van het Maandblad 
waarbij, hij vaststellende, dat, de notulen ovei de Maart-bijeen-
komst thans onveranderd geplaatst zijnde, de zaak als atgedaan 
zou kunnen beschouwen was het niet dat de z insnede: dat een 
en ander de verbazing wekte om met te spreken van verent 
waardiging enz. enz in ons schrijven, voor hem in hooge mate 
teleurstellend was en blijk geett van weinig waardeering voor 
het werk van hen, tot wie hij zich ook rekende, die zich met 
opoffering van nagenoeg allen vrijen tijd naar hun beste weien 
trachten de verzamelaars voor te lichten en voor schade te vrij
waren. Naar aanleiding hiervan kwam weer discussie en moest 
de voor/itter opmerken, gehoord ook hetgeen te dezer zake uii 
de bijeenkomst werd naar voren gebracht , dat de heer hoofd
redacteur ongelijk heeft Juist omdat wij weten, dat de heer 
Rinders erkend heeft zich niet geheel aan de voorwaarden te 
hebben gehouden, maar overigens een zuiver beeld gegeven 
heeft van de aangelegenheid, de schrijver een en ander objec
tief en onder het )uiste licht der feiten weergaf, achtte de H P V 
zich tot mededeeling daarvan gerechtigd zoo met verplicht, 
zeker eveneens »om verzamelaaas voor te lichten en voor schade 
te vrijwaren « ! 

De heer Korteweg merkt op, dat zelfs wel eens zou dienen te 
wolden uitgemaakt, of in dergelijke kwesties de hoofdredacteur 
tot een en ander het recht heeft zooook de adminis trateur (vide 
diens ondel schrift nu weer bij de notulen van de April-verga-
gadering) mededeelingen over afdracht van is niet hetzelfde als 
ontvangen van gelden die m een verantwoording moeten worden 
opgenomen Opmerkelijk is tevens, dat de beeren in die gevallen 
altijd »het laatste woord hebben« De penningmeester wordt in de 
gelegenheid gesteld zijn verslag over het afgeloopen vereenigings-
jaar uit te brengen. Hij voldoet daaraan en wordt door den 
voorzitter daarvoor dankgebracht en door de aanwezigen gede
chargeerd Zooook de financieele commissie, die bij monde van 
den heer Latour daarna haar verslag uitbracht. 

Overgegain wordt tol s temming over den voorgehangen can-
didaat, welke met algemeene stemmen blijkt te zijn toegelaten 

Onder mededeelingen zegt de voorzitter het volgende ter sprake 
te moeten brengen De H.P.V. en ook ongetwijfeld vele harer 
leden zi]n houders van aandeelen m het waarborgfonds der in 
1924 hiei ter stede gehouden Tentoonstelling Nu is reeds de 
tentoonstelling Parijs 1925 afgeloopen, de bondsvoorzitter van daar 
teruggekeerd en ongetwijfeld de hangende kwesties met de Fran-
schen over een en ander en waarvan de afrekening afhankelijk 
was, uit den weg en men hoort maar mets Opmeikelijk is, hoe 
weinig voorzitter en secretaris notitie nemen van den aandrang, 
die hierover bij hen wordt uitgeoefend. E e n w o o r d v a n 
p r o t e s t t e d e z e r p l a a t s e m a g d a n o o k n i e t 
a c h t e r w e g e b l i j v e n , w a a r m e d e v e l e h o u d e r s 
v a n a a n d e e l e n i n h e t W a a r b o r g f o n d s h e t v o o r 
z e k e r w e l e e n s z u l l e n z i j n (Applaus] 

Overgegaan wordt tot de gebruikelijke verlotingen Ter uit
voering van de plannen voor de beschikbaarstell ing van e^n 
prijs voor de(n)gene, die zich het meest verdienstelijk gemaakt 
heeft om de bijeenkomsten op philatelisti"=ch gebied aantrekke
lijker te maken, voorden de beeren Loekemeijer, A. Starmk en 

Korteweg tot leden eener commissie benoemd, die »plein pou-
voir« krijgt daarvoor Genoemde beeren aanvaarden de functie 

Eenige leden geven reeds eenige idees aan Zij kunnen hunne 
inzichten bovergenoemde commissie kenbaar maken 

Na rondvraag sloot de voorzitter vervolgens Men bleef nog 
eenigen tijd bijeen om te ruilen 

De Secretarts, C J COELAND. 

Aangenomen als werkend lid. 
mejuffrouw M du Cloux, Sweelmckstraat 61, dot -Maag 
J K de Visser, Thomsonlaan 222, äeii Haag 

Aangenomen als correspondeerend lid. 
A. Smit, Badhuisweg 105, Vlissingeti 
dr H I imburg, Delfgauwscheweg lo i , Dsl/t 

Adresveranderingen. 
l> J OüSteiink, Ginnekenweg 28, Breda (tijdelijk lot 30 Sepi '25) . 
G Wegerif, Adelheidsiraat 197, den Haag. 

Opgave van tegenwoordig adres wordt verzocht van 
mevrouw Hoogenstraaten, oud adies Hotel Kasteel Ons Was 

senaai , Wassenaar 
G. C Philippi, Sidoaidjo, Soeiabya (N.l ) 

Bedankt als lid. 
W F. Pieters, 2e Sweelmckstraat 145, din Haag 

Vergadering. 
Iiyeeiiltouisl op Donderdag 25 J u n i 1925, " s a \ o u d s t e 8V4 

uur , in het ( ' a f e -üe s t au ran l IJosclilust, Bezuidrnhout 
2, te 's-Gratenl iag 'e 

Notulen Verloting 
Ingekomen stukken Rondvraag Sluiiing 
Event ballotage nieuwe leden Veiling 
Mededeelingen Event gelegenhsid tot ruilen 

Ver. van Postzegelverz. ,,de Globe", te Arnhem. 
Secre ta resse : J G Srhuuim in-Mee-ier^, Apeld weg 57, Arnhem 

De vergadering van 26 Mei is, door afwezigheid var, vijf bestuui s-
leden, niet gehouden kunnen vvoiden 

De Secretai es\e, 
J G SCHUURMAN-MFESTERS 

Adresverandering. 
106. M Carsch wordt Johani t s Vciliu st tiaat 171, Amsterdam, 

Vergadering. 
VERGADEltIN(x op Dinsdag 30 .Juni 1»2Ö. 's avonds 

te 8 uu r , iii Restaiu-Biil , .Na l ion . i l " . ie \i i i l ieni. 

Philatelistenclub ..Rotterddm", te Rotterdam. 
S e c r e t a r i s : P I O R I S S E N I ' L Z N , lieatrijsstraat ^6. Rotterdam 

GEWONE BIJEENKOMST "op Dinsdag 5 Mei 1925, 
des avonds te 7*2 uur, in Restaurant „Suisse". 

Aanwezig 27 leden fii i gast Voorzitter de heer De Ruiter. 
De notulen der vorige verladet mg worden gelezen en onveranderd 
goedgekeurd 

Ingekomen is een schiijven van den heer Nieuwenhuijs, hou
dende aanneming zijner benoeming tot verkoopcommissaris 

Ter bezichtiging worden gesteld de verzamelingen Ond-Duit\che 
Staten, Duitsche Kolomen en enkele Oud Italiaansche Staten van 
den heer DenOutei Vele zeldzame stukken waren hier vertegen
woordigd en trokken ieders bewondering Onder applaus werd 
de heer Den Outer door den voorzitter dankgezegd voor het 
vele schoone, dat hij dezen avond had laten zien 

Hierna had de zegelverkoop plaats, waarna de gewone verlo
ting volgde Na den leden een prettige zomervacantie te hebben 
toegewonscht, sluit de voorzitter de vergadering 

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

N. Hoogewerfif, Heemraadsingel 203, Rotterdam. 
Gedurende de maanden J u n i , J n l i en Augustus gern bQeen-

komsten . 

j . i x ju j j jw imi . i j i 
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NEDEEMCl l i i B L A I ÏOOB PIATEUE. 
O F F I C I E E L O RG A A N VAN: 

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

BRONZEN MEDAILLE LUXEMBURG 1922 BRONZEN MEDAILLE BRuNN (TSJECHO 
SLOWAKIJE) 1923 ZILVEREN MEDAILLE WEENEN 1923 VERGULD ZILVEREN EN 
ZILVEREN Ml DAILLE 'sGRAVENHAGE 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. TRAANBERO, Brouwersplein 25 r, te Haarlem. :: :: 
Eereleden der Redactie: J. B. ROBERT en H. J. SPITZEN jr. 

ABONNEMENTSPRIJS (bij vooruitbetaling) 
'binnenland, per jaar, frani o per post f 5,— 
Kuuenland, . . . . . , 6^_
Mzonderlijke nuinmets » 0,50 

Gratis voor de leden van bovengemelde Vereenigingen 

4e JAARGANG. 

Ing. LEOPOLDO RIVALTA. f 
Te laat voor het Mei nummer ontvingen wij van ons cortes

pondeerend lid dr Emilio Diena Rome, het treurig bericht van 
het plotseling overlijden t Milaan van een der vooraanstaande 
Italiaansche Philatelisten, den heer i eopoldo Rivalla, in den 
ouderdom van slechts 48 jaar Sedert eenigen iijd lijdenae aan 
diabetes werd hij te Milaan, staande in de tram, door eene 
syncope overvallen 

De overledene was gedurende vele jaren voorzitter der Lom 
bardische Philatelistenvereenigmg en gaf later het door hem 
geg onde tijdschift »11 co tne re Filatelico« uit dat als het beste 
Italiaansche tijdschrift op ons gebied wordt beschouwd, hij was 
tevens eigenaar van dit blad Een buitengewoon goed kenner 
en verzamelaar van Italië en de OudStaten, heeft hij menig belang 
njk artikel daaraan gewyd, het meest bekende in het buitenland 
15 zijne uitstekende monographie over de afstempelingen op de 
zegels van Lombarbije, Venetië, enz (I timbri di annnllamento 
sui francobolli del Regno Lombarde Veneto 1850—1860), welk 
werk een tweede oplage beleefde in 1920 en een s tandaardwerk 
IS gebleven Hij heeft een belangrijke verzameling, waarin talrijke 
»Unica«, bijeen gebracht Zijn heengaan is een zeei zwaie slag 
voor Italië, maar ook voor de geheele wetenschappelijke post 
zegelkunde De oudere, groote, talentvolle mannen gaan heen 
e n . er zijn voor hen geen plaatsvervangers he l aa s ' ItaUe zal 
zijn hoogstaand zelfstandig tijdschrift zeer waarschij^liik behouden 
Een van zijn zoons is gelukkig ijverig verzimelaar en alles leidt 
er toe te veronderstellen, dat deze het werk van wijlen zijn 
\ a d e r niet zal prijsgeven en »11 Cornere Fi'atelico ter eere 
van hem zal voortzetten. 

De belangstelling bij de begrafenis was, ook van de zijde der Ita
liaansche verzamelaars in het biizonder, buitengewoon groot 
Ook de Nederlandsche philatelie betuigde alsnog hare deelne 
ming aan de nagelaten betiekkingen van hem, die zooveel voor 
de philatelic gedaan heeft dat zijne assche in viede moge r u s t e n ' 

J R R 

De lezers en correspondenten worden vriendelijk uitgenoodigd, 
alle mededeehngen 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. , 

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

ADVERTENTIËN (bij vooruitbetaling) 
Vi pagina / 30,— '/« pagina / 7.50 Vj, pagina / 4,— 
' " ' • '75° ' / , • • 6 ,  Vu ' ♦ 3 , 

i/, . . 12,50 '/» * ' 55° Bi| 310en 12 maai piiat

1/, . . 10,— Vu » ' 4,50 sing 5,10 in 15"/«fsdut'i' 

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 Leset werden gebeten alle Neuheiten zu melden unter 
Einsendung dei selben Der Betrag wird umgehend vergütet. 

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

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

De aanduiding vrn maand en jaar links boven den landsnaam 
verwiist naai de jongste mededeelmg, 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 
De in het Meinummer vermelde serie met den opdruk 

»Tr iumf 1 legalitetit Dhetuer 1924« is aan te vullen met de 
I op 2 quint, oranje geel. 

ARGENTINIË 
De 10 pesos bruin en blauw, tot dusverre gedrukt op papier 

met het watermerk honingraat, is thans verschenen op papiei 
met watermerk R A in zon (meervoudig) 

Als dienstzegel is te melden de 12 centavos blauw dei uitgave 
1923 met den opdruk M M 

AUSTRALIË 
In de koerseerende t ekening en met bet watermerk kroon 

en letter A verscheen de portzegtl ij/j pence, rose en groen 
AZOREN 

Met den landsnaam overdrukt verschenen in het Cerestype 
van het moedei land de frankeerzegels 

I Esc 50 grijs 
3 Esc 20 donkergroen 

BRHSCH NOORD BORNEO. 
Hier verschenen onderstaande hulpportzegels verkregen dooi 

den opdruk »Postage due« op frankeerzegels der uitgave 1909/22 
2 cent, groen en zwart 
3 cent, groen en zwart. 

10 cent, lichtblauw en zwart 
12 cent, blauw en zwart 

B R E D A , 16 J U N I 1 9 2 5. No. 6 (42). 
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CAMEROEN. 

De definitieve serie van 
deze nieuwe aanwinst van 
het F'ransche Koloniale 
rijk is thans verschenen ; 
helaas is de uitvoering 
niet van dien aard, dat 
we de nieuw-geborenen 
met blijdschap begroeten. 

Onduidelijke zegelbeel-
den en goedkoope uit
voering, ziet daar het 
nieuwste pioduct van 
Fransche postzegelkunst. 

T e melden zijn : 
Frankeerzeg els. 

I, 2, 4, 5, 10 en 15 cen
times in de eerste tee-
ken ing ; 

20, 25, 30. 35, 40, 45, 
50, 60, 65, 75 en 85 cen
times in de tweede tee-
kening ; 

1, 2 en 5 franc in de 
derde afbeelding. 
Portsegels. 

2, 4, 5. 'O. ' 5 . 20, 2 ; , 
30, 50 en 60 centimes en 
I franc. 

CAYMAN EILANDEN. 
In de koerseerende teekening verschenen de frankeerzegels : 

I shilling, zwart op groen. 
5 shilling, groen blauw op geel. 

Beide zegels dragen het nieuwe wateimerk C A in sierschrift. 

CHILL 
In de teekening van het zegel van de uitgave 1911, verscheen 

de 10 pesos, oranje geel en zwart, in boekdruk. 

DENEMARKEN. 
De serie portzegels werd uitgebreid met de 5 kronen, violet 

in de koerseerende t eeken ing ; watermerk kruis. 

DOMINIKAANSCHE REPUBLIEK. 
Portzegel : i centavo, bruin olijf in de koeiseerende teekening. 

ECUADOR. 
Het Bulletin Mensuel meldt de volgende dienstzegels," verkre

gen door den opdruk »Oficial« op frankeerzegels der uitgaven 
1915-25: 

I centavo oranje, Yvert no. 189. 
3 centavos zwart, Yvert no. 191. 

, 5 centavos karmijn. Yvert no. 237. 
10 centavos blauw, Yvert no. 194. 

EGYPTE. 

Volgens het Bulletin Mensuel is 
van de gelegenheidsserie in het 
vorige nummer beschreven, van de 
waarden 10 en 15 millièmes een 
nieuwe druk verschenen, te herken
nen aan het dikkere papier en de 
lichtere kleuren. 

mmnmmmm 

MMMMÉÉIMIÉi 

ESTLAND. 
In nevenstaande teekening verschenen 

de frankeerzegels: 
12 Mark, rood. 
15 Mark, violet. 
2ü Mark, blauw. 

ETHIOPIË. 
De 6 guerche der uitgave 1919 werd 

overdrukt met i guerche. 
FRANKRIJK. 

Tei gelegenheid van de in Mei j 1. gehouden postzegellentoon-
siellmg werd een speciaal zegel ui tgegeven: 5 francs k a ï m j n , 
type allegorie van 1876. Gedrukt in blokken van vier siuks in 
het midden van een blad, omgeven door een randversiering in 
dezelfde kleur, was een dergelijk blok dUeen verkrijgbaar op 
vertoon van een entree kaart 50000 van dei gelijke \elleljes zijn 
uitgegeven en alle vei kocht. 

Met het opschiift »Ex
position Internationale des 
arts decoratifs modernes 
Pans 1925«, verscheen de 
frankeerzegel 25 centimes, 
grijs blauw en lila. 

Vermoedelijk bedoelt de 
teekening een kiekje op 
het ten toonstellingsterrein. 
Ook dit zegel, hoewel 
mindei slecht dan de 
voorafgaande der zelfde 

serie, kunnen wij allesbehalve geslaagd noemen. Het heeft ook 
in Frankrijk een slechte pers. 
FRANSCH SOUDAN. 

Van de serie Haut Senegal et Niger, overdrukt met »Soudan 
Frangais«, verschenen de volgende waarden in nieuwe kleuren : 

10 centimes, lila en blauw, 
15 centimes, geelgroen en groen. 

GROOT-BRITANNIE. 

BIJ de weder opening van de 
tentoonstelling te Wembley heeft 
men de speciale zegels van i en 
I ^j pence weder te voorschijn ge
haald voor deze gelegen
heid voorzien van het jaartal 
1925. 

i ^ .« j t j j j j j » » w i n i ï w i O I R . L E O N D E R A A T 
= ^ I H T . T E L . X U I D 62S.S 
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GUADELOUPE.* 
la de koeiseerende teekening verschenen de fiankeerzegels: 
lo centimes, karmijn op blauw. 
45  karmijn. 

IERLAND. 
Een lezer is zoo vriendelijk 

ons ter afbeelding toe te zenden 
den nieuwen portzegel. Ter in
formatie van de nieuwe lezers 
diene, dat tot dusverre zijn ver
schenen : 

1 pennyrood 
2 pence blauwgroen. 
6 pence violet 

ITALIË. 
De volgende, van nieuwe waarde voorziene frankeerzegels 

toont ons Maison Fischer : 
10 (Dieci) op 15 centimes grijs. 
Cent. 20 op 25 centimes blauw. 
Cent. 30 op 50 centimes violet. 

Van de dienstzegels van 1913 werden 
onderstaande voorzien van den opdruk 
»Una Lira ; 

30 centimes rood. 
60 centimes bruin. 
90 centimes violet. 

LETLAND. 
De koerseerende serie werd uitgebreid m e t : 

15 Santimi, rood violet. 
25 Santimi, lichtblauw. 

LIECHTENSTEIN. 

In nevenstaande teekening verscheen 
de frankeerzegel 

10 Rappen, groen. 

In afwachting van de 
definitieve portzegels, tol 
de uitgifte waarvan korte
lings besloten is, verscheen 
hier een serie hulpport
zegels, eenvoudig van vorm 
en uitvoering (boekdruk). 

De serie bestaat uit de 
waarden : 

' / , penny . 
ï t — 

MALTA. 

POSTAGE DUE 

ld 
MALTA.. 

penny. 
,■  alle zwarten druk op wit papie r ; 
pence, zwart op grijs papier ; 

in têtebêche 

I shilling. 
I shilling 6 pence, alle zwart op geel papier. 
De zegels zijn ongetand ; ze zijn ook verschenen 

paren. 
Volgens het officieel besluit zijn deze portzegels met ingang 

van 14 April j .1. in gebruik genomen. 
Alle waarden zijn volgens nevenstaande afbeelding. 

MONACO. 
In nieuwe teekening met de beelte

nis van den Prins verschenen de fran
keerzegels : 

50 centimes, grijs groen. 
60 centimes, grijs bruin. 
De zegels zijn in boekdruk vervaar

digd. 

NIEUWCALEDONIE. 
In de koerseerende teekening verscheen de frankeerzegel 10 

centimes karmijn op rose. 

NOORWEGEN. 

Door de bereidwilligheid van een 
lezer zijn wij in staat hierbij de af
beelding te geven van het Amundsen
zegel. Voor verdere details verwijzen 
wij naar de beide voorafgaande num
mers van dit blad. 

OOSTENRIJK. 
In het Maartnummer deelden wij, aan de hand van den des

betieffsnden dienstorder der Nederlandsche posterijen, de wijziging 
mede in de Oostenrijksche munt en spraken daarbij de ver
wachting uil, dat nieuwe zegels zouden verschijnen, welke hier
mede in overeenstemming zijn. De zegels zijn, wanneer dit 
nummer onder de lezers komt, reeds in gebruik gebruik geno
men — I Juni j.1 

Van geachte zijde licht men ons in door toezending van 
het «Post und Telegraphen Verordnungsblatt no. 32 — hoe de 
zegels er uit zullen zien en welke waarden zij zullen dragen. 

Wij (mtleenen daaraan het volgende : 
De serie toont vier verschillende zegelmotieven ; voor de laagste 

waarden koos men een cijfertype, voor de andere» waarden 
zmbeeldige voorstellingen van het laagland, het hooggebergte 
en de stad. 

In het cijfir'ype zullen verschijnen de waarden : i , 2, 3, 5, 
6, 7 en 8 Groschen. 

Het cijfer en de tekst zijn in 
wit op donkeren grond aange
b rach t ; het schrift is gotisch. 

Het ontwerp is van Franz Relzl; 
elk zegel draagt aan de onder
zijde diens naam. 

Voor de zegels van 10, 15, 16 
en 18 groschen koos men de zin
nebeeldige voorstelling van het 
l aag land: een korenakker met 
op den achtergrond een telegraaf
geleiding. Recljts bovenaan staaj 
de waarde vermeld. 

Het ontwerp is van den schil
der Frits Zerritsch ; diens naam 
komt eveneens voor aan den 
voet van eiken zegel. 

Het symbool van het hoogge
bergte toonen ons de waarden 
20, 24, 30, 40, 45, 50 en 80 Gro
schen. 

Ontwerper is de zelfde kunste
naar als van de waarden 10, 15 
enz. groschen. 

P « S T Z E G C L H A N O E ' 
|V/ATCRGRAA»^'SML(CH •N.YAAR t C DIR . LE<7N D E RAAT 

SS ^ INT.TEL. XUIO ÓZS5 
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1 gr., grijs. 
2 — licht rood violet. 
3 — rood. 
5 — donker oranje geel. 
6 — ultramarijn. 
7 — donkerbruin. 
8 — l ichtgroen. 

10 — donkeroranje geel. 
15 — rood violet. 
16 — indigo. 

De »stad« ziet men op de 
waarden i en 2 schilling ; ont
werp wederom van Fritz Zerritsch. 

De zegels zijn vervaardigd in 
boekdruk op wit papier met uit
zondering van de schillingwaar
den, die van koperen platen wer
den gedrukt en oplicht gekleurd 
papier in de tint van het zegel
beeld. 

De kleuren zijn de volgende : 

18 — olijfgroen. 
20 — blauwzwart. 
24 — donker karmijn. 
30 — sepia. 
40 — ultramarijn. 
45 — lichtbruin. 
50 — grijs. 
80 — blauwgroen. • 

1 Schilling groen. 
2 — roodviolet. 

Voor de portzegels koos men tweeerlei teekeningen, die slechts 
in een onderdeel van elkander afwijken. 

De kegelvormige arceering werd benut voor de groschen waar
den ; de horizontale voor den schilling zegel. 

____^^^^„„^ Het ontwerp is van dekuns te 
tf^mtmm nares Erika G. Klien ; haar naam 

IS aan den voet van elk zegel 
vermeld. 

In de 
schijnen : 

eerste teekening ver

I, 2, 4, 6, 8, 10, 12. 15, 20, 
23, 3O1 4o en 60 Groschen. 

In de tweede t eeken ing : 
I schilling. 
De waarden i , 2, 4, 6 en 8 

groschen zijn in rood, de andere 
grobchenwaarden in blauw en 
de schillingwaarde in groen ge
drukt . Het waardecijfer is i nde 
kleur van het zegel gedrukt. 

Alle portzegels zijn vervaardigd in boekdruk. 
De arceeringen geven de kleur der zegels in drie tinten t e rug : 

donker, lichter en zeer licht, wat een fraai effect teweegbrengt. 
Wij meenen niet te boud te spreken door te verklaren, dat 

de Oostennjksche post met deze uitgave iets fraais heeft geleverd. 
Ook de wijze, waarop zij de belangstelling weet te wekken 
voor deze zegels, wat slechts den verkoop ten goede kan komen; 
de eer, die zij den kunstenaars bewijst door vermelding van 
hun naam aan den voet van hun scheppingen; de volledige 
inlichtingen, die zij haar ambtenaren geeft voordat de zegels in 
gebruik worden g e n o m e n ; deze drie factoren mogen zoovele 
aanwijzingen zijn voor postadministraties, die dit terrein nog 
niet of slechts schoorvoetend betraden. 

PERZIE (Mei 1925). 
Als verdere opdrukken met het j aar ta l 1925 zijn te melden : 
9 chahis bruin. 'isjijwyy
1 kran. geelgroen. ' ' ' ' * 

POLEN. 

Koning Sigismond lil te 

Maison Fischer te Parij's zendt ons de eerstelingen van de 
nieuwe serie, die bestaan zal uit kiekjes op de voornaamste 
steden van Polen. 

Tot dusverre verschenen : 
5 Groszy; groen, stadhuis te Posen. 
10 Groszy; violet, standbeeld van 

Warschau. 
15 Groszy; rose, gezicht op Krakow. 

PORTSAID (Mei 1925). 
Als verdere waarde der opdrukken serie Is te melden : 
5 mill, op 3 centimes, oranje, 

PORTUGAL. 
^ D e reeds vroeger aangekondigde serie ter herdepking van de 

verdiensten van den Markies de Pom
bal bij den wederopbouw der Portu
geesche hoofdstad, welke door een ge
weldige aardbeving grootendeels was 
verwoest, ligt thans voor ons. Zij be
staat uit de waarde 15 centavos in drie 
teekeningen : portret van dep markies 
de Pom bal; het tafereel, waarin hij zijn 
plannen ontvouwt tot den wederopbouw 
van Lissabon ; het te zijner eere opge
richte monument . 

Voorts werden dezelfde zegels voor
zien van den opdruk »Multa« ten ge
bruike als portzegels. 

Vorengenoemde zegels dragen aan 
den voet de aanwijzing »Continente«, 
ter onderscheiding van die, welke voor 
de koloniën dienen. 

Voor elk der onderstaande koloniën 
verschenen toch dezelfde waarden — 
drie frankeer en drie portzegels — 
voorzien van den landsnaam. 

De koloniën zijn : 
Angola, Azoren, Kaap Verde, Portu

geesch Guinee, P«rlugeesch Indie, Ma
cao, Madeira, Mozambique, St. Thomas 
en Principe en Timor. 

De geheele serie bestaat derhalve uit 
66 waarden. 

De zegels voor AngoIa'"zijn gedrukt 
in violet ; de Azoren in blauwgroen ; 
Kaap Verde in violet; Portugeesch 
Guinee in vermiljoen , Portugeesch Indie 
in rose ; Macao in oranje rood ; Ma
deira in giijs; Mozambique in b r u i n ; 
St. Thomas en Principe in oranje ; 
Timor in donkerrood. 

i^^^^^ißmimtf' 

RUSLAND. 
In het Apriln'uminer meldden wij 

de eerstelingen van de definitieve 
portzegels. In dezelf(ie teekening zijn 
thans versehenen : 

3 kopeken blauw. 
7 kopeken geel. '•? ' * 

SIAM. 
Verdere luchtpostzegels zijn 

te melden in dezelfde teekening 
als de voorafgaande: 

2 Satangs, bruin op geel 
I Baht blauw en bruin. 

 ■• S 

u«AAftjjjii;yf!!iïn! C I R . L E O N D E HA,Ar 
tNT.TFi. . r u i o r . 7  s 
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SPANJE. 
In de teekening der vorige uitgave is te melden de frankeer

zegel: 50 centimes, oranje rood. 

TSJECHOSLOWAKIJE. 
Hei begin der vorige maand werd te Praag het Internat ionaal 

Olympisch Congres gehouden, waar een 
voor ons land belangrijke beslissing 
werd genomen, ons allen wel bekend, 

bij deze gelegenheid werden van de 
gelegenheidsserie van 1923 de volgende 
waarden overdrukt met »Congres Olymp 
Internat.« in boogvorm en daaronder 
»Praha 1925«. 

Overdrukt werden : 
50 Heller groen, opdiuk blauw. 

100 — karmijn, — — 
200 — blauw, — rood. 

In het duifjestype verscheen voorts de frankeerzegel 30 Heller 
violet. 

De serie portzCiiels werd uugebieid met de 60 op 250 Heller; 
de drukwerkzegels» met de 5 op 2 Heller der uitgave 1919/21. 
URUGUAY. ''•''' ' 

Het Bulletin Mensu^el meldt de verschijning van een drietal 
herinneringszegels, waarop de landing van emigianten is afge
beeld. De waarden zijn: 2 centesimos rood. ^. , 

5 — lila. ,  . 
li — blauw. 

In het volgend nummer hopen wij de afbeelding en nadere 
gegevens te kunnen brengen. ^ . , . , ièi^^i«:.SMr

IJe oplaag bedraagt 100 000 series. ij:yi: ■,=«f»sA»Ä^v„j. * , 
V. S. AMERIKA. .  . • '■ ' • 

De in het Maartnummer aangekon
digde «emigrantentzegels zijn thans 
verschenen in de waarden: 

2 cent. rood en zwart; 
5 ceni. blauw en zwart. 
Het opschrift luidt «HorseAmerican 

Centennial 1825—1925.« 
De afbeeldingen gaan hiernevens. 

Met ingang van 15 April'j1. werden 
sommige posttaneven met de helft 
verminderd. De uitgave van frankeer
zegels van Vs en i '/2 cent was daar

door noodzakelijk. Deze waarden zijn in het vorige nummer 
vermeld. Het was evenwel de directie der posterijen niet mo
gelijk aan alle kantoien in den lande tijdig de nieuwe waarden 
te doen toekomen, met het gevolg, dat tal van poststukken 
werden gefrankeerd door de afzenders met gehalveerde l en 3 
cent zegels. In hoeverre het postbesluur hiermede genoegen 
nam, is ons tot op heden nift bekend. 

Ook al als een gevolg van die porto
verlaging was de uitgave van een port
zegel van '/2 cent noodzakelijk. Dit 
zegel verscheen den i j n April j . I . in 
dezelfde teekening en kleur als de 
koers^erende waarden 

ZWITSERLAND.f l 

Voorts verscheen een expressezegel 
in de waarde 20cent . ; zegelbeeld post
auto. 

In nevenstaande teeke
ning verscheen het lucht
postzegel 20 centimes, 
groen. 

In het Teiltype is te 
melden de 20 centimes, 
rood op geel, op gevezeld 
papier. 

^ 
%*t? . Poststukken. 

m 
Nederland. Van de Doris Rijkerskaarten legt de heer Van 

Grunningen mij serie 3 en de heer Wittkämper mij serie 5 voor. 
Zeer vriendelijk dank. Het zal den lezers misschien intressee
ren, dat iedere oplaag loooo stuks is. 

— , Aan het verzamelaarsloket te Amsterdam kocht ik een 
nieuwe kaar t van i2Vj cent, cijfertype, lange deels treep,roomkl. 
karton. 

Br. i2*/2 c. rood op roomkl. 
Nederl. Indië. Aan hetzelfde loket verkreeg ik een nieuwe 

dubbelkaart van i2Vi c., rood op grijs karton, anders geheel 
gelijk aan haar voorgangster . 

Niet heel duidelijk is het mij, wat ik moet denken van het 
mede daar verkregen couvert van 20 cent, blauw. De binnen
zijde is weer blauwgenet, gelijk de eerste uitgifte met dezen 
waardestempel ; ook de snede is zoo, de zijkleppen zijn aan het 
eind i 48 — 50 m.M. Ik bezit reeds lang natuurlijk de 20 ets. 
groen en 20 ets. blauw met korte zijkleppen ± 30 m.M. en 
dezelfde binnenzijde; teiwijl daarna de enveloppe van i2Vj ets. 
met l ichtblauwmarmer quad, binnenzijde uitkwam. Is men nu 
tot den ouden vorm teruggekeerd of zijn dit oude enveloppen, 
die nu opgebruikt worden? 

Br. i2'/2 + 121/2 c. rood op grijs. .. 
Env. 20 c. blauw op blauwwit. ^ ^ E ï f K Ä i l .  ' ' 
Australië. De heer Colafo Belmonte zendt mij een nieuwe 

kaartbrief met den bekenden waardestempel van l ' / j p. rood, 
nu op wit, in plaats van grijs karton. 

Kbf. i ' / i p. rood op wit. 
Costarica. Met het standbeeld van Juan Mora verscheen nu 

een enveloppe van 2 c. 
Env. 2 c. groen op zeemkl. 153 X ^9 nisM. , 

Franlcrijk. Hier verscheen een nieuwe kruisband van 5 c. 
Kr. bd. 5 c. groen op zeemkl. 
— Bij de luchtdrukpost te Parijs kwam een nieuwe kaart

brief van 75 c. in gebruik; de waardestempel is de bekende 
vrouwenfiguur van Chaplain. 

Lt. dr. kbf. 75 c. paars op lichtblauw. 
— Als »cartes officielles« van de tentoonsteUing te Parijs 

werden 2 kaarten verkocht met Pasteur als waardestempel, van 
15 c. groen en 45 c. rood. Van zeer geloofwaardige zijde werd 
mij medegedeeld, dat het plaatje op de achterzijde de wereldbol 
moet voorstellen. 

Fransch Indië. Met het bekende afgodsbeeld verschenen nu 
een kaartbrief en een enveloppe van 10 c ; met een tempel aan 
een rivier, een enveloppe van 50 c. 

Env. 10 c. zwart en groen, form. a. 
50 c. blauw en paars, form. c. 

Kbf. 10 c. zwart en groen op zeemkl. 
San Marino. De dubbelkaart van 15 c. is gedeeld; 

waardestempel verscheen den landsnaam en de nieuwe 
»Cmi 30«. De voordruk werd gedeeltelijk doorbalkt. 

Br. 30 c. op 15 c. groen op grauwachtig: vraagkaart . 
30 c. » » » antwoordkaart . 

Travancore. Alweer wat! De enveloppe voor aanget . brieven 
verkreeg nu een l innen voering, die zij bij de iste uitg. niet 
bezat. Verder verschenen eenige dienstkaarten; de gewone 
kaarten verkregen den opdruk »On S. S.« 

Env. V. aanget . br. 3'/2 ch. ultramarijn, form. F. 
D. k. 4 cash. rood op zeemkl. 

4 casn. blauw op wit. 
Tunis. Hier is te melden met de moskee als waardestempel. 
Env. 5 c. oranje, form. a. 
Tzeclioslowaliije. De heer Zwolle deelt mij mede, dat de in 

ons vorig nummer beschreven jubi leumkaart een j regelige op
druk verkreeg, ter herinnering aan het Olympisch Congies. 

Tzechische en Fransche ; 5 kleuren : zwart, groen, rood, geel 
en blauw. 

Br. 50 h. groengeel , met opdruk. 

op den 
waarde 

U l ^ ^ l J c U M Ü l l i l J J I 
V / A T E R G H A A F S M E t R 

a gf O m^ D I R . l . E « 3 N D E RAAT 
/̂ WIW ĴM '^'ï^^lt«'*flï(^g)0'«(W^/ 



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

Ver. Staten van Amerika. Dr. Mitchell te Paonia zendt mij 
een enveloppe met nieuwe waarde, n.l. 11/2 c ; kop Washington. 
Er schijnen 3 formaten verschenen te zijn: 

Env. i ' / j c. bruin op wit, 170 X 9^ rn.M. 
Zuid-Rhodesia. Ook het formaat H^ van de couverten voor 

aanget. brieven kwam hier in omloop, met koning George in 
marine uniform. 

Env. V. aanget. br. 4 p. ultramarijn, form. H^. 
E R R A T U M . Onze lezers hebben zeker wel begrepen dat 

in ons vorig nummer een gedeelte van «Te verwachten nieuwe 
uitgiften, enz,« in de »Poststukken-rubriek« was terecht geko
men; te beginnen bij het 2de »Lethland i was een gedeelte ver
dwaald. 

V E R Z O E K . Mag ik van deze gelegenheid nog eens ge
bruik maken een dringend beroep te doen op onze lezers in de 
Kolonie. 

Ik ontvang gewoonlijk onr-e nieuwe Koloniale poststukken uit 
Parijs of van de Westkust van Amerika! De Nederlandsche 
Vereeniging van Postzegelverzamelaars telt een massa leden in 
Indië; zouden er geen 2 leden te vinden zijn (bijv. i op Java 
en I op Sumatra), die zich voornamen mij geregeld de nieuw 
verschenen poststukken toe te zenden. Als zij iedere 2 maanden 
de poststukken koopen, die ten postkantore verkrijgbaar zijn, 
dan recommandeer ik mij voor de pas uitgekomene, de oudere 
zijn toch weer te gebruiken! De verkoop te Amsterdam geeft 
wel reeds wat, maar nog niet alles! Zoo kreeg ik daar bijv. 
n ie t .de kaart van 7V2 cent van Indië. 

Bij voorbaat hartelijk dank! W. P. COSTERUS P Z . 

NEDERLAND. 
Van betrouwbare zijde gewordt de Redactie het bericht, dat 

de nieuwe portzegel van 25 cent, in het type van de 11 cent, 
gereed ligt ter verstrekking aan de kantoren. 

Onze nieuwe zegels. 
De serie tot en met 60 cent is nu geheel verkrijgbaar. Rest 

nu nog te vermelden de waarden 7V1, 20, 35 en 60 cent. 
Deze zijn verschenen uitsluitend in vellen van 200 zegels, 10 

rijen breed en 20 hoog. Op boven- en onderrand vinden wij 
de oplaagletters, op de zijranden de telcijfers van boven naar 
onderen 1--20 (links) resp . 20—1 (rechts). 

Gelijk de vorige waarden, zijn alle vellen gepeiforeerd i2 ' / j , 
door eene kamtandingmachine . Drukkeisteekens niel aanwezig. 

Wij catalogiseeren: 
April—Mei 1925. Kamperforatie i2'/2. 

B. Koptype 7'/2 cent geeloranje. 
20 » grijsblauw. 
35 » grijsbruin. 
60 » violet. 

Sedert + 2 maanden zijn geheel onverwacht op de boven-
randen van eenige waarden nummers en teekens verschenen. 
Zij maken den indruk van plaatnummers, doch zouden wij dan 
moeten aannemen, dat er b . v. voor de waaide 10 cent, zeer 
vele, minstens 10 ä 15, drukplaten gebruikt worden. Tenzij 
de platen zeer vlug slijten, lijkt ons dit aantal veel te hoog. 
Wij hopen hieromtrent binnenkort nadere inlichtingen te ont
vangen. 

Merkwaardig is ook het verschijnen van 2 dezelfde Nos. bij 
elkaar, als ook van een No. met een bij-teeken. 

Tot nog toe vonden wij 
7'/s cent 16. 

dr iehoek met 16. 
10 cent 4-

driehoek met 7. 
tweemaal 7. 
9 en daarnaast een weggekraste 8. 
als voorgaande benevens een driehoek. 

II met driehoeic. 
13 » » 
driehoek met 15. 

Plaatfouten bij de nieuwe uitgifte. 
Van verschillende kanten ontvangen wij zichtzendingen met 

zegels met z.g. plaatfouten, met verzoek, hierover een oordeel 
te willen afgeven resp. ze in het Maandblad te willen publi-
ceeren. 

Waar wij vroeger viijwel nooit een bericht over plaatfouten 
ontvingen en nu talrijk en bij tientallen tegelijk, wijst dit er 
wel op, dat afwijkingen tegenwoordig veel meer voorkomen dan 
vroeger. Bij de Reddings- en Kinderzegels "was dit ook zoo. 
Juist dat groote aantal plotseling opduikende en even plotseling 
weder verdwijnende fouten en fouljes duidt er toch wel op, dat 
wij hier niet met werkelijke plaatfouten te doen hebben, doch 
met afwijkingen, welke een gevolg zijn van een andere druk-
methode. 

Waren de zegels der vorige uitgifte (behalve ,de guldens
waarden) in boekdruk uitgevoerd, zoo is men daarvan thans 
geheel afgeweken. De »Reddingszegels« (wij meenen ook de 
»Kinderzegels«) en de cent-waarden der nieuwe uitgiften zijn 
uitgevoerd in offset-druk, terwijl de kopwaarden der nieuwe 
uitgiften door rotogravure zijn verkregen. Die beide laatste 
drukwijzen schijnen de oorzaak te kunnen zijn van talrijke kleine 
onzuiverheden. In hoeverre zich daaronder plaatfouten bevin
den, is thans nog niet met zekerheid te zeggen. Daarvoor is 
het noodig, minstens een tweede oplaag af te wachten Vindt 
men daarbij dezelfde foutjes, eerst dan, maar ook niet eerder, 
mag met een groote maat van zekeiheid over »plaatfouten« ge
sproken worden. 

ik Afstempelingen. 
:: 1 

NEDERLAND. 
Amsterdam. Nu na de verbouwing van de pakketpo.stafdeelir g 

in het Centraal-Station bijna de geheele linkervleugel postkan
toor is geworden, schijnt veireweg hei grootsie ged(el te der in 
Amsterdam geposte stukken in dit kantoor gestempeld te worden 
Wij zagen n.l. vele nieuwe stempels i ' een continueerend alter
natief machinestempel, datumslempel AMSTERDAM CENTR. 
STATION de datum in een d.varsbalk en in een kastje ADRES
SEER UW POSTSTUKKEN VOLLEDIG MET STRAAT & NUMMER' 
resp. VERMELD OOK UW EIGEN ADRES ALS AFZENDER U 
HELPT DE POST. 

20. machine-stempel, dubbelr ing wa.irir AMSTERDAM CEN
TRAAL STATION, de datum 3-regel1.tr in het midden b.v. 10-11 
N 19 V. 1925, verder rechts 5 evenwijdige golflijnen. 

3°. Handstempel (ivpenraderstempel) onderin jaartal en om-
schrift AMSTERDAM CENTRAAL STATION, datum l-regelig in 
dwarsbalk b.v. 19. V. 7" en in het onderste segment het nummer 
van den stempel, waarvan wij tot nu toe 42 als hoogste nummer 
zagen; hieruit blijkt wel dat er vele stempels op dit stations
postkantoor in gebruik zijn. 

»Drukfouten! in stempels schijnen meer voor te k o m e n ; de 
heer W. J. Dercksen loonde ons een briefkaart uit Leerdavi, 
waarop de postzegel op 29 Juni 1916 verniet'gd was met een 
dwarsbalkstempel, welke als datum aangaf 39. 6 16. 6-7 V., voor 
de voorstanders van de nieuwe jaarsindeeUng in 13 maanden om 
van te schrikken ! 

NEDERLANDSen INDIË. 
In het type van verleden jaar , 'afgebeeld in no 33, zagen wij 

uit Bandoeng en Soerabaja den stempel BEZOEKT DE JAAR
BEURS » BANDOENG » 20 JUNI - 5 JULI '25 welke, zooals 
de heer Theelen in nr. 39 medegedeeld heeft, ook zal voorko
men op correspondentie uit Batavia, Buitenzorg, Djokjakarta, 
Medan, Padang, Semarang en Weltevreden. 

BELGIË. 
La l.ottviire I. Handstempel, groot formaat FOIRE COMMER-

CIALE OFFICIELLE INTERNATIONALE OFFICIEELE INTERNATI
ONALE JAARBEURS 23-8 AU 8-9 + 1925 4- 23-8 TOT 8-9. 

Middelkerke i dem: HET LIEFSTE BADPLAATSJE DER KUST 
LA PLAGE LA PLUS COQUETTE DU LITTORAL. 

U l A A l ^ ' l J l ! fJL^LHI C O . C I R . L E O N D t WA.AT 
= • INT.TEU. Z U I D fi2'--5 
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DUITSCHLAND. 
Aachen. Eénnngshandst Ruiterslandbeeld (Kaïel de Croote ?) 

en Gothisch omschrift Jalirtausendfeier, Aachen. MaiJuli 1925. 
Aaohen Mach stempel Bad Aachen lieilt Rheuma Qicht Ischias 

Katarrhe 
Ubemdorf (Hohletn) Groot dubbe lnng handst Stahlquelle 

Weite Waldungen Luft Kurort 
Altana {Elbe) idem . Handwerks und Gewerbeschau 924 Mai 

1925 
iussbur^ Idem HAUPTVERSAMMLUNG DES VEREINS DEUT

SCHER INGENIEURE 8.I2 MAI 1926. 
Hergzabern idem Wapen msschen 2 dennen ondeuian LUFT

KURORT 
Berlin N W 40, S W. II Mach st 3 regelig in kastje Schreibt 

auf Dinformaten 
Berlin W IS dubbelr in^handst zelfde omschrift 
Buckeburg idem : Schaumb Lipp. Handwerks u Industrieaus

stellung 4  1 2 Juli 1925 
Burg (Spreewald) idem Sommerfrische . Wanderungen. Kahn 

fahrten, Kirchgang d Wenden 
Darmstadt l idem Veranstaltungen Sommer 1925 MaiOktober 
idem mich nest ve i iering met rojs en goihische letters Darm 

Stadt Veranstaltungen im Sommer 1925 MAIOKTOBER 
Detmold Lennng handst Hermansgedenkteeken mei oinschi ifi 

 Hermannsfeier 50 Jahrfeier d Hermannsdenkmals vom 2  20 
Aug 1925 

idem Machineslempel zelfde afbeelding en Inschrift 
Duz. Handst afbeelding van du antieke siadje met omschiift 

DIEZ ein Glanzpunkt des Lahntals. 
Drebach (hizgb) idem, afbeelding van een croCUS met om

schrift Bedeutende Strumpfwaren  Industrie Sehenswerte 
Krokuswiesen im März und April. 

Dresden idem, omschrift Jahresschau Deutscher Arbeit 
Dresden Altstadt Mach stempel afbeelding van een lier 

waarin 2023 Juni 1925 en Besucht das 1 Sachs SängerBundes
Fest Dresden. 

Dmseldo7f i idem in kastje KUNST, JAGD u. FISCHEREI 
AUSSTELLUNG DUSSELDORF Eröffnung 30 Mai. 

idem idem hand^iempel met zelfde mschiift en letters a/h. 
Eiber f e ld 2 Mah en handst JAHRTAUSENDFEIER ELBERFELD 

2026 MAI 192& 
Essen i idem en idem, afbeelding van een Sportsman t n UN

SER SPORT AUSSTELLUNG VOM 9.24 MAI ESSEN 1925 
Herrenalh \i3in(Ki Herrenalb Württ Schwarzwald Kurort 1 Ranges 
Hannover Mach st in kastje 7. Juni grosse Saarkundgebung. 

Hannover im Stadion 
HannMiinden Handst met inschrift DER WESERSTEIN WO 

WERRA UND FULDA SICH KÜSSEN BRIEFMARKENAUSSTELL 
22.26 5. 1925 

Köln Handst Jahrtausend—Ausstellung Köln 192.5 MaiAngust 
Liebenzell td^m Thermalbad Luftkurort WüRTT SCHWARZWALD 
Ludwigshafen Continueei end m a c h s t 5 regelig SUDDEUT

SCHE GARTENBAU AUSSTELLUNG LUDWIGSHAFEN / RH. 28. 
MAI—12 OKT 1925. 

\Jisdroy Handst Ostseebad Sommerund Winterkurort MISDROV 
ist durch Hochwald geschützt 

München i Contin mach st Auto waarboven en onder, in op 
zwarte linten uitgespaarde witle l e t u i s IM POSTAUTO IN DIE 
BAYERISCHEN ALPEN 

Rossitten H i n 1st. Ill Deutscher KüstenSegelflugWettbewerb 
ROSSITTEN (Kurische Nehrung) 2.17 Mai 1925 

Sluit^art I. fMach st ije^'leugeld wiel waaronder Deutsche 
(^/^r^i^wr^ 2 WerkehrsAusstellung München 1925 JuniOktober 
Urzig; (Mosel) Handst »Das Feinste der Reben • Kann Urzig 

dir geben« 
Wusenbad (Erzgeb) i d e m : Warme Mineralquellen Heilbad f 

Gicht, Rheuma. Nervenleiden 
Winningen (Mosel) idem druiventak waarboven Köstlich 

schmecket Winninger Wein Ist er echt, gesund und rein! 

EGYPTE. 
Qairo. Gedurende het aardrijkskundige congres was een spe

cnal Jiandstempel (enkelring) in gebruik In het bovenste seg
ment Congres international Geographie, in een dwarsbalk de 
d i t u m b V. ■ 6 AP 25 10.30 A en ondenn 1925 CAIRE 

FRANKRIJK. 
Pariji Gedurende de Internationale Postzegeltentoonstelling 

van 3 lot 12 Met 1925 gehouden ui het Pavillon de Marsan 
(Palais des Tuilenes) was e tn tijdelijk bijkantoor der Posterijen 
geopend, dat eeu eeni ingslempel bezigde EXPOSITION PHILA
TELIQUE PARIS. 

Bourget Het vliegkamp te Bourget heeft ook een specialen 
s empel, n 1 BOURGETAVIATION SEINE. 

Pau Mach st in kasije PAU CENTRE D'EXCURSIONS ET DE 
TOURISME ESTIVAL 

Tours Handst m kastje GRANDE SEMAINE DE TOURS 917 
MAI 1925. 

GROOTBRITANNIE. 
Wembley. De groote tentoonstelling is 9 Mei j I. wederom 

geopend , de heer Wallis zond ons de afstempelmg van den 
openingsdag, de van het vorige jaar welbekende machinestem
pel EMPIRE EXHIBITION, en rechts onder een leeuw tusschen 5 
golfiijntjes WEMBLEV PARK 1925 

ITALIË. 
Catania, I tvorno, Xapels. Trieste, Venetië Mach. stempel m 

kastje ACQUISTATE I BUONI POSTALI FRUTTIFERI 
ZUIDAFRIKA. 

Pretoru, continmachinestempel SUPPORT SA. INDUSTRIES 
ONDERSTEUN S A NVWERHEDE. 

ZWEDEN. 
Ook hier komen foutieve stempelingen voor. Op een couvert 

5 Mei j 1 te Stockholm 3 gepost komt een continueerend lijn
stempel voor, waarvan een der datumstempels luidt 16 5.24 
24 fm terwijl 2 andere stempels als juisten datum aangeven 
— 5 5 25. 24 em 

ZWITSERLAND. 
Zurich I. Machs t XVI. NATIONALE KUNSTAUSSTELLUNG 

ZÜRICH 28 MAI  19 JULI 1925 
Baden Handst AARG. GEWERBEAUSSTELLUNG « BADEN 1925 , 
De beeren A W Brawe, f D van Brink, J P Brinkman, 

W J Dercksen H Mzn, J Hol, F A de Reus, G J. Schouten, 
L C. A Smeulders , J. H Stok, S Strowski, ir. H Treitel, 
P Vredenduin j r , Norman E Wallis, Kurt Zirkenbach en 
W. G Zwolle waren de vriendelijke berichtge» ers voor dit num
mer, waarvoor wij hun haitelijk dankzeggen. Trg. 

Men z e g t , 
dat de Nederlanders op de Parijsche Tentoonstel l ing een 

buitengewoon succes hebben gehad , 
— dat er onder de inzenders 20 mededingers uit Nederland 

wat en , 
— dat op éen na alle Nederlanders voor een of meer bekro

ningen in aanmerking zijn gekomen, 
— dat het totale aantal prijzen en diploma's, hetwelk aan 

Nedei landers ten deel viel, 29 bedroeg , 
— dat er 40 Nederlandsche inzendingen waren (literatuur, enz 

medegerekend) , d. i. ^ loo/o van alle inzendingen, 
— dat de organisatie der Parijsche Tentoonstell ing alles be

halve schi t terend was, sommige inzendingen waren niet 
in den catalogus vermeld en andere zijn in ' t geheel niet 
tentoongesteld; 

— dat van de 130 extrapnjzen, door particulieren en vereeni
gingen uitgeloofd, er slechts 43 uitgereikt zijn ; 

— dat het vorige jaar in Den Haag van de 66 extraprijzen 
er 26 niet uitgereikt zijn; 

— dat de overgebleven prijzen met aan de geveis of geefsters 
zijn geretourneerd en dat deze ook niet weten, wat er 
mee gedaan is ; 

— dat de Vereeniging »ZuidLimburg« te Maastricht op 29, 
30 en 3t Augustus a s een Postzegeltentoonstell ing zal 
hou ' len ; 

— dat alleen leden dier Vereeniging en inwoners der provincie 
Limburg kunnen inzenden, 

— dat op het PhilatelistenCongres in Maastricht door den 
Ned Bond van Vereenigmgen van Postzegelverzamelaars 
een wisselbeker wordt uitgeloofd voor de beste philate
listische inleiding. 

~ dat in October 1926 te NetvYork een groote Internationale 
Postzegeltentoonstelling zal gehouden worden 

! S ? i P : J A K A S T E I N . 

iHAMiMfl7j;iia T A A R t e ? • PNV̂ ^̂ '̂̂  "^ "^"' 
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Wfl Luchtpost. ^Rfl 

'."'•3K*': 

111. 
De Fransch-Duitsche oorlog van 1870/71 opende een nieuwe 

aera in de wijze van het briefvervoer, zij het dan ook een, door 
harde noodzaak gedwongene Üe insluiting van Metz en Paiijs 
door Duitsche strijdkrachten en de daardoor ontstane afsluiting 
van de bevolking, vermeerderd me t een talrijke bezetting — 
Metz herbergde o.a. het leger van Bazaine ter steikte van on
geveer 200000 man — maakte het noodzakelijk voor de beleger
den met de buitenwereld in contact te blijven. Van een gewoon 
postvervoer was natuurlijk geen sprake, daarvoor was de ijzeren 
r ing om genoemde steden te nauw gesloten. Alleen de weg 
door de lucht stond nog open en dus trachtte men van deze 
gelegenheid een zoo goed mogelijk gebruik te maken en wel 
met behulp van ballons. 

Het groote onderscheid tusschen de ballon-post van Metz en 
die van Parijs bestond daarin, dat in eerstgenoemde stad uit
sluitend ballons werden opgelaten zonder bemanning. Toch 
gingen deze ballons niet bloot op goed geluk de lucht in. 
Nauwkeurig volgde men voor de oplating de luchtstrooming en 
windsterkte om daaruit met eenige zekerheid te kunnen afleiden, 
waar de ballon zou kunnen dalen en wat het geschiktste oogen-
blik van oplating was Men maakte gebruik van ballons van 
kleine afmetingen, type Montgolfière, vervaardigd uit zijde-papier 
en die met heete lucht werden gevuld. 

De eerste ballon, die op 16 Sep tember 1870 de reis naar het 
onbekende ondernam, was 3 meter in d iamete r ; hij vervoerde 
ruim vijfduizend briefjes. Een volgende van iets grooter afme
ting, werd op 29 September los gelaten ; deze bevatte ongeveer 
32000 briefjes en twee postduiven in kooi. 

Deze beide ballons waren de eenige, die succes hadden ; alle 
andere werden óf door de Duitschers neergeschoten, of ze ver
dwenen zonder een spoor na te laten, vermoedelijk in de dichte 
bosschen rondom Metz. 

De Fransche publicist Maury vertelt over den eersten ballon 
eenige bijzonderheden, die hier, min of meer verkort, om haar 
belangwekkendheid volgen. 

De ballon, opgelaten op 16 September 1870, daalde dienzelfden 
dag in de avonduren bij Neufchateau. De onder-prefect van 
deze stad verzond hierop aan het Ministerie van Oorlog een 
telegram, luidende als volgt : 

»Hedenavond ongeveer half zeven vond men , ongeveer 10, 
K.M. van Neuf-Chateau. in een boschje een kleinen ballon, 
waaraan een kleine gondel hing, waarin een pakket , zorgvuldig 
in wasdoek verpakt. 

Het pakket openend, vond men boven op een stuk perkament, 
met een «ïchrijven van den plaatselijken commandant van Metz 
generaal Golfinières en gedateerd 16 September 1870. Genoemde 
opper-officier verzocht in zijn schrijven den vinder van het pak
ket dit ten spoedigste te bezorgen aan het naastbijgelegen 

Fransche postkantoor. De burgemeester van Pargny — de plaats 
waar de ballon neerkwam — haastte zich aan de opdracht van 
den generaal te voldoen en bracht het pakket naar het postkan
toor te Neufchateau. 

Onmiddelijk nadat het bericht mij bereikte, begaf ik mij naar 
het postkantoor. In het wasdoek vond ik acht pakketten met 
ongeveer 5000 kleine briefjes, die afkomstig waren van onze sol
daten te Metz en gericht aan hun bloedverwanten. De briefjes 
hadden alle dezelfde afmetingen : 8 ä 9 c.M. breed en 6 c.M. 
hoog. 

Drie uren lang heb ik met den postdirecteur efen groot aantal 
van deze briefjes doorgelezen om daarin berichten aan te treffen, 

* die van belang kunnen zijn voot het ministerie van Oorlog. Uit
treksels uit de belangrijkste brieven, gaan hiernevens.« 

Of) 26 September d.o.v. publiceerde de directie der posterijen 
de volgende bekendmaking: 

»In het bezit der posterijen bevindt zich. een aantal brieven, 
afkomstig van deiï, op 17 September j.1. jn de bijurt van Neuf
chateau gevonden ballon, die op 16 September uit Metz werd op
gelaten. 

Voor zoover deze brieven geadresseerd waren aan personen, 
woonachtig in plaatsen, die nog door de post bereikbaar zijn, 
werden zij reeds naar hun bestemming doorgezonden. Er is even
wel nog een' gedeelte voorhanden met bestemming Parijs en an
dere plaatsen, die door den vijand bezet zijn. 

Ten ^inde dergelijke verwanten, die nog geen bericht uit Metz 
ontvingen, gerust te stellen, herinnert de postdirectie er aan, dat 
slechts twee ballons hun bestemming bereikten, terwijl een groot 
aantal verloren ging.« 

Nog een andere, officieeLe mededeeling aangaande dezen ballon 
verscheen in den »Moniteur Universel de Tours« van 30 
September d.o.v. : 

»Dagelijks wenden zich tal van belanghebbenden, die in het 
leger van Maarschalk Bazaine familieleden hebben, tot regeerings-
ambtenaren of het postbestuur en doen navraag, of de, op 16 
September te Metz opgelaten ballon, ook voor hen een bericht 
medebracht. 

Het postbestuur deelt bij dezen mede, dat de brieven, door 
dezen ballon aangebracht, volgens departementen gerangschikt, 
onverwijld zijn doorgezonden naar de departementshoofdsteden. 

Daar de ballon slechts een draagvermogen van l kilogram had, 
is het duidelijk, dat een groot aantal soldaten niet in de gelegen
heid was, hun verwanten een brief te zenden«. —- -

De tweede ballon, hiervoren reeds genoemd, bevatte eên kleine 
dertigduizend briefjes, beter gezegd velletjes van zeer dun zijde
papier. Hun gewicht was uiterst gering; de vracht van den eer
sten ballon bedroeg aan de ruim vijfduizend brieven slechts i K.G.! 

De velletjes werden aldus beschreven: op de voorzijde het 
adres, op de achterzijde de korte mededeeling. Postzegels of stem
pels droegen zij niet. Bij doorzending van het postkantoor te 
Neufchateau ging men als volgt te werk. Elk briefje werd in een 
omslag gestoken en deze voorzien van het adres. Porto was niet 
verschuldigd, daar deze brieven werden beschouwd als stukken 
der veldpost, waarvoor portvrijdom gold. Woonde de geadresseerde 
evenwel in het buitenland, dan werd de omslag voorzien van een 
schriftelijke aanduiding van het te heffen port. 

Enkele van de, door de soldaten te Metz verzonden velletjes, 
dragen den dagteekeningsstempel »Neufchateau 2 r/17 Sept. 70«, wat 
zeer zeldzaam i s ; ook werden enkele voorzien van den stempel 
van aankomst. 

De briefjes, die met deze beide ballons werden vervoerd en in 
handen van de geadresseerden kwamen, behooren tot de zeldzaam-
heden, wat men in mindere mate zeggen kan van dergelijke 
briefjes afkomstig uit ballons, die door den vijand werden neer
geschoten of in het veld gevonden. 

Zoo bevat o.a. het Berlijnsche postmuseum eeitige van deze 
briefjes, afkomstig uit een ballon, die in de buurt van Lille werd 
neergeschoten. Als typisch staaltje van de pijnlijke nauwkeurigheid 
van de Duitsche posterijen zij nog vermeld, dat de geadresseerden 
van laatstgenoemde brieven, voor zoover bereikbaar, in het bezit 
ervan werden gesteld, zij het ook tegen betaling van een Straf
porto van 2 Silbergroschen ! 

27 October 1870 capituleerde Bazaine en viel Metz in handen 
van de Duitschers. Aan de verzending per ballon kwam een einde ; 
de »papillons de Metz«, zooals deze uiterst dunne briefjes wel 
eens worden genoemd, werden niet langer verzonden. Wat er was 
verdween, de een voor, de andere na. waarbij de tand des tijds 
een vernietigende inwerking had op de teere velletjes papier. Men 
schat het aantal overgebleven »vlindertjes«, dat per ballon en 
post zijn bestemming bereikte, op ongeveer vijftig stuks. 
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DE P A R I J S C H E T E N T O O N S T E ÜtTt N G. 

Van 1. 
De Jury der Internationale Postzegeltentoonstelling te Parijs, 2—13 Mei 1925. 

^ 1. j "^^l^ '• Stranden (Zweden). 2. Melville (Eng.), 3. Bigwood (Belg.), 4. Bayer (Tsj.Slow.) 5. Costerus (Ned) 
6. Van der achooren (Ned.), 7. Napier (Eng.), 8. De Smeth (Belg.), 9. Fran?ois (Fr.). lo. Diena (It.), u . Lichtenslein ( V S i ) 
12. Langlois (Fr. pres.), 13. Gilbert, 14. Schoeller, 15. Champion, 16. Lemaire (allen Fr.), 17. De Reuterskiöld (Zwitserland) 

18. Galvez (Spanje), 19. Poncelet (Belg., secr.). ' 

Voor de kenners en geregelde bezoekers der internationale 
postzegeltentoonstellingen is de kern der belangstelling gelegen 
in hetgeen te zien is in zegels e n z , van het organiseerende 
land en zijne koloniën. 

En nu er in zooverre overeenstemming is tusschen den Haag 
en Parijs, dat er zeer op den voorgrond tredende inzendingen 
van dien aard waren, welke niet stamden uit het land zelf In 
Parijs werd in de eerste klasse »Frankrijk« slechts vermeil ge
geven aan een Engelschman, gedeeltelijk omdat enkele prini.i 
fransche inzendingen (Kastner. Bauer, b. v.) in andere klassen 
waren ingezonden (hietorische verzamelingen, frd ooilog i87oi), 
ten deele ook omdat de fransche fiscus velen afschrikt om met 
hunne philatelistische schatten voor het publiek, maar dan ook 
fiscale forum te treden. Des ondanks hebben we in Parijs zeer 
veel moois geiien, vooral ook op het gebied der koloniale 
zegels, waarbij echter de belgische inzender (baron de Vinck 
de Winnezeele) in mater iaal gelijk was, met den besten Fransch
man (Jonsaron), maar het publiek op zijn cartons met duideb'ike 
uitleg meer bood, dat deze wiens albums in vitrines lagen en 
tekst grootendeels ontbeerden. Het aantal volledige vellen o.a. 
met opdruk rariteiten was echter ongetwijfeld het talrijkst bij 
den Franschman. 

Zelden is er zooveel moois te samen gebracht , ook op het 
gebied der Bordeauxuitgifte van Frankrijk, waarbij de pas ver
schenen werken van Meinertzhagen en Serrane de resultaten 
dier Studien aanschouwelijk maakten. 

De poststukkenverzamelaars waren in het bijzonder vertegen
woordigd door de uitgebreide collectie van den heer M. Picard. 
Zijn collectie van Frankrijk is de standaardverzameling voor 
zijn catalogus (met M Leroy samen) en komt het complete zeer 
nabij. De keuze uit zijn algemeene collectie was van dien aard, 
dat mèn hier een der groote verzamelaars op dit gebied nader 

leerde kennen, dat is te zeggen, alleen de jury, want de collectie 
was te uitgebreid om aan het publiek te vertoonen. 

Nog een ander zeer belangrijk verschijnsel wensch ik te 
boekstaven. De toenemende belangstell ing voor de l i t teratuur 
op ons gebied. Niet alleen dat het aantal inzendingen zeer 
groot was. maar er vertoonde zich zeer veel interesse daarvoor 
in de jury en men mag terecht zeggen, dat mets zoozeer den 
tegenwoordigen bloeitijd der philatelie illustreert, dan het ver
meerderen der toch al omvangrijke hoeveelheid periodieken 
en handboeken. 

De serie internationale tentoonstellingen in 1922 te Luxem
burg begonnen en via Londen, Brussel en den Haag thans te 
Parijs aangeland, misschien mag men zeggen, in dezen vorm 
besloten, is waard een overzicht geschreven te krijgen. 

Er is in de eerste plaats gevormd een kern van nu bekende 
expositieobjecten, waarom heen zich steeds opnieuw groepeeren 
de mindere goden van het eigen land, die daarom volstrekt 
niet minder interessant zijn. Immers daaruit recruteeren zich 
de nieuwe internationale objecten en degenen die het al waren 
toetsen hun opzet aan wat zij bij al deze gelegenheden van 
anderen zagen en leerden. 

En naast deze kern van leer en kijkobjecten, is er ook ge
vormd een kern van menschen, die door het vele dat zij gezien 
hebben, in staat zijn, niet alleen, in het eigen land het geleerde 
in praktijk te brengen, maar vooral, waar zij eikaars daden 
hebben leeren kennen, in staat zijn tot die samenwerking die 
noodie is om de internationale en zoo cardinale problemen der 
philatelie met kans op succes in studie te nemen. 

In dit verband zij ér nog opgewezen dat het internationale 
Congres de samenstelling van een permanent internationaal 
Comité heeft besloten. 

G. V. VAN DER SCHOOREN. 

1 ZIVILS 
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. (17I) 

T. ALLEN, „Craigard", Blake Hall Road, Wanstead, E. 11, England. 
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De Tentoonstelling te Parijs. 
I 

Over dit belangrijk philatelisiisch gebeuren ontvangt de 
Redactie v a n h a a r vaste medewerker«;, de heeien v d Schooren 
en de Raay, die ons land in de Fransche hoofdstad vertegen 
woordigden, de ferste als Jid der Juiy en Bondsvoorzitler, de 
tweede als Commissaria-generaal voor Nederland, uitvoerige inl ch 
tingen, die in dit nummer een plaats vinden 

Het eerste deel van het uitgebreide verslag van den heer 
de Raay volgt h ie ronder , het vervolg artikel zal gepubliceerd 
worden in het nummer van i6 Juli e k 

Onder het hoofd „de Parijsche Tentoonstel l ing" vindt de 
lezer elders in dit blad het meer algemeen verslag van den 
heer G V v d Schooien met de foto der internationale Jury 

Belden heeien zij voor hun medewerkirg dank be tu igd , wij 
geven thans het woord aan den heer L de Raa> 

»L'Echo de la Timbrologie« geeft eene uitvoerige beschrijving 
van de verschillende groote verzamelingen van Fransche zijde, 
daarna krijgt men eenige aanhalingen omtrent Hollandsche 
verzamelingen en is het voor ons Nederlanders van belang te 
lezen wat hieiover gezegd wordt 

Een der grootste aantrekkingspunten van de tentoonstelling 
was wel de verzameling van den heer M van Gelder (Brussel) 
De verzameling zegt de catalogus (en hij heeft gelijk) is geba 
seerd op oude zegels in buitengewone conditie en harmonie 
van kleuren zij is geëxposeerd op eemge wijze, waardoor hare 
schoonheid en frischh«"id ten zeerste naar voren treden Men 
moet hierbij in aanmerking nemen dat de heer van Gelder, 
alleen datgeen verzamelt, wat buitengewoon fraai is Zoo kan 
men vele der Thurn en Taxis, Toscanen, zelfs met de 60 et, 
met buitengewoon breede omrandingen bewonderen, zijn epau 
letten van België worden onder de =choonste genoemd (ik dien 
hier nog bij te voegen blokstukken van 25 der eerste emissie 
Nederland 1852 ongebruikt van 5, 10 en 15 c , zonder de diverse 
paren, strippen, een buitengewoon ex van de 10 r met den bril 
enz enz Heele kolommen zou men noodig hebben om slechts 
een gedeelte der verzameling te beschrijven) 

Maar van alle s tudeerende philateli ' ten, verschijnt hier L de 
Raay {IVatergraaf smeer) als een van de meest vooruitstrevenden 
Op de vellen van zijn collectie Oranje Vrijstaat nemen de zegels 
minder plaa 's ruimte in dan de tekst, leerzaam historisch gerang
schikt en technisch toelichtend lalrijke diagrammen illustreeren 
elke uitgifte en toonen aan de plaatsen waar de variëteiten en 
foutdrukken zich bevinden , deze laatste zijn echter alle verte 
genwoordigd, de grootste zeldzaamheden zoowel de bekende als 
de onbekende De telegraaf- en fi^kaalzegels, zoowel als de 
historische afdeeling afstempelingen leggen getuigenis af van 
een wetenschappelijken opzet 

De heer de Raay heeft ook zijn studiën uitgebreid lot andere 
landen, zooals Ierland en Fiume die bewijzen dat ook daar de 
navorschingen tot het uiterste zijn gedaan om niet te spreken 
van de uitgebreide collectie Memel, waai uit de meest verge
vorderde specialiteit nog nut kan trekken 

De zegels van Nederland van M Warren (Epsoin) toonen de 
samengestelde platen van de eerste uitgifie, variëteiten en tan 
dingen van de allerzeldzaamste soorten en de poitzegels in al 
hunne variëteiten en typen 

Ook van denzelfden inzender Nederland'^ch I rd ie , Curasao en 
Suriname, alles zoo compleet mogelijk, in platen, tandingen enz 

Ethiopië goed vertegenwoordigd door P Jori^'i n (Rotterdam) 
en de zeer interessante collectie Venezuela van E Martens 
{Amsterdam) rijk in variëteiten voornam'eliik der eerste ui tgave 

In concurrentie met d u e groote gespecialiseerde collectien van 
Sarre, heeft Joh v d Berg (Ede) een heel goed figuur geslagen 

De collectie van H Voerel (Goedeeiede) toont ons een bu i ten
gewoon kostbare van de Nieuwe Republiek een land zeer weinig 
bekend en nog minder onderzocht ; zij laat de grootste rariteiten 
tot op heden nog onbekend , zien 

Onder de afdeelingen afstempeling, mag een «oord van waar 
deer ing niet onthouden worden aan den heer J A. v d. Horst 
(Leiden) voor zijn zeldzame collectie van afstempelingen van 
Nederland, voorramelijk de FRANCO zonder rand op d e e e i s t e 
emissie 

To t een der meest complete verzamelingen van den nieuweien 
tijd behoort de zeer schoone en uitgebreide collectie van Th 

V d Hurk (Amsterdam), Danzig, waar alle rariteiten, zoowel de 
verschillende watermerken ten zeerste de aandacht trokken 

De heer F Schmid met zijn collectien der verschillerde 
Britsche kolomen in de vier werelddeelen, behoort ook genoemd 
te worden 

Verder zien wij de collectie proeven van Mevr Baronesse 
van Heerdt -Kolff (Baarn). zeer uitgebreid van Nederland en 
Kolomen, en hare aestetische collectie die zeer leerrijk en 
belangwekkend is 

De collectie de Ruyter en Jubileumzegels van Nederland door 
den heer Post (Utrecht) toonde aan, wat men bereiken kan met 
het bestudeeien van enkele uitgaven evena's een kleine studie 
der kirdeikopzegels v,tn den heer de Kaay (Watergiaajsmeer) 

De collectie Oianje V S briefkaarten enz van den heer 
Broekman (Amsterdam) is nu verrijkt met groote afbeeldingen, 
voorkomende in het bekende handboek over dat land en geeft 
aan het geheel een cachet van afwerking 

Ik dien hier nog te noemen de collectie van den heer H Piek 
(den Haag,) met de eerste emissie Nederland 1852, die ofschoon 
klein, toch een menigte rariteiten van d tn eersten rang bevatte, 
en zeer keurig opgezet was Ook de collectie \ a n den jeugdigen 
verzamelaar M v Geuns (Bussum) belooft in de toekomst een 
verzameling te worden die met de beste wedijveren kan 

Een collectie van den heer Jean Poulie (Hilversum) in de 
jeugdafdeeling mocht het genoegen smaken met Brons bekt oond 
te worden 

Tot een dei schoonste en meest complete collectien fiskaal 
zegels mag ongetwiifeld gt noemd worden de verzameling van 
Eeltjes (Leiden) ondergeb acht 111 50 deelen, en bekroond 
met goud, in concurrentie met verschillende vooraanstaande 
verzamelaars in deze afdeeling 

Dan komt nog een kleine verzameling proeven van de bekende 
brandkastzegels van mevrouw van Blaaderen—Verbrugge en ben 
ik aan het einde gekomen van de Nederlandsche verzamelaars 

Onder literatuur behoort genoemd te worden het met goud 
bekroond Deel I! van de Ned Indische zegels van de Vereeniging 
van Postzegel verzamelnars met zilvei he t Nederlandsch Maand
blad, met bron«, de Raa)'<; beek van Oranje V Staat , Auf der 
Heide met 5 verschillende boeken en diploma het Adresboek 
van K A HeijmTns 

Bovendien, ontvirgen de volgende veizamelaais een onder
scheiding van de firniajule=i Heiman, voor de schoonste inzending 
in »Phila's« gehuld I de Raa>, Fiume (Goud) P W Broekman, 
Oranje V S (Zilver) Joh v d Berg, Castelrosso (Brons) en 
B F V Geuns, Ned (Brons) 

Het IS zeer bezwaarlijk een overzicht te geven van den enormen 
voorraad die in het Paviljcen de Mar'^an tentoongesteld was 
Jammer dat met de plaatsruimte gewoekerd moest woiden, 
opdat aan alle aanvragen k rn worden voldaan Ofschoon ik 
het met het Comité met een« ben wat de verdeeling van vitrines 
en de daa iaanhangerde raan pjes betreft zordat de gangen veel 
te smal waren en de raampjes met goed bezichtigd konden 
worden, heeft het Comité toch zijn belofte gehouden en een 
ieder de aansjeviaagde pl.iatsi u rr te loegewezen 

Gelukkig had het te beschikken over groote glazen 
kasten, zoodat vele gioote verzamelingen die m Albums geborgen 
waren, hier flink lot haar lecht kwamen 

Dat WIJ als Nederlanders terecht trolsch konden zijn zoowel 
op de ingenomen plaatsruimte als op de bekroningen behoeft 
geen nader betoog orze gezament'ijke oppervlakte nam ciica 
een vi]fde gedeelte van de tentoonstelling ir beslag, wel een 
praestatie die er zijn mag, in aanmerking genomen dat wi) slechts 
een klein land vertegenwoordiger, tegtnovei de groote andere 
landen 

Versch liggen nog in het geheugen de beschrijvingen van alle 
inzendingen op de gehouden tentoonstellingen te Brussel en 
Den Haas, en vele daan an waren alweer h ie r te zien 

Een der groot-te fouten van het indeelingsprogramma was 
wel het dooreengooien van verzan-elmgen die reeds menigmaal 
in kampioenafdeelirgen den grooten prns behaalden, en middel 
matige en kleine verzamelingen, die daardoor natuurlijk geen 
schnn van kans hadden om mede te dingen 

Wanneer ik dus als voorbeeld neem, Klasje III D Beigte, 
Nederland en Luxemburg, waarin veteranen als Delapierre (Belgte) 

Warren (Nederland) Lu (Bdgie) Mazonette (Belgu) dr Oconnor 
(Bellte) Jacques Dernier en Bernard Wolff (Luxembure;) NestOJ 
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Mossial en Lenoir (Bclgte) v Geuns {Afeäej land) "Wagner {Luxem 
burg) Clemencet (Belgte) mededongen, dan behoef ik u niet te 
zeggen dat menige verzameling ingeschreven in deze Sectie met 
in aanmerking kwam, terwijl de bovengenoemde lespectievelijk 
Goud, Verguld Zilver, Zilver en Brons kregen. 

En zoo zou ik van de geheele tentoonstelling kunnen spreken 
Er waren ook in andere kla sen verzamelingen aanwezig, die 
wanneer zij niet in dezelfde klasse hadden medegedongen met 
kampioenen, wel degelijk een gouden medaille hadden behaald, 
en zich nu tevreden hebben moeten stellen met Zilver of Brons, 
omdat hunne collectien niet tegen de leedsjaien lang bestaande 
en beroemde verzamelingen van 'n de Vinck de Winnezeele, 
Henri Bauer, Warren, Delapieire, Botaffe, Mavrogordato, Anthony 
de Worms, Riesco, Mackenzie Low Kuck, Raymond 
Mart) , Hardy Ruhl, enz enz konden mededinger 

Daarbij komt dat verschillende klassen overvoerd waren, 
zoodat de concurrentie inderdaad zeer groot was en dus de 
bekroningen werkelijk een hooger standpunt aantoonden dan 
aangegeven was Iemand die in een der overvloedige klasse 
een bronzen medaille behaalde, kon gerust zich troosten met 
de gedachte, op een andere tenfoonstelhng met zilver of verg 
zilver bekroond te zijn geworden 

Mijn persoonlijke indruk van de werkzaamheden der Jury is 
een gunstiger dan die van Den Haag Ofschoon de Jurij uit 
20 personen wa= samengesteld en dus de werkzaamheden beter 
kon regelen, was hare taak oneindig moeilijker, daar zij de 
faciliteiten van de samenwerking met het Uitv Comité miste, 
hetgeen een glanspunt der Haag^che tentoonstelling geweest is 

Het organiseerend talent verborden nan een Internationale 
tentoonstelling is een hoofdzaak en dat schijnt hier geheel over 
het hoofd te zijn gezien Van reclame in de stad was absoluut 
niets te bespeuren, en indien in de Parijzer daebladen niet 
lederen dag flinke verslagen geslaan hadden dan zouden onge 
twijfeld vele Panjzenaren niet geweten hebben dal er ren tentoon 
stelling in hun stad gehouden werd 

Na den gewonen aanblik van opzetten, heen en weei gedraaf, 
het zoeken van de toegewezen plaat'; (waarvan de regeling te 
wenschen overliet) het roepen van glazenzetter en loodverzekerfn 
t immeren, hameren enz werd de tentoon'^tellirg 7atfrdag 2 
Mei zeer onofficieel geopend Van te voien waren Jury en 
Commissaris Generaal door het U C uitgenoodigd aan een 
Dejeuner in het Cafe de l 'Umverse, waar de vooraanstaande 
Philatelisten der geheele wereld aanwezig waren, o a \ e i t egen 
woordigd door Bigwood, de Smelter, Poncelet Lichterstein, Ruhl , 
Costerus, v d. Schooren, de Raay Francois, Langlois, de Reuter 
kiold, Bayer, Hamilton Smith, Melville, Col Napier Galve? 
Wolff, Goddan, Champion LemTire, Dr Diena Gilbert, Sch'-eller, 
Nils Strandeil, Bauer, het uitvoerende comité «as vertegen
woordigd door Co)et te , Jurion, Rocher en Miro 

Door den vooizitter Coyette wordt een hartelijk woord van 
welkom gesproken en wordt aan de Jury viije beschikking ovei 
de medailles toegezegd Medailles met bestemming behoefden 
niet toegekend te woiden wanneer dit door de Jury noodig 
geoordeeld werd, ook mocht zij vrijelijk beschikken over meeidere 
gouden medailles indien zij dit raadzaam achtte 

Een e orme file \ er7ame'aars wachtte op de opening, ook al 
om de bekende velletjes van frs 5 — te bemachtigen Door 
ondervinding te Biiissel wijs geworden, besloot het Comité deze 
per 5 stuks op 5 entree's beschikbaar te stellen en hiervan 
maakte het publiek gretig gebruik Het U C was nam b e v e e s d 
dat het de 50000 velletjes niet bijtijds zou uitverkoopen, doch 
deze vrees was ongegrond, want reeds Zaterdag d a v was nog 
slechts een klein aantal voorhanden ofschoon men den maat
regel had genomen, om lederen namiddag den verkoop stop te 
zetten, en een ieder slechts een velletje te veistrekken Zondag 
was echter alles ui tverkocht, en tnen begon de ware speculatie 
voor den toegang van het tentoonstellingsgebouw 

Zaterdag middag was de ontvangst van de handelaren in het 
Hotel Richmond, waar zij zoowel door het U Comité als de 
Vereeniging van Internationale Postzegelhandelaais te Parijs 
zeer hartelijk ontvangen werden Deze receptie duurde tot laat 
in den middag , heel wat zegels gingen over van de een in de 
andere hand 

Zondag ochtend trok een flink aantal Philatelisten naar het 
graf van den onbekenden soldaat en menig land bracht 'chit te 
rende b loemenknnzen mede om hulde te bewijzen Daarna 

werd receptie gehouden in d^ Brasserie de Valoia, waar men 
elkaar leerde kennen en oude kennismaking hernieuwde 

(Wordt vervolgd). 

Portugal. »Weldadigheidszegels?« — Heer C. George, Lissabon 
vestigt mijn aandacht op het algemeen ten onrechte gebruikte 
woord .weldadigheid», dat door catalogusbf wei kers en tijd
schriftredacties gegeven wordt aan »belastingzegels. In Neder 
landsch Tijdschrift, 1915, N o v , blz i4o, beschreef ik het doel 
en liet erop volgen »Ik boek het telegraafzegel eveneens, omdat 
WIJ hier met iets anders dan met frankeerzegels te doen hebben 
Het IS een soort «belasting« tot steun der armen Enz . Toch 
meende ik dat die gedwongen« bijdrage van i c resp 2 c , 
een »liefdadig doel had, evenals zoo vele »War Stamps« e d 
er Slaat toch »Voor de armen« Heer George licht ons in 
en schrijft »Het is een belasting op het b innenland 'ch post 
en lelegiaafverkeei A 001 de kas van .Armenzoig« — Bedoelde 
belasting trad begin October 1915 in werking De zegels moeten 
gebruikt worden op i en 2 Januari , 21 Augustus, 4 en 5 October 
en 24 25 en 26 December van elk jaar Alleen op die dagen 
worden ze aan de postkantoren verkrijgbaar gesteld Op drukwerk 
tijdschriften, enz moeien zij eveneens neven het frankeerzegel 
worden gepl ik t Geschiedt dit met dan moeten du-^danige 
stukken 8 dagen blijven liggen, waaraan niet heel strer g de 
hand werd gehouden 

/ e e r wa ir^chijnlijk is »Armenzorg« een »Staatsinstelling« 
zoodat de geachie opmerker aan die zegels met het karakter 
van .weldadigheid kan toekennen Logisch gezien is zijne 
opvatting juist »weldadigheid« kan noch mag »afgedwongen, 
worden en wordt met eraan \oldaan, een »teirorisme« zijn vooi-
geschreven, n 1 »de tijdelijke buiten weikingstelling van een 
»publieke« instelling« J B. R 

Zwitserland. Foutdruk bij de fr. 1,20 - Opdat met worde 
gedacht aan een »zeldzaamheid' en het zegel als zoodanig worde 
bet iald, b ieng ik aan belangstellenden het bericht over van 
den heer P St te Winterthur, ontvangen van het Hoofdpost 
bestuur op zijn verzoek om inlichtingen van 24 Februari j 1 
De plaatfout (HFLVETIA i p v HE enz) is eerst bemerkt , nadat 
de eerste oplage, 4 milloen zej,els, gedrukt was Daarna is de 
plaat verbeterd, zoodat die fout in de komende oplage met meer 
voorkomt Er moeten lond 160000 stuks van die foutdrukken 
b e s n a n Fnz — De mededeeling ervan geschiedde aan »Schwei
zer Brfm Zfg . , met de opmerking, dat het Hoofdbestuur zich 
vergist daar de fout 2 maal op ^en vel voorkomt en er dus 
slechts 80000 7ijn, de helft van het aangegeven aantal In elk 
geval IS het m geenen deele eene fout, die ooit tot de zeldza
mere zal behooren J B R 

»Zonderling zijn de Praktijken van Adverteerders«. — Moge men 
ook tot de allei ervaringrijkste onder het geheele postzegelver 
zamelaarsUchiam behooren, men is noo t te ervaringrijk om te 
leeren »Stamp Colleclipg. nr 602, 25 April 1925, brengt daarvan 
het volgende, voor allen die het lezen, geheel nieuwe feit »Wat 
»moet iemand van den geest des adverteerders denken, die iets 
»aanbiedt als volgt De zeldzame i d Post Office Mauritius, 
»ongebruikt exemplaar, Yvert's prijs meer dan 260000 francs, 
»verkoopprijs »25 s «, of »De zeldzame i c en 2 c Br Guiana, 
»verkoopprijs 5 s '« Wij kennen er minstens een die ernstig 
getracht heeft zulk een advertentie in ons eigen blad en n«^ 
wel op de zoo zeer gezochte achterbladzijde, geplaatst te krijgen, 
zeei natuurlijk verzochten wij om nadere inlichtingen Het ant 
woord luidde » Aan uw verzoek van 12 Maart kan ik tot 
mijn spijt met voldoen daar het onmogelijk is de i d Mauritius 
te zenden die met bestaat waaraan ik toevoeg dat, zoo ik dezen 
I d heb vermeld, dit eene vergissing is Maar hierb'j sluit ik 
in de i c en 2 c Br Guiana, elk voor £ 500 , i c en 2 c 
Mauritius, elk voor £ 250 Indien U mij kunt helpen, de boven-
gezegde zegels te veikoopen, wil ik U gaarne de gebruikelijke 
provisie afstaan In afwachting enz . — De redactie merkt nog 
op, dat het aanbod te welwillend is om waar te zijn , de door 
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dien persoon voor £ 500, resp. £ 250 aangeboden, zegels,' zt(n 
ide'. »allergewoonste in gebruik zijnde waarden«:. — Zornier iets 
afiedin^en op het betoog, gebrflikmaking van allerlei bedriege
lijke middelen om geld uit verzamelaarszakken te doen rollen 
door velerlei adverteerders, en bet in elk geval »gevaarlijke« 
van zeer vele ons allerbespotteljjkst toeschijnende adKeitentiën, 
voor alle minder op den inhoud dan op het »geld« lettende 
a Iverieniieveislinders, moet hier toch de vraag mij van de i ip
pen : »Is de advertentie en het antwooid niet afkomstig van een 
onbetwistbaar waanzinnige, die geheel buiten de verzamelaais
wereld staat ?« " Daaraan ka'n ik niet twijfelen; het antwoord 
getuigt daarvoor duideliik; die persoon, zich niet bewust een 
dusdanige Mauritius te hebben aangeboden (en hij geeft den 
catalogvisprijs aan !) erkent tegelijkerlijd van po'tzegels niets te 
weten ; hij cijfert dat zegel eenvoudig weg, het bestaat n i e t ! 
De arme man heeft zeker iets erover in de dagbladpers gtlezen 
en is daardoor verloren geraakt in het Droomenrijk, waarin het 
hutje een gouden paleis is, waar Zephyros hem zacht diaagt in 
de armen van Chloris, de heerscheres over het rijk der bloemen, 
en waar de bliksemslingeraar de Post Offices en dergelijke ver
derfelijkheden voor zwakken van hoofd voor eeuwig vernietigt. 

J. B. R. 

BRnriDKHSTZEQELS 
(Ingezonden door P. C. Korteweg). 

Het zij mij vergund nog even op de aanteekeningen van den 
Redacteur »Nederland« terug te komen. 

ad I. ü e tweevoudig mogelijke interpretatie van het woord 
»postzegel« speelt hier weer parten. Als Redacteur Nederland vast
houdt aan den uitleg, welken hij thans geeft, was zijn artikel wel 
zéér verwarrend en ging zulks ten koste van het duidelijke inzicht 
in het probleem brandkastzegel. Zie verder ook ad. 9) 

ad 2. Den beeren werd dus een persoonlijke filatelistische 
genoegdoening verschaft voor dien strop van i '/j'/o hoogere druk
kosten dan de raming was. Maar 

ad 3. , Om aan het voorbeeld van Red. Nederland vast te 
houden, men kon toch op zijn vingers narekenen dat »vroeg of 
laat« de zoon van den goeden kennis van den Minister, geen 
filatelist zou zijn en hij die cadeauzegels op brief zou gaan ge
liruiken. En het was bij de schenking uitdrukkelijk gestipuleerd 
dat dit risico niet geloopen mocht worden ! 

Ik blijf dan ook bij mijn opinie dat alleen een Specimenopdruk 
had kunnen helpen en dat thans tengevolge van minstens 13 /j 
■^pecimma (alle gebruikte zegels, moeten immers eerst in mitide
nng gebracht worden), die door niets van ongebruikte zegels te 
onderscheiden zijn, alle ongebruikte Brandkastzegels slechts plro. 

' blematische waarde hebben. 
ad 4. 2e alinea. Ik ben geenszins tegen een of meerdere 

handelaren. Ik schreef immers toch ook reeds dat de handelaren 
de ongebruikte brandkastzegels te goeder tronw uit de zooveelste 
hand gekocht hadden. 

Evenmin ben ik tegen de brandkastzegels zelf, doch ik wil een 
absoluut zuivere voorstelling van zaken en deze is per saldo : 
gebruikt zijn het zeer zeldzame speciaalzegels; ongebruikt zit 
de klad er in door 13°/, onherkenbare specimina. 

ad 5 en 8. De bedoeling is toch zeer duidelijfc. Redacteur 
Nederland schreef dat het verschil tusschen een contract met af
rekening op vervoerd gewicht en afrekening naar gelang verkoop 

' van ongebruikte zegels slecht »een vormkwestie« was. ik toon aan 
dat er in meerdere opzichten een zeer intrensiek verschil bestaat. 

ad 3 2e lid. Redacteur Nederland vergist zich naar mijn niee
' ning. Verkoop van brandkastzegels kan nooit ten kost^""\"än eigen 
verdienste gaan, mits de zegels maar ongebruikt bleven (postzegel
handel, buitenland, etc.) ""^' ' 

ad 6. De opmerking dat mijn betoog »kant noch wal« raakt 
is mij verre van duidelijk. De bedoeling is niet anders dan ad 5 
en ad 8 hierboven. 

ad 7. Wel degelijk werd ook door den Staat de viervoudige 
subsidie verstrekt, van wat in de bedoeling van het contract 
gelegen moet hebben. 

ad 9. Eindelijk, hier hebben wij des Pudels Kern. »Brand
kastzegels zijn geen gewone postzegels«, het staat er, van redac
tiewege. 

Neen, Armenwetzegels beschouw ik niet als »post«zegels; ik 
noem dit speciaalzegels, evenals de Brandkastzegels. Ook de 
buitenlandsche catalogi vermelden de Armenwetzegels afzonderlijk, 
niet onder de gewone postzegels. Zij heeten dan : »timbres de 
Service«, »Verrechnungsmarken« (?), »Dienstmarken«, enz. 

Als dus de Armenwetzegels door lederen catalogus afzonderlijk 
worden ondergebracht, dienen evenzoo — gelijke monniken, ge
lijke kappen — ook de brandkastzegels onder eigen hoofd te 
worden geclassificeerd zooals Yvert terecht ook doet, doch Senf 
niet doet. Senf, Borek, e.a. dienen de Brandkastzegels dus als 
postzegels 101—107 te schrappen, om hen als speciaalzegels 
1  7 weer te introduceeren. 

Aantukening van de Redactie 
Wij durven het geduld van de lezers niet op de proef te stellen 

door alle deze punten weder onder handen te nemen. Eén ding 
lijkt ons echter wel duidelijk. Inzender heeft zijn eerste standpunt 
geheel verlaten. Oorspronkelijk wilde hij toch betoogen, dat de 
Brandkastzegels geen postzegels, doch slechts »Assurantiepapiertjes« 
waren. Dit kan hij nu moeilijk meer volhouden ! Men kan er nu 
nog kortere of langere betoogen over gaan houden, wal voor 
soort postzegels het dan wel zijn, doch is dat, ons inziens, niet de 
hoofdzaak voor het gros der verzamelaars. De vraag was nu deze, 
behooren ze in een postzegelverzameling thuis — zij het dan ook 
op eene bijzondere plaats, zooals »Armenwet« en »Luchtpost«
zegels, of niet Wij meenen duidelijk aangetoond te hebben, dat 
4iet wel degelijk postzegels zijn. De waarde, die hun is toe te 
kennen, eventl. beïnvloed door speculatieve handelingen van op
koopers, heeft hiermede niets te maken. 

Ten overvloede wijzen wij nog op de hieronderstaande copie 
van een brief van den heer Pull, tot voor kort Controleur der 
P. & T. te Haarlem, aan de Fa. Van Blaaderen, geschreven naar 
aanleiding van het twistgeschrijf en met toestemming van publi
catie. Met genoegen constateeren wij, dat de heer Pull in dezen 
op hetzelfde standpunt staat, als wij. 

v,\jC',w , , Haarlem, 8 Mei 1925. 
. , . . . =„ |̂|aakldift WelEd.Geb.Heer C. van Blaaderen 

•̂ i ' ' ^ • ^ ' ^ ' ' ^ .  T T , . ; M T J 
ä , . ^ . . » ^ Huizen N.H

WelEd.Geb. Heer, 
In antwoord op Uw schrijven d.d. 30 April j .I . , waarin U mij 

vraagt of de »drijvende brandkastzegels« naar mijne meening al 
dan niet frankeerzegels zijn, heb ik de eer U mede te deelen, 
dat ik die zegels zonder eenig voorbehoud als frankeerzegels 
beschouw, en wel op de navolgende gronden : 

1. De ontwerpen zijn beoordeeld door eene jury, waarvan ik, 
door den DirecteurGeneraal der Posterijen en Telegrafie aange
wezen, deel uitmaakte. 

2. De beide, door de jury bekroonde, ontwerpen zijn goedge
keurd door dien DirecteurGeneraal. 

3. De kleuren, zoomede de oplagen van de Nederlandsche 
Brandkastzegels, zijn door dien DirecteurGeneraal vastgesteld. 

4. De oplagen van de NederlandschIndische brandkastzegels 
zijn door den Minister van Koloniën vastgesteld. 

5. Dat voor den dienst der drijvende brandkasten speciale 
zegels werden gebezigd, was absoluut noodzakelijk, omdat anders 
niet zou kunnen worden vastgesteld, welk aandeel jaarlijks aan 
de »N.V. Maatschappij tot Exploitatie van van Blaaderen's drijven
de scheepsbrandkasten« zou moeten worden uitgekeerd. 

6. De aanmaak van de drukplaten en van de zegels geschied
de in opdracht van den DirecteurGeneraal der Posterijen en Te
legrafie onder mijne controle, evenals die van alle andere post
waarden. 

7. De aanvragen van de postkantoren en de toezending door 
de Rijkscontrole heeft op gelijke wijze plaats gehad als die van 
de overige postwaarden. 

R A R I T E I T E N 
ZIJN MIJN SPECIALITEIT. (170) 
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8. Sedert een paar jaar geschiedt de toezending aan het Inter
nationaal Bureel te Bern (Union postale universelle) van de, door 
uitreiking aan de Administratien der buitenlandsche posterijen 

'bestemde, presentexemplaren, door de controle te Haarlem. Ik 
heb (ik meen in 1922 of 1923) op verzoek van het Bureel te/?c?« 
en m opdracht van den Minister van Koloniën, aan 9 buiten
landsche Administratien, die toen tot de postunie waren toege
treden, o.a. elk 3 complete Serien Indische brandkastzegels toege
zonden. 

9. Indien voor het vervoer van stukken der posterijen door 
middel van drijvende brandkasten geene uitkeering behoefde 
pUats te hebben, zouden gewone Nederlandsche frankeerzegels 
van dezelfde waarden als die der brandkastzegels ?ijn gebezigd : 
vooi de 7 soorten 15, 60, 75 cent, f 1,50, f 2,25, f 4,50 en f 7,50, 
z«u dan de aanmaak van 6 nieuwe waarden moeten hebben plaats 
gehad, n.1. 60 en 75 cent, f 1,50, f 2,25, f 4,50 en f 7,50, aange
zien er toen geen zegels van die waarden bestonden. 

.De mogelijkheid is ook niet uitgesloten, dat men bestaande 
Xederlandschc en NcderlandschIndische frankeerzegels van een 
opdruk zou hebben voorzien. Hoogachtend, 

(W.g.) PULL, 
OudControleur bij de Posterijen en Telegrafie. 

\\/\]/ 

\ / \ 

Vragenbus. 
\A\A\ 

Lid 176. den Haag. i. Als hij in het bezit is van een prima 
fototoestel met ie klasse lens, kleurgevoelige platen en 
een vergrootingskoker, kan een leek bij eenige oefening 

^ best zelf vergrootingen van postzegels maken ten behoeve 
van plaatfouten. Hebt gij van enkele zegels slechts foto's 

' noodig , dan komt het mislukkingen in aanmerking nemen
■ w , de goedkooper uit U tot, een vakman te wenden. Losse 
• '•' ' nadrukken van de cliché,s in den Leiddraad bestaan niet. 

tf", i. 2. De zegels van Beieren en Hongarije, die doorboord 
zijn met ronde gaten, hebben geen philatelistische waarde. 
Waarschijnlijk zijn ze afkomstig van administratieve post
formulieren en met een kniptang waardeloos gemaakt . 
3. De onzuivere tanding bij de Beiersche zegels, die gij 
mij zondt, is waarschijnlijk eigen fabrikaat. Zooals gij weet 
werd deze serie ongetand uitgegeven, en veronderstel ik, 
dat ie op eigen gelegenheid (b.v. met de naaimachine) 

'' geperforeerd zijn,, zooals men dat ook heeft gedaan met 
. \ de ongetande van Nederland. (5 en l o ets.) 

A. C. d. F. Almen, i. De eerste uitgifte Hongarije is steendruk. 
Als gij dezen zegel onder e^n loupe beziet, zijn de lijnen 
grof en korrelachtig, of ze met conté geteekend zijn. De 
tweede uitgifte is staaldruk. De lijnen der teekening zijn 
fijn en zuiver als een penteekening. 
2. Het onderscheid tusschen de door U genoemde zegels 
van Frankrijk en Fransche Koloniën is zeer gering. Bij ge
bruikte wijst de afstempeling het uit. Zie vragenbus Mei 
1924, antwoord aan L. J. S. te Gouda. 
3. Het zegel Suriname no 32. werd in 3 nuances b'auw 
gedrukt, waarbij een was »groen blauw.« Waarschijnlijk 
is het door U bedoelde zegel in deze nuance. 

Dorus Rijkers Briefkaart. Deze behooren m.i. wel opgenomen in 
een speciaal collectie van Nederlandsche briefkaarten, 
zeldzaam zijn ze niet. Dat ze betrekkelijk weinig in om

<v.'fl loop zijn komt door de treurige wijze van distributie. De 
boekhandel verdient er niets aan, maar moet bovendien om 

'='•'' ze in depot te krijgen eerst f 1000.— storten en komen 
de kosten van toezending dan nog voor zijn rekening. Van
daar worden ze slechts bij een paar stuks tegelijk afgegeven, 
omdat nieuwe bestelling weder extra kosten meebrengt. 
Voor het beoogde doel en ten behoeve der adverteerders 
lijkt mij .dat niet verstandig. Het verzamelen van alle se
rienummers (thans 1 tot 5) is eigen keuze, 
. -, . > ■ A. C. Voss, 

''' ' Amsterdam, Amsteldijk u4.^ 

Verschilterlde bijdragen moeten tot Onze spijt wegens pUais
ruimte blijven liggen tot het volgend n u m m e r ; zt o ook ('e 
rubriek »Te verwachten nieuwe uitgiften, oplaagcijfers f nz « 

BE T¥PiIi ©HIEK PORTllQiLS. 
Nu de verzamelaars niet meer tot de plaatjesplakkers behooren, 

die zooals vroeger zich slechts ten doel stelden de vakjes in hun 
album te vullen, maar zich thans rekenschap gaan geven van het 
hoe en waarom, is menigmaal mij de vraag gesteld »hoe is men 
toch gekomen tot de nummering van I, II, III, IV type onzer te. 
betalen Portzegels?« Ciaat men toch den oorsprong der typen 
na dan« vindt men, dat van 
N e d e r l a n d de eerste t€ betalen portzegel 5 cent in de vierde 

type is gedrukt en de lo et. ,jn de derde, terwijl v.an 
N e d e r l a n d s c h I n d i ë (uitgifte 1875) de 5 cent in de vierde, 

de 10 et. in de derde, de 15 et. in de eerste en de 20 et. 
in de tweede type zijn gedrukt 

en zou dus volgens de chronologische volgorde de opzet moeten 
zijn.  . , , 

I tvpe wat thans IV type is 
II '» » » 111 » » 

III » » » I » » 
IV » » » II » » 

Op den 1.1. gehouden Philatelistendag te 's Gravenhage werd 
door een hoogstaand verzamelaar de vraag gesteld, of feitelijk 
niet een rectificatie dezer nummering noodig was, en hoewel ik 
het met den spreker in principe geheel eens was, kon ik mij 
met zijn voorstel niet vereenigen. In de.volgende regelen wil ik 
mijne zienswijze daaromtrent motivecren en door het oprakelen 
van een klein stukje geschiedenis den oorsprong der nummering 
der typen onzer portzegels in meer ruimeren kring bekend maken. 

Hoewel het bestaan der typen bij vele verzamelaars reeds lang 
bekend was, werd daar weinig aandacht aan geschonken. 

Het groote handboek van dr. Moschkau, dat destijds wel tot 
het beste behoorde, vermeldde bij de portzegels wel typen, doch 
zonder omschrijving of nummering. 

Eerst in November 1884 (Nederlandsch Tijdschrift voor Post
zegelkunde, deel I, pag. 41) vestigde ons lid, de heer D. E. 
Schreuders, in een uitvoerig artikel de aandacht der Nederlandsche 
verzamelaars op de diverse tvpen en voegde daarbij onderstaande 
tabel: •' f' 

JType, 
No. 

1. 

II. 

III. 

IV. 

. Lengte van 
het' woord 

T E BETALEN 

i4'/2 rt.M. 
Letter groot 

'̂ " 15 m.M. 
Letter zeer dun 

t4V,' m.M. 
Letter dun 

ISVJ in.M. 
Letter zeer dik 

Lengte, van 
het woord 

PORT 

12 m.M. 

12 m.M. 

12 m.M. 

13 m.M. 

Aantal 

Elipsen 

34 

33 

32 

37 

Indische Port 1 

zegels van 187, 1 

15 cents 1 

20 cents 1 

' lo cents 1 

5 cents 1 

Verder gaf hij op, dat van de diverse typen op een vel voor
kwamen respectieveliik 44, 43, 100 en 13 stuks en had dus in 
zijn bezit een vel in zetting B (pag. 68 Leiddraad), vestigde de 
aandacht op den stand der T boven de elipsen in den rand en 
gaf ter vergelijking op de eerste uitgiften der Nederlandsche (1870) 
en Nederlandsch Indische (1875) portzegels. 

De schrijver had dus in zijn bezit alle gegevens, die wij rtu 
ook kennen en daarom moet het ons verbazen, dat hij elke orde 
en regelmaat bij de nummering over het hoofd zag, vooral met 
het oog op zijn uitvoeriger opzet. ■ ' ij' 

w; 
XA'AT C R G R A A r S MC C K •N.YAAR tCt O I R . L E O N D E R A A T 
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Uit dezen opzet had hij toch de typen kunnen rangschikken: 
IC. volgens de lengte van het woord te hetalen óf 
2C. volgens het aantal elipsen in den cirkel of 
30. volgens de chronologische volgorde der vroegere uitgiften 

(wat wel het beste was) óf 
4C. volgens het aantal typen, dat hij op het vel vond, wat minder 

" juist zou geweest zijn, gezien de vele wijzigingen der zet
tingen in latere oplagen. 

Jammer is het, dat de heer Schreuders, die als een ernstig 
zoeker in die dagen bekend was, bij zijn opzet daarop niet heeft 
gelet en de verzamelaars hem daarop niet attent hebben gemaakt; 
dan toch was een verbetering mogelijk geweest. 

Men volgde echter zijn opzet na, zonder zich eenige rekenschap 
te geven: albums en handboeken namen ze over, en is het nu 
na 41 jaren onmogelijk een verbetering aan te brengen. De ver
warring zou grenzeloos worden, want al zouden de makers van 
nieuwe handboeken en albums zich naar de moderne regeling 

'voegen, de ouderen zouden zich bij de nieuwe nummering, geheel 
afwijkende van de bestaande, niet kunnen aansluiten en zou men 
bij de aanduiding steeds moeten voegen : oud tvpe no. 1, II, III 
of IV. 

Hierop waren mijn bezwaren gegrond, waarop ik mij niet kon 
aansluiten bij het voorstel van den spreker en allicht velen met mij. 
Het zou misschien wel wenschelijk zijn het pro en contra hier
omtrent in het Maandblad ook van anderen te hooren. 

Maart 1925. A. C. Voss. 

De Postzegels van Venezuela. 
I. 

Een van de landen die op philatelislisch gebied lol nog toe 
weinig de aandacht van verzamelaais waardig gekeurd werden, 
IS Venezuela. Toch is dit een land dat ten volle de studie van 
eiken verzamelaar, die iets meer doet dan plaatjes verzamelen, 
waard is. Van vele andere landen onderscheidt he t zich toch in 
gunstigen zin, dat het zich niet overgegeven heefi aan allerlei 
op de beurzen van verzamelaars aangelegde speculatieve jubi
leum-, herinnering, etc. uitgiften, Seebeck-drukken, ovei -cn op
drukken en slechts overging tot die uitgiften welke door de 011-
middelijke behoeften of tengevolge der politieke verwikkelingen 
geboden waren, behalve dan een of twee uitzonderingen (Castro 
uitgiften). 

Een van de reden waarom weinig werk van dit land gemaakt 
w )rdt, ligt ongetwijfeld in het feit dat de meeste catalogi en 
handboeken onvolledig zijn (behalve de Galvez- die weinig in 
Holland gezien wordt) en bij verre na niet aangeven wat omtrent 
de verschillende uitgaven op te merken valt. Ook bestaan er 
voor zoover mij bekend geen monogratien over dit land 

Ik zal daarom trachten in de volgende regelen een en ander 
omtrent de zegels van dit land mede te deelen. dat ieder ver
zamelaar, die eenigszins verder dan oppervlakkig ziet, zeker 
belang zal inboezemen. 

Alvorens daartoe over te gaan wil ik eene opmerking maken 
en die is, dat het naar mijne overtuiging onjuist is de zooge
naamde Escuelas en Instrucciones (tot het jaar 1906) ni t t als 
postzegeluitgiften te beschouwen. Wat toch is het geval. Vrij 
a lgemeen meent men dat deze zegels voor fiscale doeleinden 
uitgegeven zijn, waartoe het opschrift «Escuelas« en »Instruc
ciones« dan ook wel aanleiding geeft. Toch heeft bij de eerste 
uitgiften geen ander doel voor oogen gestaan dan deze zegels 
in de eerste plaats te doen dienen tot het vrijmaken van brieven, 
in de tweede plaats ook als fiscaalzegel. De inscriptie »Escuelas« 
en »Instruccion« duidden eenvoudig aan dat de opbrengst dezer 
zegels voor een speciaal doel moest aangewend worden, n l. ten 
behoeve van het openbaar onderwijs. Deze zegels, welke in 1870 
voor 't eerst uitgegeven zijn, zijn de voorloopers waarnaar Enge
land in 1881 de i penny violet uitgaf, waarvan het Inschrift 
luidt »Postage & Revenue« of »Porto & Belastingen«. Geen ver
zamelaar zal nu toch de status dezer Engelsche uitgifte alf post
zegel in twijfel t r ekken ; waarom dan wel de Venezu'aansche ? 
En omdat een deel van het voordeelig saldo der Nederlandsche 
Posterijen in eenig jaar als onderdeel der Staatsbegrooting, voor 
een bepaald doel, zeg betaling van Marine of Oorlog aangewend 
is, zal toch niemand willen beweren dat de Nedei landsche post
zegels geen postzegels zouden zijn. Het eenige onderscheid 
met de Venezuelaansche »Escuelas« en »fnsirucciones« ligt in 

het feit dat voor het laatste land op het postzegel uitgedrukt 
wordt waarvoor het voordeelig saldo moet aangewend worden, 
terwijl dit bij Nederland niet het geval is. Aan den aard, de 
bestemming en het gebruik van het zegel, i c. »vrijmaking van 
brieven verzonden per post«, doet deze aanduiding niets af. Het 
is een bekend feit en onomstootelijk uit brieven van deze periode 
bewezen dat van 1871 (in Maart) tot 1873 ( ' \usustus) uitsluitend 
de Escuelas ter frankeering gebezigd zijn, terwijl zij tegelijk voor 
documentaire belastingdoeleinden dienden. 

Ik geef hier eenige uittreksels uit verschillende dekreten, die 
onomstootelijk bewijzen dat wij in de »Escuelas« etc, te doen 
hebben met post- en niet met uitsluitend fiscaalzegels, 

i». Decreet do. 3 Juni 1873 'van Gen. Guzman Blanco. 
Art. I. Se Restablece el uso de las estampillas creadas por 

la Leij en la forma ij aplicación que se determina en el Decreto 
vigente de 20 de enero 1865 sobre regimen de las oficinas de 
correos. (Vertaald). Het gebruik van de zegels, door de 
Wet vastgelegd in vorm en aanwending als bij Decreet van 20 
Januari 1865 betretTende het beheer van de postkantoren, wordt 
opnieuw ingesteld. 

Met andere woorden. De uitgifte 1865, waarvan het gebruik in 
1871 verboden was, werd opnieuw in 1873 ten gebruike toege
laten. In dien tusschentijd (1871-1873) mochten geen andere dan 
de Escuelas voor frankeerdoeleinden gebruikt worden. 

2". Decreet van 19 November 1873. v/Gen. Guzman Blanco 
Art. i". E lproducto total del impuesto de estampillas de cor

reos se aplicara integro a Ia instruccion primaria popular »en 
la misma forma que el de las establecidas para este objeto por 
el Decreto de 27 de Junio 1870.« 

(Vertaald). De totale opbrengst van de postzegels zal in zijn 
geheel aangewend worden voor het lager volksonderwijs »in den 
zelfden vorm als die welke voor dit doel ingesteld werden bij 
Decreet van 27 Juni 1870.« 

Met andere woorden, De opbrengst van de postzegels van 1865 
die weder in gebruik werden genomen, wordt op de zelfde wijze 
aangewend als die der vorige uitgifte, n.1. de Escuelas. 

3». Decreet, van 6 Maart 1879 v/Gen. Guzman Blanco. 
Art. I*. Se acuerda una nueva forma de estampillas de Es

cuelas en que quedaran refundidas las de Correos, anulandose 
por consiguiente, las anteriores estampillas de correos y »escuelas« 
que no tendrän valor de ninguna especie. 

(Vertaald). Toegestaan wordt een nieuwe vorm van zegels van 
»Escuelas«, in welke vereenigd zullen blijven die voor de post. 
Dientengevolge worden de vorige zegels voor post en »escuelas« 
geannuleerd en zullen deze geen waarde meer hebben. 

De uitgifte waarop hier gedoeld wordt is de »Escuelas« uitgifte 
van 1879, v/ ' Ctm geel tot 5 Venezolanes karmijn. Met andere 
woorden. ' D e Escuelas van vroeger waren postgeldig ook deze 
uitgifte is tot frankeering toelaatbaar.« 

Ik meen dat bovenstaande wel voldoende zal zijn om te doen 
zien dat bedoelde zegels »postzegels« zijn in den waren zin des 
woords officieel daartoe aangewezen. 

Om te doen zien dat het volstrekt niet noodig was deze zegels 
als ficaal zegels te gebruiken, merk ik nog op dat reeds sedert 
i860 fiscaalzegels bestonden, echter van geheel anderen vorm. 
Deze waren zwart, voorzien van het nationaal schild en het in-
schrift »Republica de Venezuela« Sello — d e waarde. Het aantal 
was 10, terwijl de waarden liepen van ^ tot 50 reales. Voor de 
eerste maal in 1906 beval de Regeering aan dat niet meer de 
Escuelas en Instruccion voor frankeerdoeleinden, behalve dan 
voor postpakketten, zouden gebruikt worden. En om het verschil 
duidelijk te doen uitkomen dragen de in 1915 uitgegeven fiscaal
zegels het Inschrift »Timbre fiscal« (in ongeveer dezelfde teeke-
ning als de tegelijkertijd uiteegeven postzegels). 

Het komt mij dan ook voor dat Senf en Stanley Gibbons b.v. 
zeer juist doen met Escuelas en Instrucciones doorloopend ge
nummerd tusschen de andere uitgiften op te voeren, ofschoon 
ik me niet begrijn waarom voor de ie uitgifte een uitzondering 
is gemaakt en deze onder romeinsche cijfers of afzonderlijk 
vermeld staat. 

Wat nu het verzamelen dezer zegels betreft moet ik de lief
hebbers er echter op at tent maken dat er veel kaf onder dit 
koren schuilt. Ongebruikte zegels en die met poststempels zijn 
gemakkelijk te controleeren. Die zegels welke vernietigd zijn 
door een ingeschreven datum of een eenvoudige penstreek mag 
men ook aannemen als voor post-doeleinden gebru ik t : de zegels 

9WP\ 
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waarover een handteekening loopt of het stempel afgedrukt staat 
van de een of andere firma zijn echter absoluut fiscaal gebruikt . 
Deze komen overeen met de »Bank cancellation« welke wel bij 
de Engelsche Koloniën voorkomen; doordat van deze fiscaal 
gebruikte zegels in den loop der tijden veel meer bewaard zijn 
gebleven (documenten) dan van de op brief gebruikte zegels, 
komen zij ook veelvuldiger voor en zijn dus ook belangrijk minder 
waard dan de postgebruikte. Toch vormen 7ij een aardige 
»ersatz« voor enkele dezer zegels welke zeer moeilijk postgebruikt 
of ongebruikt te verkrijgen zijn. 

In allen gevalle raad ik ieder deze zegels steeds met aandacht 
te bezien daar zich bij de eerste twee uitgiften bijzonderheden 
voordoen, waarop ik later terugkom en die wel de moeite der 
aandacht waard zijn. Dit nu wat aangaat de Escuelas. 

In de meeste catalogi vindt men opgesomd diverse revolutio
naire uitgaven, zoo b.v. bij Yvert & Tellier de Nrs. 77/io8 en 
93/99 Fiscauxpostaux en Stanley Gibbons N s. 280/385, en 
andeien. Ik ken aan deze uitgaven niet de minste waarde toe, 
daar zij te geener tijd eenigen wettelijken grondslag gehad hebben 
en slechts met speculatieve doeleinden vervaardigd werden, 
getuige de enorme hoeveelheden die in Trinidad werden nage
drukt en van daar naar Europa verzonden. Toch is het wel 
aardig bij wijze van completeering deze te verzamelen, doch dan 
alleen wanneer zij voor luttel geld verkrijgbaar zijn. Fantasie
prijzen voor afwijkingen, zooals sommige catalogi aangeven, zijn 
absoluut zonder grond. 

Omtrent de prijzen in het algemeen di» voor eenige der Vene
zuela postzegels m verschillende prijscouranten genoteerd zijn, 
merk ik op deze mij veel te laag voorkomen in verband met de 
schaarschte, of de oplage van vele dezer zegels. Zoo b.v. de 
echt gebruikte uitgifte 1862 (welke slechts voor frankeering van 
drukwerk in gebruik was, dus s'echts schaars bewaard werd), 
de '/2 en i centavo en 2 reales 1863 en 1865, de 2 Bolivares, 
geel van 1898, alsmede de 5, 10 en 25 Ctmos overdrukt 1900, etc. 

Hieromtrent zal ïk bij de behandeling dezer uitgiften, welke 
hieronder volgt een en ander mededeelen. 

Uitgiften 1858 en 1860, ingevolge decreet van Generaal Julian 
Castro, 28 Juni 1858, dat in Artikel 3 als volgt voorschrijft (ver
taald). »Ten einde particulieren in de gelegenheid te stellen hun 
correspondentie te huis te frankeeren, worden rechthoekige zegels 
gedrukt van 6 streep breed bij 9 hoog op een daarvoor geschikt 
papier en onder de noodige voorzorgen dat zij niet vervalscht 
kunnen worden. Deze zegels zullen in het midden dragen het 
wapen der Republiek, aan de bovenkant het Inschrift »Coireos 
de Venezuela« en aan de onderzijde de waaide. Buitendien zullen 
zij gegomd worden aan de onbedrukte zijde. Er zullen 3 waarden 
gedrukt worden, te weten 14 real, i real en 2 reales waarvoor 
elk een andere kleur dient genomen.« 

In verband hiermede werd den heeren Loessmann & Laue, wel
bekende steendrukkers te Caracas, order gegeven tol uitvoering 
dezerzegels, welke zij steendrukten in de natonale kleuren, zijnde 
geel, blauw en rood en welke begin 1859 in gebruik werden 
genomen. Kohl's en andere catalogi geven aan dat deze zegels 
door F. Rasco gedrukt werden doch dit is onjuist. Al spoedig 
was een nieuwe druk noodig die door dezelfde drukkers werd 
uitgeifoerd. Deze echter is veel ruwer, doch overigens onderscheidt 
zij zich zeer weinig van de eerste. De kwestie welke de vroe
gere uitgifie is, de fijne of de ruwe. is uit geheele brieven on
tegenzeggelijk uitgemaakt ten voordeele van drn fijnen druk. 
Beide uitgiften werden op vrijwel hetzelfde soort wit papier 
gedrukt, dat ook voorkomt blauw en groen getint. Behalve het 
veischil in uitvoering vindt men ook een verschil in gom, dat 
zich natuurlijk alleen bij ongebruikte stukken constateeren laat, 
de uitgifte 1858 is voorzien van blanke gom, die van i860 heeft 
min of meei geelachtige gom. Buitendien bevinden zich bij de 
2e uitgifte verticale scheidingslijntjes tusschen de zegels, die bij 
de beter uitgevoerde ie uitgifte ontbreken; verder staan de 
zegels der 2e uitgifte dichter tegen elkaar aan. Deze laatste 
onderscheidingsteekens zijn natuurlijk het best te constateeren 
bij blokken of strips. 

üok verschillen de twee uitgiften in kleurtint, vooral bij de 
1 V en 2 Real : 

bij de FIJNE DRUK bij de GROVE DRUK 
i j Real oranjegeel geel ; oranje 

1 » helderdonkerblauw fletsblauw 
2 » dof rood Vleeschrood ; roodbruin 

De vellen bestaan uit 10 X 1° zegels ; van de grove druk i 
en 2 Real ook vellen van 200 stuks. Het is bekend dat van de 
grove druk herhaaldelijk van nieuwe platen herdrukt i s ; van de 
y^ Real zijn b.v. 6, van de i Real 2 en van de 2 Real 3 of 4 
platen bekend. Dit verklaart ook de groote nuance verscheiden
heid dezer zegels 

1. Medio real, van citroen en olijfgeel tot donkeroranje. 
lA. » » vermillioen rood (zeer zeldzaam) 

ia, op groenachtig papier (1858) 
i b , op blauwachtig papier (i860) 

2. Un real, licht tot donkerblauw. 
2a op blauwachtig papier (1859). 

3. Dos reales, hard steen rood tot vermillioen rood. 
3A. » » tête bêche. 

3a op groenachtig papier (1858). 
3b op blauwachtig papier (1859). 

Nrs. 2 en 3 komen gehalveerd gebruikt voor als i/j en i real. 
Er bestaan van alle waarden min of meer gevaarlijke falsifi

caten. 
Ik merk hier nog op dat de cijferafstempelingen geen bizon

dere beteekenis hebben. Vóór dat de postzegels in gebruik_ 
kwamen werden deze stempels gebruikt om aan te geven het ' 
baar bedrag dat aan porto te betalen was. Bij het in gebiuik 
nemen der postzegels werden zij eenvoudig gebruikt voor ver
nietiging. Zij loopen van o . ^ 1.1V4 etc. tot 8 incluis. Buiten
dien komen nog eenige z.g. stomme stempels voor. 

TêteBêche. Deze komt slechts voor in de grovedi ukvellen 
van 200 stuks. De 2 bovenste rijen waren kopstaand gedrukt, 
zoodat de 2de en 3de rij 20 vertikale kopstaande paren vormden. 

Uitgifte 1861. Bij decreet van 30 October 1861 door Generaal 
José Antonio Päez vastgesteld. 

Steendruk op wit week papier. Ongetand. Gedrukt bij Lessmann 
& Laue, Caracas. 

De kleuren zijn onderling iets uiteenloopend. De gebruikte 
exemplaren dezer uitgifte zijn zeldzaam, daar zij slechts diende 
voor het frankeeren van drukwerk. Zich wachten voor verval
schingen. 

4. Cuarto Centavo, groen. 
5. Medio » , grijsbruin. 
6. Un » , bruin tot zwartbruin. 
Nr. 4 en 5, en waarschijnlijk ook No, 6, werden gedrukt in vellen 

van 9 X 16 = 144 zegels. Van No. 4 is van 2, van 5 en 6 van 
één plaat gedrukt . 

Uitgifte 1863. Bij decreet \>an 28 Augustus 1863 door Maar
schalk Juan C. Falcon vastgesteld. 

Steendruk op dun w't papier. Ongetand. Gedrukt bij Lessmann 
& Laue te Caracas in vellen van 9 X 17 rijen. Ook hierbij komen 
tintafwijkingen voor. 

7. Medio centavo, vleeschrood 
8. Un centavo, blauwachtig leigrijs tot lilagrijs 
9. Medio real, olijfgeel tot oranje. 

10. Un real, grijs, matblauw tot donkerblauw 
11. Dos reales, geel en blauw groen tot smaragdgroen. 

Deze uitgifte werd herhaaldelijk tusschen 1866 en 1869 op 
nieuw gedrukt. 

In 1869 werd de matrijs van de Medio real beschadigd en een 
nieuwe aangemaakt . De hiervan gedrukte zegels onderscheiden 
zich van de vorige uiigifte doordat de letters van het woord 
»Federacion« kleiner zijn, terwijl ook de letters van »Medioreal« 
hooger en magerder zijn; buitendien telt men 52 paarlen in den 
cirkel om den adelaar in plaats van 49 in de ie uitgifte. De 
zegels der i e uitgifte zijn buitendien dicht aaneengerijd, wat 
natuurlijk slechts zichtbaar is bij bloks of strips. 

12. Medio real, geel tot oranje. 
De I Real en 2 Reales komen gehalveerd gebruikt voor. Ook 

van deze uitgifte bestaan vervalschingen, die gewoonlijk slecht 
uitgevoerd zijn, behalve die van de V.̂  Cto In de falsificaten 
ontbreekt steeds het teeken van den stempelsnijder, dat zich bij 
de No. 7 en 12 bevindt in een der paarlen boven, bij deNo. 8 — 
11 in een der paarlen links. 

Uitgifte 1865. Bij decreet van Generaal Antonio Guzman 
Blanco van 20 Januari 1865 vastgesteld. 

Steendruk op gewoon wit dun papier. Ongetand. Deze uitgifte 
werd bij een anderen drukker ondergebracht en wel bij Felix 
Rasco te Caracas, een Venezuelaansche firma, welke veel werk 
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«3
14

TS. 

•5 
i6. 
17

voor het Gouvernement uitgevoerd Veitt en latei* ooK tiog her
haalde malen met het uitvoeren van zegeldrukken belast werd. 

Medio centavo, helder groen. 
Un centavo, donker gro^n.  . 

"Medio real, in vele kleurschakeerirtgen Vj/stompwijn
rood door rose tot roo^ä^w ^m "•> " 

Al lêtebêche ' ■?« *?, "■'^^• 
Un real, vermillioen ro«d. . > ' • '^^inuU *»»>; 
Dos reales, oranjegejïl .• i i > f.' •> *•/•• 

Het vel waarin de 15 a (têtebêche) voorkomt bestaat uit 135 
zegels, gedrukt in i ; rijen van 9 s tuks ; daarvan zijn 12 exem
plaren têtebêche. Kohl geeft aan dat ook de Nr. 13 têtebêche 
zou voorkomen, terwijl hij ook spreekt van een kleiner formaat 
uitgave van Nr. 15, doch noch de een noch de ander heb ik 
kunnen vinden, terwijl van deze ook in geen anderen catalogus 
sprake is. 

Van No. 15 zijn officieel 4 drukken bekend : de 4e druk bevat 
de têtebêche. 

De vellen van de ie druk bevatten 15 X 10 := 150 zegels; 
de 4e druk 15 X 9 = 135 zegels. 

In 1869 werd een 2e druk van No. 14 uitgegeven. 
Behalve de 4 genoemde drukken van No. 15 komt nog een type 

voor dat m verschillende bijzonderheden van de origineele uit
gifte afwijkt Ofschoon deze zegels regelrecht postaal gebruikt 
voorkomen, bestaat geen twijfel lOf wij hebben met falsificaten 
te doen. Het is niet onwaarschijnlijk dat deze zegels bedriege
lijk aan de loketten verkocht zijn. Ook in deze vellen komen 
de tête bêche voor. 

Alle 5 waarden komen privaat getand voor No. 16 en 17 ge
halveerd als 1^ en i Real. Van de i , en i Cto en 2 Reales 
bestaan goed uitgevoerde vervalschingen. 

Uitgifte 1871. Bij decreet van Generaal Antonio Guzman 
Blanco van 27 April 1870 vastgesteld. 

Steendruk op gewoon wit papiei. Ongetand. De 15 platen 
(voor elke waarde een), welke elk 25 exemplaren bevatten 
werden te Londen besteld. Na aankomst in November 1870 wer
den dezegels gesteendrukt door Enrique Neun en in Januari 1871 
door Felix Rasco horizontaal overdrukt met twee dubbele rijen 
microscopisch kleine boekletters, waarvan de eene dubbele rij 
leest .BOLIVAR, SUCRE, MIRANDA« en de tweede rij »DE
CRETO DE 27 DE ABRIL DE 187O'. De tweevoudige opdruk
ken staan in dezelfde richting van elkaar : dus niet zoo als op 
het cliché aangegen waarin zij kopstaand tegenover elkaar ge
drukt zijn. Deze opdruk is de bijzonderheid waarop ik doelde. 
W a n t deze uitgifte, die tot voor kort vrijwel onbekend was, 
werd over een kam geschoren met de volgende, die van 1873/7, 
welke zegels met een geheel anderen tekst in anderen lettervorm 
overdrukt zijn, hierna beschreven ^ __j ,̂ ^̂  

De kleurschakeeringen zgn weder veelvuldig.^ '^^ A'.^I^ 

A,<f ï ' iVi .. j i «ér* jf'*.».'V '••'».̂ tü*» '■'i'Jiii' ■»»..■Ti f!S'Tfifvi 

19
19. 
19
19

20. 
2 1 . 

2 22. 
22. 
23
24. 
25. 
26. 
26. 
27. 
28. 
28. 
29. 
29. 
30. 
31
32. 

A. 
B 
C. 

A. 

fmÊMm 
m^m 

'M 

8. A. 

8. B. 
8. C. 
8. D. 

Un centavo fuerte, citroen geel tot oranje. 
» > » » » » » met verticalen 

opdruk 
j> zonder opdr. 
» dubbele » 
» opdruk i^ii 

f achtel zijde'; •! 
Dos centavos t ue r t e^^S i j— t#' ■ »' 

Tres centavos fuertes,» 
Cuatro » » » 
'Cinco .'is ĵî  . » • 
Un real rose 
Dos reales » 
Tres reales > , . ; , 
Cinco » » j . —5J

■ zonder opdr. 
» dubbele » •■ 
« opdruk aan. 

achterzijde. 
*^ "" lÄ. :^ '^ . . . . . 4 

Sie te 
Nueve 

Quince» » 

» » f »zonder opdr. 

» dubbe le opdruk. ' 4a^^ i ' i t*g | ) )2V» ' .?tl. 

 grasgroen " " i^'.^f^^tq^ o j ' 
» dubbele opdruk.'ièj;^E s*9ääft?$» ■ 

» dubbele opdruk, 
grasgroen. Veinte reales 

Treinta » » jtj„ 
Cincuenta» » ^T' 

Van deze uitgifte bestaan 2 drukken die zich door kleurver
schil herkennen laten. Enkele der waarden komen gehalveerd voor. 

(Wordt vervolgd). E. J. M A R T E N S . 

Boekwerken, Tijdschriften, 
:> Catalogi, enz. : 

Tlie „Stamp Collecting" Year Book, ie uitg. 1925. F. Högh 
Vallancey. London E. C. 4, 89 Farringdon Street. Kost i / . — 
Een nieuw boekje. — 88 pag. — Veel advertenties. Geeft velerlei 
bijzonderheden over pas verschenen boeken, philatelistencongres' 
sen (in Engeland) en Tentoonstell ingen alom, over Vereenigingen 
van handelaars en verzamelaars uit Engeland. Van de handelaars 
uit Londen is een speciale lijst ingevoegd, om ze in twee dagen 
allen te bezoeken. Die uit »de provincie«, zoo noemt blijkbaar 
de volbloed Londenaar heel Engeland behalve de metropool 
(men denke hier aan het bekende Amsterdamsche: »meneer 

_ komt zeker van buiten«?) zijn er minder goed afgekomen. 
Buitenlandsche Vereenigingen zijn ook vermeld; de wijze hoe 
wordt voldoende getypeerd door 't feit, dat in heel Europa elf 
Vereenigingen worden genoemd, waar onder b.v. in Nederl. geene. 
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Voortèts opgenomen een lijst van phi^telistische tijdschriften, 
een met philatelistische uitdrnkkingen en hare beteekenis, 
een idem met de waarde der vreei»de munten in Engelsch ge ld ; 
evenwel de waarde van vóór den oorlog, dus voor de meeste 
landen momenteel onbruikbaar, ' t Is daarmee als met een 
sprookje : »Märchen s a g t : es vrar einmal!« 

Een lijst van adverteerders, waaronder we eenige Nederland
sche namen aantreffen, besluit het boekje. 

Wanneer m een volgende editie nog al iets is uitgebreid 
en bijgewerkt, dan zou een warmere aanbeveling kunnen worden 
gegeven. S. 

Paul Ohrt. Handbuch aller bekannten Neudrucke IV.  De na 
den oorlog uil dan dienst getreden Majoor Paul Ohrt,/^«««/a'or/", 
ving begin Maart 1906 een werk aan, dat als een allen Phila
telisten der wereld het hoogste voordeel brengend weik, een .uni
cum«, te beschouwen is. Het is getiteld: THandboek van alle 
bekende Herdrukken van StaatspostzegeU,poststukken en ontwerpen, 
met aanduiding van hunne kenmerken. »111. Brfm.Journ« leverde 
het indertijd in afleveringen als bijlage, het papier enz. waren 
echter slecht. De bewerker gaf, op veel betere papiersoort 
gedrukt, zijne monographie uit, gebonden in roodbruin met echt 
gouden titel en daarboven, evenals in 't omslag, keurig uitge
voerd, den Duitschen Rijksadelaar, met »GermaniaHandbuch« 
eronder. De deelen 1 en II verschenen in 1907 respi. 1911. 
Door den oorlog werd dit grootsche werk onderbroken, doch 
reeds alles lag voor deel 111 gereed, zoodat in April 1919 den 
derden Jiand uitkwam. Nu is deel IV, het laatste, met een bijdeel, 
gereed, maar . ' . . . de ijverige, groot deskundige philatelist, kan 
thans , door de geldverliezen in 1923, de uitgave niet meer op 
zich nemen. De heer Paul Ohrt heeft nu, na onderhandeling 
besloten, het in »afleveringen« te doen verschijnen. Evenals 
indertijd zullen de afleveringen »BIJLAGEN« van een tijdschrift 
zijn en wel van het zoo onafhankelijk zich toonende, best gere
digeerde Oostenrijksche tijdschrift.DIE POSTMARKE. WIENIX, 
Kolingasse 2« Alle abonnenten ontvangen met „die Postmarke", 
dit hoogste wereldstandaardwerk der Duitsche letterkunde, in 
afleveringen als kostelooze bijlage toegezonden. Abonnementsprijs, 
24 nrs., fi. 1.50. Hulde aan bewerker, dank aan de Redactie der 
»Postmarke«! J. B. R. 

Gewichtige Catalogusfouten. — Het is niet mogelijk alles bij te 
houden, wil echter zien in hoeverre het gaat , in het bijzonder 
voor verzamelaars — de handelaar is spoedig genoeg op de 
hoogte — die in ruilverkeer zijn en voor de inzenders van 
boekjes ter rondzending in vereenigingen en voor de koopers 
uit die boekjes. Hieronder drukfouten in den Yvert 1925, betreffen
de »prijzen« (talrijke andere fouten door de »bewerkers« gemaakt 
— vele zegels bestaan niet eens — o. m. in de kleuren, in de 
nrs. waarnaar verwezen wordt, enz. moet ik laten rusten). 

Nog maak ik den lezer opmerkzaam op de vaak zeer bedui
dende prijsveranderingen, zoo stijgende als dalende, vóórdat de 
catalogussen afgedrukt worden : men kan niet aan het verbeteren 
blijven. 

Grenada 
Guadeloupe 
Ital. Levant 
Japan 
Paraguay 

Tunis » 
V. St. Amerika » 
Victoria • 

J. B. R. 
nr. 27, ongebr en gebr. fr. 27.50. 
» 75» * » » » 0.90. 
» 172, » » » » 22.50. 
» 154, gebruikt, » 1.50. 
» 24r, » , fr. 0.75 » 0.60 

i. p . V. 75.— resp. 60.— fr. 
» 25, ongebruikt fr. 3.50. 

2 (10 c ) , gebr. » 400.— i. p. v. 100 fr. 
65, » » 3.50. 

<*) 

Ingezonden. 
(Buiten verantwoordelijkheid der Redactie.) 

m OB 
Viv 

ii') 
w

Geachte Heer Hoofdredacteur ! 
Het verslag van de vergadering der Haagsche Philatelisten

Vereeniging van 26 Maart jl., opgenomen in het Meinummer 
van het Maandblad, noopt mij tot een wooid van protest tegen 
den totaal ongemotiveerden en wel van bijzondere naïviteit ge
tuigenden aanval, dien de heer Rinders gemeend heeft in deze 
bijeenkomst op onze N V. en op mij persoonlijk te moeten 
doen, welken aanval de secretaris op uitgebreide wijze notuleerde 

en daarmede aan de opetjbaarheid prijs gaf. Men proeft er 200 
uit, vooral uit dep raad aan de aanwezigen gegeven, om vooral 
met deze »ervaring« hun voordeel te doen, he t : »zie je wel, die 
veilinghouders, ze zijn toch allemaal maar met één sop over
goten ; als ze even de kans hebben, laten ze den argeloozen 
kooper erin loopen, d u s ; opgepast!« 

Nu echter ter zake. De feiten zijn geheel zooals door den 
heer Rinders uiteengezet en de eenige reden, waarom wij terug
name van het zegel in kwestie hebben geweigerd, was indei daad 
omdat hetzelve bij terugontvangst niet meer m den obrspron
kelijken toestand verkeerde ; de origineele gom was er n.l. afge
weekt ! ! Nu viaag ik echter dep heer R. en ieder ander onbe^ 
vooroordeelde in gemoede : wat hadden wij anders moeten doen ? 
Evenals in zijn bemerking op de handelwijze der fa Van Hoek 
& Rietdijk, toont de heer R. niet het juiste begrip te hebben 
van de positie van den auctionaris, die slechts als tusschenper
soon optreedt. IJe heer R. heeft het geheele geval aan zichzelf 
te wijten. Een dun plekje ware ook te zien geweest zonder 
afweeken van de gom en indien hij het zegel met deze bemer
king haa teruggezonden, dan zouden wij de eersten geweest zijn 
om tegenover den kooper coulant te zijn en hadden wij den 
kavel zonder meer te ruggenomen. 

Onze coulance blijkt voldoende uit onze verkoopsvoorwaarden 
volgers welke wij reclames aannemen niet alleen op als Pracht
exemplaren beschreven stukken, maar op alle kavels, behalve 
natuurlijk op engros kavels, restanten en verzamelingen. Wij 
meenen hiermede zeer ver te gaan, misschien wel te ver, in ons 
streven om den koopers het gevoel te geven, dat zij op onze 
veilingen, ook zonder de kavels te zien, veilig kunnen koopen. 
Van de toepassing van deze coulante bepaling in de praktijk, willen 
wij den heer Rinders gaarne te onzen kantore voorbeelden toonen. 

ik meen deze zaak hiermede van onze zijde voldoende te 
hebben belicht. Bovendien ben ik gaarne bereid de kwestie, 
die doordat de heer Rinders er onnoodig groote ruchtbaarheid 
aan gegeven heeft, onze belangen ten nauwste raakt , aan het oor
deel van het Bondsbestuur als onpartijdig lichaam te onderwerpen. 

Wat mijn verzamelaarseigenschappen, die de heer R. in deze 
aangelegenheid ook te berde brengt, er overigens mede te 
maken hebben, is mij tot heden niet duidelijk Als verzamelaar 
kan ik echter wel zeggen, dat ik nog nooit van een zegel de 
origineele gom heb afgeweekt op het bloote vermoeden, dat het 
zegel wel eens niet 'all round« goed zou kunnen zijn! 

Met mijn dank voor de verleende plaatsruimte, verblijf ik, 
mijnheer de Hoofdredacteur, Hoogachtend, 

5^, ,_•_ ̂  , , , . H. C. MILIUS. 
Epsom, 27 Mei 1925. 

Geachte Redactie. ' 
In het Maandblad van Maart, pag, 34, schrijft de heer Voss 

omtrent »Landmailzegels en stempels, alsof volgens mij er ' 
beide moeten hebben bestaan vanaf 1845 ' o ' 1854. 

Ik was er zelf bij, toen deze curiositeiten voor het eerst ontdekt 
werden eq moet zeggen, dat wij het wel »eigenaardig« zouden 
hebben gevonden, als wij beide tegelijk in gebruik hadden 
gezien, g 

Het kin stellig aangenomen worden, dat de haadma.ilzegels 
na de ejrste maanden van 1847 niet meer gebruikt werden, 
doch to«b ^ hun plaats verschenen de Lundmnilstempels — 
mijn jongstt segèl dateert Januari 184^ en mijn oudste stempel 
April 1847.^ 

Hooj^chtend, A. J. WARREN. 
Epsom, 27 Mei 1925. 

Geachte Redactie. ' 
Ik kan helaas niet meegaan met «\ye aanmerkingen op tnijn 

artikel in het Aprilnummer van het Maandblad. 
Ik meen goed te doen te spreken van typen i en 2, en dat 

in gezelschap met Gibbons, Yvert & Tellier, Kohl en Scott, en 
dat dee(^)id^ heer Matthes ook, wiens conclusie ik op een vrien
delijke wijze heb bestreden. 

Ik heb» helaas, op Java zijnde, het Tijdschrift niet in 1896 
gekend en heb nooit geweten wat U over de tanding schreeft. 
Het kan in elk geval nu geen »gissingen« genoemdAvorden, 
dat de tanding i2Vj X 12 wel degelijk de oudste tanding was. 
Ik heb zelf mijn best gedaan, om de tandingkwestie voOr ieder
een duidelijk te maken. 

Hoogachtend, A. J. W A R R E N . 

|P05 TZECCtHANDCL . ^ ^ ' ^ A ML. B > È ^ i> 
WATCWGWAArSWCO^ * ^ 1 ■ T J V # % F l ê> W = 0 ^ D I R . L E O N D C H*.AY 
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Ti K22E 
een volledig stel postfrissche Bogen (elk van 
25 ex.) van de JublleamzcgeU 1923 van 
Sariname en Carafao. V a s t e k o o p p r i j s 
fl 10750,—, welke prijs zeer billijk is in ver
gelijking met den prijs, waarvoor de Luxemburg 
10 francs wordt verkocht, van welk zegel 
5000 ex. zijn uitgegeven. (Catalogus-prijs 
Michel M 300,--). — — 
Schitterend object voor een postzegelten
toonstelling, maar ook voor geldbelegging. 
Met enorme toekomstwaarde, daar het getal 
verzamelaars van de Nederlandsche Koloniën 
in Amerika voortdurend stijgt, niet het minst 
in Amerika zelf Vermoedelijk is deze Bogen-
verzameling de eenig complete, of althans 
een der weinige, die compleet is. — 
Wanneer verkoop in Nederland niet slaagt, 
zal getracht worden die in Engeland of de 
Vereenigde Staten te plaatsen. — 
Brieven franco onder No. 1070, Philatelistisch 
Advertentiebureau K. A. H E IJ M A N S | r . . 
VIJVERHOFSTRAAT 161, ROTTERDAM. (104) 

imiiBiEOIIIG TEGEH ENGHOS PRIIZEM. ^ " " A T - r K A Q ' " ' -
300 verschillende zegels alleen van Duitschland slechts f .S,— 
RUSS. Post in China 1917, met opdruk 1 cent t /m 10 dollar, 

oompl , zeldz. serie (Yvert ±_ ir. . 300 , - ), slechts ƒ 22,50 
Armenië , nieuwe com pi. serie, 50 t/m 10 000 roebel 

(Yvert tr. 9 0 , - ) , ö,50 
Memel 1923, Klaipeda Provi^o^ën, 100, 400, 500 

M r k . (Yvert fr. 37,501 , 2.50 
Lithauen, zeer fmaie collectie van 50 ver.-ihilli nde 

(Yvert + fr. 70,— ), slechts » 3,75 
Portug Koloniën, verzameling van 100 vergeh.,slechts . 1.25 
Ex t ra reclame-aanbieding v. 2000 versch. postz., slechts » 8,— 
Rusland 1922, zeer zeldzame complete seri", 

WELDADIGHEID VOOR NOODLIJDENDE KINDEREN 
Poslzegellianiiel los. ia Pouiré, s-Haje. Ks<,u"e"e°„T.\"o**Ji82'2: 

C63 

i 
i 
i 
< 
A 
i 
i 
i 
~A 
A 
A 

WIJ LEVEREN A l 3 GULDEN 

twee Yolledige series, 
20 centesimi tot 5 Lire (6 waarden) der prachtvolle nieuwe 
uitgifte '»Herinnering aan het Heilig Jaar 1925«. 

: FIRM» AMLETO & RENATO SANGOINETTI, : 
Milano 6, Via San Giovanni in Conca 5 (Italia). 

(Prijzen in Ital. lires.) > 
Correspondentie in het Italiaansch, Fransch of Duitsch te voeren, k 

[681 f 

VLIEQPOST 
10 en 15 cents, in elke hoeveelheid, 
gebruikt, te koop GEVRAAGD ä 

30 CENT PER PAAR 

AUF DER HEIDE'S 
POSrZEGELHANDEL, 
Hilversum, Postbus 1. 
Amsterdam, Gravenstraat 17. 

(23) 

I PROFITEERT 
van deze goedkoope aanbieding 

20 verschillende Polen, 
Yvert no. 242 t/m 261, compl. 

10 verschillende Sovjei Rudand 
100 „ Scandinavië 
100 „ Turlcije 
10b „ Zweden 
50 „ ■ Bosnië 
50 „ Balgarije 

Complete serie OlympischCongres 
1925 te Praag 

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

Gebr. VAN PRAAG, 
N. Doelensir. 3, b/d Munt, 
Amsterdam, Tel. 43240. 

Adverteert in dit Blad. 

P O S T Z E G E L S 
IN PRACHTEXEMPLAREN. 
50—70 0/0 b e n e d e n Senf, 

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

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

'^J\J^J\J>).J\J}^JhJ\Jh.J>>.Jh.Jh.J\& 

ZOMERAANBiEDING 
VAN EENIGE COURANTE SERIES. 

België RK 
Bulgarije, 
Montenegro, 

Franlcrijlc, 
LMhaoen, 

Lichtenstein, 
Memel, 
Bosnië, 

Yvert 129134, f 1,30 
6971, f 1,15 
5866 f 2 , 

Porto, „ 1418, f 0,50 
„ 162169, f 1,85 

6777, f 1 , 
8599, f 3 , 
45 60 f 2,75 

„ 213236, f 4,25 
2944, f 2 , 
4563, f 5,25 
97114, f 4,75 

„ 120137, f 2,25 
Franco na ontvangst van postwissel. 

SPUI 13. m m m . 1.1 n. ENGELKAMP 

•> 

[13] ^ 

w Ki um l b ^ 11% mm m^ m 
u w VERZAMELINGEN, DOUBLET
TEN, POSTSTUKKEN, ENZ., TEGEN 
B R A N D EN D I E F S T A L BIJ: 
Han^kamp & Van den Broeke, 
 ALGEMEEN ASSURANTIEKANTOOR, 

v/h J A C Q. DE S O N N A V IL L E, 
S P UT 7, A M S T E R D A M 
TELEFOON NOORD 413.'i. (86) 

C U R A g A O E N S U R I N A M E 
Alle koerseerende zegels van deze Koloniën met 5 % boven de nominale 
waarde. Curasao, Yvert nos. 43a—58 en 61—65, porten nos. 21—30. 
Suriname, Yvert nos. 69—90, porten nos. 17—23. Na ontvangst van 
postwissel en 25 cent voor aanteekenen worden de zegels omgaand gezonden. 

Spui 13. A m s t e r d a m , J.J. A. E n g e l k a m p , „a, 
■ ■ ■ ■ ■ ■ ^ B B H i ■ B O B 

Lezers 
begunstigd de 
Adverteerders. 
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LONDENSCHE POSTZEGELVEILING 
HIER betaalt men de allerhoogste prijzen voor belangrijke collecties. 

Oeen belasting voor den kooper, noch voor den verkooper. 
Ik neem in verkoop alle variëteiten, blokstukken en betere zegels, benevens gr( oie veizan elingi n 
Wij maken nu reeds toebereidselen voor de volgende seizoenveiling( n, en verzamel, ars, die plan 

hebben tot verkoop, wordt aangeraden tijdig maatregelen daartoe te nemen — 

HIER betaalt men 2oo„ meer vcor uwe Brltsche Kolonlën, oudEuropa en Vereenigde Staten. 

l=IDI=rl Provisie 150/0, alle kosten inbegrepen. I^DË^ 
Verzamelaars, v r a a g t c a t a l o g i en b i j z o n d e r h e d e n , als gij uwe collecties wilt completeeren. 

Onder speciale Koninklijke bescherming. Meer dan 30 jaar gevestigd. 

H. R. H A R M ER, 
o o 

(106) 

DE JONGE 
POSTZEGELVERZAMIELAAR. 

NEDERLANDSCH OCTROOI 29583. 
Een Sensatie! Een baanbreker voor de Philatelie! 
M a g in G E E N E N K E L E N postzegelhandel en winke l o n t b r e k e n . 

HET MOOISTE CADEAU 
VOOR S C H O L I E R E N EN I E D E R , DIE POSTZEGELS VERZAMELEN WIL. 

L E V E R B A A R IN T W E E U I T V O E R I N G E N . 
Goedkoope sannenstelling: 
Postzegelalbum, loupe, insteekboek, pincet in leeren étui, tandingmeter, gompapiertjes, pakket postzegels, alles in goede 
uitvoermg. Wlnkelprij« ilechi* f 4 ,  . 
Luxe samenstetling: 
Permanentalbum, loupe, insteekboek, zakinsfeekboek, pincet m leeren étui, droogpersboekje, watermerkzoeker,tandingmeter, 
gompapiertjes, ruilboekjes, perkamentenveloppes, pakket postzegels, alles in luxeuit\oering. Wlnkelprij* slecht« f 16,50 
Voor wederverkooper« volgende rabatten: hii de kleine *°* ^^ ''■ ^^ 'U 

conectie ' °* °̂Ö *̂ ̂ ^ 'I« collectie [boven 100 st. SS'/s«/, 
bij de groote 

collectie 
tot 10 st. 25 o/, 
tot 25 st. 30 % 
boven 25 st. 33«/j % 

VERTEGENWOORDIGERS GEZOCHT 

POSTZEGELHANDEL VAN HERWERDEN, GRONINGEN. 
Telefoon 3578. GROOTE MARKT 19. Telegramadres: Gronamarkf, Groningen. 
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EEN ALBUM CADEAU! 
Bij aankoop van 100 verschillende series ä f 10,— of eene verzameling van 2000 verschillende zegels der geheele 
wereld ä f 9,75 een album, plaait biedende aan 9000 zegels, G R A T I S . — — 
Bij aankoop van 100 verschillende series a. f 17,50 of eene verzameling van 3000 verschillende zegels der geheele 
wereld ä f 22,50 een album voor 14S00 zegels G R A T I S . - — — 
i^^ÊÊ^m Zendingen uitsluitend bij vooruitbetaling of storting op Girorekening No 110104 Porto extra HIHI^HB 

Supplemenlen op Schaubek- en Schwaneberger Albums zijn sieeds bij ons verkrijgbaar. 

Levering van alle zegels der geheele wereld volgens manco-lijst. 

„Qe Haagsche Posfzegelhandel", 
Toussainfkade 4 1 Den Haag. 

'42) 

LEVERING VAN ZELDZAME ZEGELS VAN ALLE LANDEN VOLGENS i N C O L I J S T 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 ENGELSCHE KOLONIËN, ZUID-AMERIKA, ENZ 
VAN OORLOGSZEGELS ZIJN BIJNA ALLE RARITEITEN VAN BAGDA'D, 
BUSHIRE, BR N GUINEA EN MARSHALL, BATOUM, ENZ, ENZ VOORRADIG. 

VAN HOLLAND EN KOLONIËN ALTIJD INIERESSANTE STUKKEN VOORHANDEN 
c ORRESPONDENTIE: HOLLANDSCH, ENGELSCH. FRANSCH EN DUITSCH. 

W. HOUTZIIMER, STRAND 368, LONDON W. C. 2, ENGELAND. 
(93) 

II 
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Internationale Ver. „Philatelica", te 's-Gravenhage. 
S e c r e t a r i s : J. N. H. VAN R E S T , Ful tonstraat 69, 's-Haj^e. 

VERSLAG der algemeene vergadering op Woensdag 27 
Mei 1925, in café „Hollandais", Groenmarkt, 
te 's-Gravenhage. 

Aanwezig 64 leden, waarvan 4 dames-leden, plus als gast de 
beeren Musset en Boogaard. Afwezig met kennisgeving de heer 
Huijser en mevrouw Reijerse. De i'oorzitter doet de volgende me-
dedeeling: in de volgende vergadering zal een causerie gehouden 
worden door ons lid J. Schnabel over de prijoStijging der zegels 
van Suriname en Cura(ao en hare oorzaken. 

Zegels voor de verloting zijn geschonken door de beeren De 
Graaf, D. van Rijswijk, Manuskowski, Gerritsen, Van Houtum, Van 
der Houwen en mevrouw Van der Houwen; door den heer Van 
Peursem een Michel-catalogus voor de kas en een dito voor het 
400ste lid. 

Ter bezichtiging zullen rondgaan: stempels op Ned. zegels van 
Auf der Heide^ zegels met stempel der bloemeinentoonstell ing, 
proeven der Dorus Rijkersfonds-briefkaarten. 

Door den heer Th. Gijzeman zijn geschonken twee kavels ze
gels ter waarde van Ir 45,— en fr 43,— voor een nieuwen wed
strijd. Op de volgende vergadering (in Juni) zullen deze dienen 
als prijzen voor de inzendingen onder motto als op deze veiga-
denng . Gekozen is: De\>e%Xe coWee\\eze%e\sv2ii\ Duitschland vanaf 
1915 tot heden, geen staten en geen abarten. Door de Vereeniging 
»Zuid Limburg« Is verzocht om eenigen steun voor de Tentoon
stelling te Afrtai^w^A Het bestuur stelt voor een zilveren medaille 
ter beschikking te stellen voor de beste collectie zeldzaamheden. 
Met algemeene stemmen wordt hiertoe besloten. 

Dan komt in behandeling 't voorstel van 't bestuur , om de 
Postzegelvereeniging »Dordrecht« als afdeeling van »Philatelica« 
te accepteeren, zooals dat door 't bestuur is overeengekomen 
met voornoemde Vereeniging. De voorzitter geeft hierbij de noo-
dige toelichtingen. Na wederzijdsche correspondentie en onder
houd van onzen voorzitter en secretaris met het bestuur in 
Dordrecht, zal d e n a a m dier afdeeling voortaan luiden: Postzegel-
vereeniging «Dordrecht«, afdeeling der Internationale Veieeni-
ging .philatelica«, 's-Gravenhage. Dit zal ingaan i Juli a.s. De 
leden dezer afdeeling worden in onze ledenlijst opgenomen, 
waarbij hunne nummers worden voorzien van eea D. Niet^ieder 
in Dordrecht, lid onzer Vereeniging, zal noodzakelijkerwijze 
lid der afdeeling behoeven te zijn. 

Door de beeren Backer, Van Leijden en Hoogerdijk worden 
nog enkele opmerkingen gemaakt en vragen gesteld in deze zaak 
omtrent ruilverkeer, reglement, contributie, enz.*Contact met an
dere Vereenigingen zal voortaan plaats hebben via het hoofdbe
stuur in den Haag. Dit voorstel v/ordt door de vergadering 
daarna in zijn geheel met algemeene stemmen aangenomen. 

De secretaris doet daarna voorlezing van de individueele leden 
dier afdeeling. Tegen geen dier leden wordt door de vergadering 
bezwaar gemaakt, waardoor zij allen als lid zijn aangenomen. In 
het vervolg zal de afdeeling Dordi tcht haar ledental uitbreiden 
door zelfstandige ballotage, onder voorbehoud, dat de namen der 
nieuwe leden mede in het Maandblad als onze leden worden op
genomen en tegen hen geen ernstige bezwaren worden ingebracht, 
waarna in zoo'n geval deballotage of afschrijving zou moeten 
volgen. De fusie z'j hiermede een voldongen feit. 

De voorzitter ziet hierin voor onze Vereeniging een gebeurtenis 
van den eersten rang, een voordeel voor ons als voor »Dordrecht.« 
Hij doet een opwekking tot al onze leden individueel, die weten 
dat nog hier en daar groepen philatelisten niet vereenigd of niet 
zoo goed vereenigd zijn, dat zij deelen in de voordeden eener 
groote vereeniging,aan te sporen het voorbeeld van »Dordrecht« 
te volgen, of minstens ons bestuur in kennis ermede te stellen, 
zoo mogelijk daarmede in contact te brengen en op deze wijze 
in aller belang mede te werken. 

De notulen worden hierna met algemeene s temmen goedge
keurd, nadat de bibliothecaris heeft opgemeikt in geen der no
tulen vermeld te hebben gevonden eene schenking van den heer 
Deggeler voor de bibliotheek. 

De heer De Graaf doet een voorstel betreffende een vragenbus, 
waarmee het bestuur zich kan vereenigen 

Door de jury van den wedstrijd, bestaande uit de beeren Root-
Heb, Friederich en Verheijdt, is met algemeene stemmen besloten 

den eersten prijs toe te kennen aan motto W. W. W. ,den twee
den aan motto TAS, respectievelijk aan de beeren H. Cohn en 
T. A. van Scharrenburg. 

Den eersten prijs der maandelijksche verloting wint de heer Van 
Houtem, die dat zegel ter beschikking der kas stelt. 

De biblothecaris deelt mede, dat hij nog ontving werken van 
de beeren Van Leijden, Van Houtum, Van Peursem, van de 
nalatenschap van wijlen den heer Van Lookeren en van den 
beer Van der Willigen, en een in bruikleen van den heer Van 
Hattum. 

Na discussie, ingeleid door den beer Huiiser, wordt besloten 
voorlaan de zaal om half acht open te stellen en om 8 uur met 
de vergadering te beginnen. 

De Secrttatis, ]. N. H. VAN R E S T . 

Nieuwe leden. 
9. A. Strijkers, Stationstraat , Tiet. 

V a n de Vereeniging »Dordrecht« de volgende: 
D 383. A. Brouwers, Hil 31, Dordrecht. 
D 384. J. van der Lee, Maasstraat 60, Dordrecht. 
D 385. W. Ferdinandusse, St. Jorishof 11, Dordrecht. 
D 3S6. J. W. 't Hart, Kasperpad 75, Dordrecht. 
D 387. H Teunisse, Da Costastraat 17, Dordrecht 
1) 388. W. F. Nedermeijer, Geldeloozepad 64, Dordrecht. 
D 389. D. de Munter, Steenstraat \^, Dordrecht. 
D 390 J- van Nieuwenhuijzen, Koninginnestraat 21, Dordrecht. 
U 391. Fr. Eggink, Hofstraal 12, Dvdrecht. - ,' 
D 39.;. A . J de Jong, Wijnstraat 99, Dordrecht. 
D 393- A Rouwenhorst, Vrieseweg 27 rood, Dordrecht. 

'̂  D 394- J. van den Oever, Dubbeld. weg 130, Dordrecht. 
D 395- f. H. E. Muijs, Emmast raa t 6, Dordrecht. 
D 396. J. H. van Emmerik , Lijnbaan 69 rood, Dordrecht. 
D 397. D' A Nedermeijer, Da Costastraat 28 rood, Dordrecht. 
D 398. W de Zwart, Spuistraat 12, Dordrecht. 
D 399. V. C. Blonk, Agnieseslraat 10, Rotterdam. 
D 400. J. H. Bozua, Stoofstraat 28, Dordrecht. 
D 401. H. Buikhuizen, Toulonsche laan 72 rood, Dordrecht. 
D 4o2. J. de Raad, Voorstraat 381, Dordrecht. 
D 403. H. P. Paans, Zeehavenlaan l o i , Dordrecht. 
D 4o4. A. Spits, Kromme Elleboog 50, Dordrecht. 
D 405. J. W. Stegeman, Krombout 113, Dordrecht. 
D 4o6. A. N. de Haan, Vrieseweg 47 rood, Dordrecht. 
D 407. P. W. Kroeseklaas, Crayenstijnstraat I I , Dordrecht. 
D 408. J. Rijsdijk G.zn., Langeweg 84, Zwijndrecht 
D 409. J. Jonkers, Kasperstraat 75, Dordrecht. 
D 410. A. B. van Pelt, E. D. Dekkersstraat 2 rood, Dordreclit. 
D 4 i i . W. H. Moorrees, Krispijnsche weg 175, Dordrecht. 
D 4i2 . dr. A. Graftdijk. Giessendam. 
D 413. Th. Groenhardt, Bilderdijkstraat 10 xooA, Dordrecht. 
D 414. L. Paans, Wantijstraat 15, Dordrecht. 
D 415. J. de Rijke, Tollensstraat 48, Dordrecht. 
D 4 i6 . B. van der Escb, Nie. Maespad i, Dordrecht. 
D 417. P. de Lange, Matena 's pad 51, Dordrecht. 
D 4 i8 . L. Smits, Krommedijk 8 rood, Dordrecht. 

86 wordt D 86. — loi wordt D 101. 
Adresverbeteringen. 

374. N. J. C. Hoedeman, Hollanderstraat 6, Den Haag. 
379. H. Kruseman, Rue Africaine 28, Brussel. 

Adresveranderingen. 
334. mr. G. van der Veen, Cheribonstraat 6, Weltevreden. 
378. B. Derksen, Suezkade 99. Den Haag. 

87. H. O. Marimian, Quai du Canal 5, Marseitle. 
265. M. Dessauer, Weimars t raat 359. Den Haag. 
245. vanaf 10 Juli : A. P. van der Kramer, Langeviele K. 210, 

Middelburg. 
254. T. H. Wischbofif, Laan Copes van Cat tenburch 131, Den 

Haag. 
346. J. van den Berge, Jacob Mosselstraat 5, Den Haag;. 

Candidaat-leden. 
T b . J. C. Boogaard, Helenastraat 12, Den Haag. (Voorgesteld 

door Reijerse en Hacker.) 
Jac. van der Burg, Obrecbtstraat 173, Den Haag. (Voorgesteld 

door W. van den Hoff en P. Backer.) 

R 0 S T Z C C C I . H A N O C L — ^ ^ ' % ^ A ML. WIM ä ^ 0 i» _ , O I R . L E O N O E R*-AY 
S • IMT.T EU. XUID 6 2 5 5 
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ir. J. H. H. Weurman , Van Boetselaarlaan 97, Den Haag. 
(Voorgesteld door dr. W. Ham.) 

P. H. A. A. Regensburg, tandarts, Laan van Meerdervoort 180, 
Den Haag. (Voorgesteld door W. van der Hoff en G. W. v. Leijden.) 

Aug. Grégoire, Prins Albertlaan 5, Voorburg. 
J. Kuijpers, Fahrenheitstraat 54, Den Haag. (Beiden voorgesteld 

door F. M. Friederich en O. van Houtum.) 
A Douw van der Krap, Van Boetselaarlaan 140, Den Haag. 

(Voorgesteld door K. Jongens en W. Douw van der Krap.) 

Vergaderingen. 
BKSTUDKS- eii ALUEMEENE VEBGADEKINU op Woensdag 

24 Juni 1925, respect ieve iyk te 7 nur en te 8 uur. 
in Café «Hollandai»», Groenmarkt, te ' sGrarenhage . 

1. 
2 . 
^. 
4. 
5-

Opening. 
Mededeelingen. 
Notulen. 
Lezing heer J. Schnabel. 
Ledenverkiezing, 

6. 
7. 
8. 
Q. 

Verloting. 
Veiling. 
Rondvraag 
Sluiting. 

LEDENVERGADERING afdeeling „ D O R D R E C H T " op 
Woensdag: l ' Jnli 1925. 

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

VERSLAG van de ledenvergadering, gehouden op Dinsdag 
28 April 1925, des avonds te 8 uur, in het gebouw 
van den Haarlemschen Kegelbond, te Haarlem. ^ 

Er zijn 20 leden aanwezig, als de waarnemende voorzitter, dé 
heer Traanberg , de vergadering met een woord van welkom 
opent, en aangezien er geen ingekomen stukken zijn, die bespre
kingen noodig maken, wordt, alvorens tot de verloting overgegaan 
wordt, de rondvraag behandeld. 

ü e heer H. F . Jansse klaagt erover, dat het hem opgevallen 
is, dat speciaal in de boekjes, die van hem in het rondzendings-
verkeer in omloop zijn, door enkele leden op- of aanmerkingen 
zijn aangebracht omtrent de kwaliteit en de prijzen dier zegels 
Hij ziet hierin eene tegenwerking resp. boycot van zijn persoon 
en meent, dat dit speciaal door het bestuur of, nog duidelijker 
gezegd, door één persoon uit dat bestuur geschiedt. 

Mede in verband met het feit, dat door dien betr. persoon 
maatregelen zijn genomen, dat de annonce, die de heer Jansse 
het plaatsen in het Maandblad onder de rubriek »Annonces uit
sluitend voor leden«, niet meer wordt opgenomen, geeft de heer 
Jansse den wensch te kennen met ingang van i Maart 1926 als 
lid onzer Vereeniging te bedanken. (In de betr. annonce maskeerde 
de heer J. zijn eigen naam en maakte, dus als lid onzer Veree
niging misbruik van de betr. advertentierubriek, door voor eene 
andere handelsfirma in po3tzeg.;ls op eene goedkoope wijze re
clame te maken, hetwelk niet de bedoeling van de betr. adver
tent ierubriek kan zijn.) 

De heer Traanberg, den heer Jansse beantwoordende, deelt 
mede, dat hij inderdaad maatregelen heeft genomen, dat bedoelde 
advertentie niet meer wordt opgenomen, doch dat hij dit niet als 
bestuurslid van onze Vereeniging, doch als plaatsvervangend lid 
van den Raad van Beheer van ons Maandblad heeft gedaan, 
zoodat hij tot het nemen van dien maatregel alleszins bevoegd 
was. 

Wat de klacht van den heer J. betr. inzake op- of aanmer
kingen in zijn boekjes diene, dat het zeer zeker een gezond ver
schijnsel is, dat dergelijke aanteekeningen door de leden worden 
gemaakt, tenminste onderteekend worden. De aanmerkingen, in 
de boekjes van den heer J. gemaakt , blijken over het algemeen 
juist te zijn en ook in andere boekjes komen dergelijke aanmer
kingen voor. De heer J. en ook andere leden kunnen dergelijke 
aanmerkingen voorkomen, indien zij gave en niet te duur 
geprijsde zegels inzenden. 

De discussie wordt h iermede gesloten en de opzegging van 
het l idmaatschap van den heer Jansse voor kennisgeving aange 
nomen . 

De heer Traanberg stelt zich beschikbaar in de plaats van 
den heer Amesz voorloopig als sectiehoofd in de secties 4 en 6 
op te treden. 

Thans worden verloot elk drie series gebruikte en ongebruikte 

en ongebruikte tentoonstellingszegels en na de gebruikelijke 
geanimeerde veiling wordt de vergadering gesloten. 

» * * 
Door een misverstand is de ledenvergadering van 26 Mei j . l 

niet doorgegaan; voor het geval in Juni nog eene vergadering 
wordt gehouden, zullen de leden hieivoor nog convaties 
ontvangen. 

Adresverandering. 
C. Vogels wordt Gronsvelderweg 9, Maastricht. 

De secretaris, G. HAMER. 

Philatelisten-Vereeniging ,,Groningen", te Groningen. 
Secretar is : C. M E I J E R , Oude Boteringestraat 39, Groningen. 

VERSLAG der vergadering, gehouden op Maandag 4 Mei 
1925, in Hotel-Restaurant „Willems", Groningen. 

Aanwezig 24 leden. De notulen der vorige vergadering worden 
goedgekeurd. De heer Wichers brengt verslag uit namens de 
kascommissie en stelt voor den penningmeester voor zijn beheer 
over 1924 te dechargeeren ; de decharge wordt met dankzegging 
verleend. 

Als ingekomen stuk alleen de uitnoodiging van de Postzegel-
vereeniging »Zuid-Limburg«, om deel te nemen aan de Postzegel
tentoonstelling te Maastricht op 29-31 Augustus. Het Bestuur 
deelt mee, dat voor 25 series zijn ingeschreven op de nieuwe 
uitgifte van België op i Juni. De heer Van Herwerden betwijfelt, 
of de kans deze te verwerven groot is, want op de 200.000 series 
zijn reeds i miljoen inschrijvingen. Hij zegt uit zijn voorraad 25 
series aan de Vereeniging toe. Nadat een verloting van 5 zegels 
heeft plaats gehad, sluiting der officieele vergadering. 

Adresverandering. 
62. K. F. Kielman, Jozef Israëlsstraat 68, Groningen. 

Overschrijving-
65 wordt P. C. Dijkema, Nieuwe Kijk- in 't Jatstraat 114, 

Groningen. 
Aspirant-lid. 

W. Hemmes, Oude Ebbingestraat 70, Groningen. (Voorgesteld 
door den heer Kuitert). 

RUIL AVOND op Maandagr 22 Juni ]»25 , te SV2 nnr. in de 
bovenzaal van Hotel Victoria, Groo e M>irkt, te Groningen. 

(In de maanden Juli en Augustus green vergadering). 
De Secretaris : C. MEIJER. 

Rekening over 1924. 
ONTVANGSTEN. 

Saldo ultimo Dec. 1923 / 106,65 
Contributies >> 234,50 
Contributies nieuwe leden » 5 1 , 7 0 
Ontvangst van 15 rondzcndingen » 137,52 
Opbrengst aandeel advertenties van het Maandblad . . » 88,70 

/ 619.07 
UITGAVEN. 

Maandblad ƒ 235,60 
Contributie Ned. Bond » 25,55 
Abonnement tijdschriften » 32,65 
Incasso contributies » 11,15 
Drukwerken en portefeuilles » 65,05 
Expeditie rondzendingen » 30,44 
Kosten van den penningmeester » 6.70 
Porto's van den secretaris » 22,20 
Afgevaardigden naar den Haag » 4 5 , - — 
Maand en jaarverlotingen »126,15 
Onvoorziene uitgaven » 6,20 
Saldo ultimo Dec. 1924 » 12,38 

/ 619,07 
De Kasnasieners : De Penningmeester, 
J. K A M P I N G A J R . J . H . F R E R K S . ' 
J. E. W I C H E R S . 

DIR. L E O N D F H A - T 
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Philatel.-Vereeniging ,,Zuid-Limburg", te Maastricht. 
S e c r e t a r i s ; J. W. J o n k e r s , St. Lambertuslaan 36, x-1/«flj-/rzf;4.. 

KORT VERSLAG van de vergadering van Maandag 18 
Mei 1925, in de bovenzaal van de Sociëteit 
„Momus", Vrijthof, te Maastricht. 

Met een harlelijk woord van welkom tot den heer Van Rijen, 
als nieuw lid voor het eerst op de vergadering aanwezig, opent 
de voorzitter ie 8.15 voor een 26-tal leden de vergadering. 

NA goedkeuring der notulen heeft ballotage van nieuwe leden plaats 
en wordt de heer Brinkman met algemeene stemmen als lid 
aangenomen. 

Medegedeeld wordt, dat de Firma Boreck, in plaats van een 
medaille, een album heeft geschonken, 't welk dankbaar werd 
aanvaard. 
. Ingekomen is een schrijven van den heer Gadiot, mededeelende, 

dat hij, wegens verblijf buiten de stad, verhinderd is voortaan de 
vergaderingen bij te wonen en daarom als bestuurslid wenscht te 
bedanken. De voorzitter, zijn spijt betuigende over zijn heengaan 
als bestuurslid, zegt hem namens de Vereeniging dank voor de 
bewezen diensten. In zijn plaats wordt heer Marres benoemd. 

Voor de verloting schenken de beeren Leenaers. Van der Heij
den, Kamphuijs, Verzijl en Dückers eenige waardevoUe zegels. 

Met kienspel en beurs wordt de verdere avond aangenaam 
doorgebracht . 

Nieuw lid. 
60. F . H. Brinkman, Wi t te de Withstraat i48, Amsterdam, 

Adresveranderingen. 
36. C. Vogels, Gronsvelderweg 9, Maastricht 
54 J. R. Meuring, p/a Herrn W. Frei-Oppenzeller, Höngg b/ 

Zürich (Zwitserland). 
Volgende vergaderingen c.q beursavonden. 

Maandag 22 Juni 1926 (Verg.), j telkens te 8 unr,In de Socie-
Maandag 6 Juli 1925 (Beurs), > teil »Momus«, Vrijthof, te 
Maandag 2 0 Juli 1925 (Verg.) , | Maastricht. 

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

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

Aanwezig 31 leden. Ongeveer 8 uur opent de voorzitter, de 
heer Uijttenboogaart, de vergader ing met een woord van Welkom. 
Overgegaan wordt tot ba l lo tagj van de beeren A. G. Ernste. 
P. M. Florestein en J. W. Biersteker, die met a lgemeene stem
men als lid worden aangenomen; de aanwezige beeren Ernste 
en Biersteker worden door den voorzitter gecomplimenteerd. 

De notulen worden hierna voorgelezen en onveranderd goed
gekeurd. De ingekomen stukken worden voor kennisgeving aan
genomen. 

Enkele mededeelingen worden gedaan, o.a. over het aanwezig 
zijn bij den secretaris van enkele zegels, o.a. de lang verbeide 
I cent nieuw en ook het 10 cent zegel van de vellen van 100 stuks. 

Na de pauze wordt de gebruikelijke verloting gehouden. Ver
der wordt een groot aantal kavels geveild, welke eenige baten 
voor de kas afwerpen. Daarna wordt de avond gezellig doorge
bracht. 

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

Nieuwe leden. 
A. E. Ernste , Binnenhaven l o i . Helder. 
P. M. Florestein, Wachtschip, Helder. 
J. W. Biersieker, Prins Hendriklaan 13, Helder. 

Adresverandering. 
C. van Leijden thans Hr. Ms. »Hydra«, Vlissiiigen. 

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

Candidaat-lid. 
Jac. Rijns, Valkenburgerweg, Heerlen. 

Vergadering. 
VERGADERING op Zaterdag 27 Juni 1925, 's avonds te SJ^ 

uur, In Hotel Roberts, Stationsstraat, Heerlen. 

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

KORT VERSLAG der vergadering van 3 Juni 1925, 
's-avonds te 8 uur, in de Openbare Leeszaal, te 
Zwolle. 

De door i6 leden bijgewoonde vergadering wordt om ongeveer 
kwart na 8 door den voorzitter geopend, waarbij deze opmerkte , 
dat het goed gezien is in de zomermaanden niet te vergaderen, 
daar het vergadeiingbezoek er niet beter op wordt. Hierna wordt 
den secretaris gelegenheid gegeven, de notulen der voiige ver
gader ing voor te lezen, die onveranderd goedgekeurd woiden. 

Vervolgen^ worden van velschillende zijden vragen gesteld en 
mededeelingen gedaan, terwijl de heer S. Keizer voorstelt, gedu
rende de zomermaanden niet sti! te zitten, doch een propaganda-
commissie te benoemen, om te trachten leden te werven. Dit 
voorstel vond algeheele instemming en werd een dusdanige 
commissie, bestaande uit de beeren F . van der Wal, A. J. Klaver 
en S. Keiser, samengesteld, welke beeren de benoeming aannemen. 

Hierna worden de toebereidselen voor de verloting, waarvoor 
ook thans weer van verschillende aanwezigen zegels waren binnen
gekomen, gemaakt en gingen intusschen eenige door den heer 
Van der Wal medegebrachte boeken op philatelistisch gebied 
rond. 

Na de verloting werden nog verschillende zegels geveild, waar
na de vergadering om ongeveer half elf uiteen ging. 

De Secretaris, H O F M A N . 

Den leden wordt in herinnering gebracht , dat i n d e maanden 
Ju l i en Angnstns geen vergadering wordt gehouden, terwijl 
in deze maanden nok geen boekjes in omloop zgn. 

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

behoeve van LEDEN der 
Aangesloten Vereen (gingen. 

Te Koop gevraagd 
een prima exemplaar Ind. Brandkast 
4'/j gulden gebr. Aanbiedingen aan 
F. H. M. POST, Maliebsan 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; De Ruijterzegels en id. 
Portzegels in geh. of halve vellen. [47a] 
F. H. M. POST, Maliebaan 104, UTRECHT. 

Prijs d e z e r a d v e r t e n t i e s : 
75 cent per keer , 
bij vooru i tbe ta l ing . 

|iiiiiiiiiiiiiiiii!iinii[|[ii[iliiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii[iiiii[iiiiiiiiiiiiiiiiilll 
I E U R O P A - Z E G E L S | 
g op M a n c o l i j s t , 7—10 c. per % 
g franc, naar Yv. 1925 en Suppl. g 

j B.B. PAANS. I 
I POSTZEGEUH A N D E U , | 
i — WERKENDAM — 1 
i [991 i 
IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIllll[ll!|[|||||lllllll!ll[|||l!ll[||llllllinillllllll|[U 

T e k o o p a a n g e b . : 1 album Y.&T 1924, 
Ned. en Kol., gekost f 7,75, Voor f 3,75. 
1 album Mebus 1924, Ned. en Kol,, gekost 
f 6,25, voor f3,25. Het laatste album is 
voorz. v. reserve-bl. Beide alb. bevinden 
zich in prima cond. J. K. J. Snijders, 
Kerkstraat 58, Ubachsberg (L.). [97] 

nmiiiiiiitiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiliiiiiiiiiniiiiiiiiiiliiiiiiiiiiiDiiiigiiiiiiiniiiii 
TE KOOP AANGEBODEN : 
een 150-tal ex. 10/17»/. g r o f d e l a n d 
dl"/,: 11). Q. H. PLANT. 
Blauwkapelscheweg 2a, de Bilt. [98] 
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiüiiiiiHiininiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiniiiiüiiiiiiiiiini 

Te koop gevraagd: 
Jubileum Nederland 1923, 2 cent, in de 
tanding 12 X IIV. en 50 cent in de 
tanding II X 12'/,. H. F. W. Becking, 
Me>daëstraat 94, VGravenhage . [101] 

T E K O O P of in ruil gevraagd Jub. 
1923: Nederl. gebr., 2 cent, 12 X 11»/,; 
ongebr. Ned. 2 c. 12 X 12. 12 X ll'/C; 
10 c. 12 X 12; Indië 5 c. II X II ' / . ; 12»/. 
id ; 50 11 XII en IIXII»/^; 20 1IV,XI1; 
Curas. 11X11'/, 5.10,20 c. ONgebruikt. 
J. H.v Peursem, Zeestraat 40, Den Haag. (107) 

Portugal Cérès: scbaarsche zegels. 
1912/14 compleet 15 w. f 1,75 
1915/20 „ 14 w. f 1,25 
1921 , 15 w. f 2,— 
1923 „ 9 w f 1 50 
1924/25 t/m 3 20 16 w. f 3 , -
Alle waarden'ook los verkrijg
baar, gebr. en ongebr., in pa
piersoorten en tandingen. [102] 

P.GJelserUibbelsstr.SSJenliaag-
~ T E K O O P ' 
Een album (blanco) Ned. en Koloniën 
in prachtband, Ned. bijna compleet, en 
twee albums (blanco) Engeland en 
Koloniën voor f 250,- . [105] 
Adres: Zwarteweg 74 , Den Haag. 

t A / A > n koopt men Fiskaalzegels 
W V M M n van alle landen? Alleen 

bij F. H. BRINKMAN, 
WlHe de WUh<traai 148, A'dam. 
BOD GEVRAAGD 10 vellen Suriname 
kroon-serie '/i et. [100] 

TE KOOP AANGEBODEN: 
Europa-verzameling in nieuw 2-deelig 
Schaubek-Album, Yvert-waarde ong. 
fr. 20.000,— è pl.m. 6 cent de franc. 
— ALLE PIJIMA EXEMPLAREN. — 
Brieven onder no. 103, bureau v. d- Blad. 

Alléén plaatsing 
bij vooruitbetaling. 
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GRATIS 
POSTZEGELS 

VAN 
HEDEN AF 

ZAL DOOR DE 
N. V. VEREENIGDE 

Z E E P F A B R I E K E N TE 
ZWIJNDRECHT, FABRIKANTE VAN 

DE WELBEKENDE H E R M I T S O A P , 
BIJ ELK STUK DEZER ZEEP EEN FRAAIE POSTZEGEL 

VERPAKT WORDEN. BOVENDIEN WORDT TEN GERIEVE 
DER VERBRUIKERS EEN MOOI GEÏLLUSTREERDE POSTZEGELRUIL

•GIDS UITGEGEVEN EN STAAN DAARIN VERMELD DIVERSE ZEGELS, 
WAARONDER ZELDZAME EN DURE. WELKE GERUILD KUNNEN WORDEN VOOR 

EEN ZEKER AANTAL ZEGELS, DIE MEN REEDS DUBBEL HEEFT. WIL MEN NIET WACHTEN 
TOT HET VEREISCHTE AANTAL ZEGELS BESPAARD IS, DAN KAN MET INZENDING 

VAN EEN KLEIN AANTAL WORDEN VOLSTAAN EN HET ONTBREKENDE 
DOOR INZENDING VAN GELD WORDEN AANGEVULD EN HEEFT MEN 

ZOO'N ZEGEL OF PRACHTSERIE BIJNA VOOR NIETS, TERWIJL, 
WANNEER DIE ZEGELS GEKOCHT MOETEN WORDEN, EEN 

BEDUIDEND BEDRAG HIERMEDE GEMOEID IS. 
V R A A G T NOG HEDEN No. 1 VAN DEN 

POSTZEGELRUILGIDS AAN, WELKE 
U G R A T I S EN F R A N C O 

WORDT TOEGEZON

DEN DOOR 
DE 

N,¥. 
i 

II 
:: AFDEELINO: RECLAME, :: 

ZWIJNDRECHT. ■ 
(96) 




