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BELANGRIJK BERICHT. 
Den vereenigingssecretarissen wordt er nog eens uitdrukkelijk 

op gewezen, dat de vergaderingsverslagen 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 ij n af te wachten. Al wat na den 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 te doen 
toekonven aan den hoofdredacteur. 

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

WAARBORGFONDS 
POSTZEGELTENTOONSTELLING DEN HAAG. 

Namens het Uitvoerend Comité der Internationale Postzegelten
toonstelling, van 617 September 1924 t&'sGravenhagegehoviAe^x, 
deel ik U beleefd mede, dat, tegen inlevering van het (de) in uw 
bezit zijnde aandeel(en) in het Waarborgfonds, met bijvoeging van 
portokosten, U een bedrag van z e s g u l d e n als eenige uit
keering per aandeel zal worden toegezonden. 

Na I Januari 1926 zullen de aandeelen bij den Penningmeester 
der Nederlandsche Vereeniging van Postzegelverzamelaars inwis
selbaar zijn. De Penningmeester. 

HERHAALDE WAARSCHUWING! 
Reeds vroeger werd door mij voor Miie Veuve Fontenelle, 

43 Rue Chariot, Paris (3), gewaarschuwd. 
Thans ontving ik een schrijven van den heer P. C. van Mael

saeke te Gapinge (Walch.), die 17 Maart 1.1. naar aanleidingvan 
een annonce in l 'Echo 150 francs zond voor i/̂  Kilo Fransche 
en Engelsche Koloniën. Na verschillende aanmaijingen heeft hij 
het bestelde echter nooit ontvangen. 

Genoemde heer Van Maelsaeke heeft ook onaangename on
dervindingen opgedaan met Rafael Tesoro, Professeur de musi
que, Via Pazioli, Ancona, Italië, die een ruilzending heelemaal 
houdt en ± de halve waarde aan Ital. zegels terugzendt. 

De Beheerder van 
't Bonds Informatiebureau 

Hendr. Jacobszstr. 19, Amsterdam. J. A. K A S T E I N . 

VAN DEN 

ZESTIENDEN NEDERLANDSCHEN PHILATELI8TEN0AG 
OP VRIJDAG 28, ZATERDAG 29, ZONDAG 30 en MAANDAG 

31 AUGUSTUS 1925, TE MAASTRICHT. 

1 9 3 5 . 

^Yi uurn.m. 

6 uur n.m. 
7 uur n.m. 

V R I J D A G 2 8 A U G U S T U S 
Aankomst Congresleden. 

8 uur n.m. Reunie in de Sociëteit »Momus«, Vrijthof. 
Z A T E R D A G 2 9 A U G U S T U S 1 9 2 5 . 

10 uur v.m. Vergadering van het Bondsbestuur in de bovenzaal 
der Sociëteit »Momus«. 
Ontvangst ten stadhuize, daarna opening van den 
Philatel istendag en de Tentoonstel l ing in de voor
malige Dominicanerkerk. Bezichtiging der Tentoon
stelling. 
Samenkomst in de Sociëteit »Momus«. 
Bondsdiner in de bovenzaal van »Momus«. 
Gedurende het diner verloting van postzegels onder 
alle aanwezigen. (Deze zegels zijn aangeboden door 
de Vereeniging »ZuidLimburg«.) 
Na afloop C a b a r e t , aangeboden door »Zuid
Limburg«, en D a n c i n g in de groote zaal »Momus«, 
met welwillende medewerking van Momus 'Jaszband. 

Z O N D A G 3 0 A U G U S T U S 1 9 2 5 . 
lOV^uurv.m. Zestiende Algemeene Vergadering van den Neder

landschen Bond van Vereenigingen van Postzegel
zamelaars (toegankelijk voor alle leden der aange
sloten Vereenigingen), in de bovenzaal der Sociëteit 
»Momus«. 

A g e n d a . 
Opening. 
Notulen der vorige vergadering. 
Ingekomen stukken. 
Verslag van den secretaris. 
Verslag van den penningmeester . 
Begrooting 1925 —1926. 
Verslag van de werkzaamheden van het Infor
mat iebureau. 

8. Bestuursverkiezing ; volgens rooster treden af de 
beeren mr. Ë. Bonn en mr. W. S. W. de Beet 
(de aftredenden zijn wederom candidaat gesteld 
door alle vereenigingen, die candidaten inzonden). 

9. Vaststelling van de plaats, waar dejaarl i jksche 
algemeene vergadering in 1926 zal worden 
gehouden . 

10. Rondvraag en sluiting. 
N.B. Deze vergadering is toegankelijk voor a l l e 

leden der aangesloten Vereenigingen. 
De vertegenwoordigers worden her innerd aan 
art. 29 H. R., hetwelk bepaalt , dat zij bij 
verhindering hun stem kunnen overdragen, 
mits hiervan vóór de vergadering schriftelijk 
aan den 2en secretaris is kennis gegeven. 

Muziek op het Vrijthof. 
Per autobus naar Casino Slavante. Deze tocht is 
aangeboden door »ZuidLimburg.« 
Verzamelen voor den Lunch aldaar. 
Autotocht door de mooiste streken van .2?«(^Zz>«ferf, 
met rus tpunten o.a. te Epen en Valkenburg . 
Voor hen, die niet deelnemen aan den autotocht , 
bestaat gelegenheid tot het onder deskundige 
leiding bezichtigen van Maastricht en omstreken. 
Nadere bijzonderheden worden op de vergadering 
verstrekt. 
Diner in Hotel »Derion.« 

M A A N D A G 3 1 A U G U S T U S 1 9 2 5 . 
lOJ/jUurv.m. PhilatelistenCongres (toegankelijk voor alle Phila

telisten), in de bovenzaal van »Momus«. 
A g e n d a . 

I. Voordracht, te houden door den heer Leon de 
Raay te Watergraafsmeer. 

12 uur m. 
\7.Vi uurn .m 

uur n.m. 
uur n.m. 

7 uur n.m. 
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Onderwerp : »Postzegels als millionairs«. 
2. Voordracht, te houden door den heer dr. P. 

H. van Gittert te Utrecht. 
Onderwerp : »Is het gewenscht te streven naar 
ééne Algemeene Nederlandsche Philatelisten
Vereeniging ?• 

3. Voordracht , te houden door den heer mr. E. 
Bonn te 'sGravenhage. 
Onderwerp : »Wat heeft ons de Haagsche Ten
toonstelling geleerd ?« 

4. Voordracht, te houden door den heer P. Vreden
duin jr. te Amsterdam. 
Onderwerp : »Herinneringszegels«. 

12 uur m. Muziek op het Vrijthof. 
Gelegenheid tot lunch in sociëteit Momus. 

2 ^ uurn .m. Zoo noodig voortzetting van het Philatelisten
Congres. 

911 uurn .m. Muziek op het Vrijthof. 
N.B. De Tentoonstelling is geopend : 

Zaterdag tot 7 uur n.m. 
Zondag en Maandag van 9 uur v.m. tot 7 uur n.m. 

Nederlandsche Bond van 
Vereenigingen van 

Postzegelverzamelaars. 
Opgericht 26 Juni 1908. 

Als Reciitspersoon erlcend b̂ j Kon. 
Besluit van 27 Juli 1908, No. 67. 

In verband met het bepaalde in art. 4 van het Huishoudelijk 
Reglement , wordt aan de secretarissen der aangesloten Vereeni
gingen beleefd verzocht, — voorzoover door hen daaraan nog 
niet is voldaan — 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. 

A. F. SINGELS, ie Secretaris. 
Teter ingsche Molenstraat 37, Breda. 

Nederlandsche Vereeniging van Postzegelverzamelaars. 
S e c r e t a r i s : A. VAN D A M , 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, Velp. 
Dordrecht: Secr.: G. W. VVesselman, Maartensgat 7. 
Friesland: Secr.: S. Tromp Visser, Voorstreek 9, Leeuwarden. 
Gooi en Eemland: Secr . : C. Bovenkerk, Pater Wynter laan 9, 

Naarden. 
^sGravenhage: Secr . : J. J. Deggeller, Schuytstraat 151. 
Haarlem: Secr. : dr. J. M. van Olst, Wilhelminastraat 14. 
'sHertogenbosch: Secr. : Lambert ' W. C. Berge, Kerkstraat 64. 
Leiden en Omstr.: Secr: J. A. A. van der Horst, Breestr. 165. 
Nijmegen: Secr . : dr. M. Heyer, Canisiussingel 3. 
Twente: Secr. ; Ch. A. Struyck, Almelo. 
WestFriesland: Secr . : A. Kriebel, Ritsevoort 28, Alkmaar. 

Handboek der Postwaarden van NederlandschIndië. 
Deel II. Postzegels. Tekst in vier talen. Prijs f9,50, voor 

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

leden f 5 , — . 
Bij bestelling van deel I en II samen, bedraagt de prijs f i4 ,5°! 

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 leden. 
858. J. de Beer, Koepoortsweg 97, Hoorn. 
859. S. van Berg, Kennemerpark 28, Alkmaar. 
861. C. B. Brouwer, serg. sehr. Kon. Mar., Marinekazerne, 

Amsterdam. V. A. 
112. A. G. Ferf, Prinses Mariestraat 25, den Haag. 
863. J. Koets, Geldersche steeg 7, Hoorn. 
862. M. P. R. Meuwissen, Grootfe Oost, Hoorn. 
223. H. C. Valeton, Daendelstraat 47, den Haag. 
865. mevr. A.C. WonderWeller, Koepoortsweg \o\a, Hoorn. 

Aanmeldingen. 
H. C. B. Weyerman, luii. inf., Tjimahi (N.I.) 
J. van den Bergh, ondern. Soekaranda hjBindjei, Deli. (N.I.) 
J. F. G. van ßoldrik, Nieuw Merdika 23, Bandoeng. (N.I.) 
W. van Druten, comm. Delispoor. Hallstraat, Medan. (N.I.) 
. . . . de Graaf, employé s. f. Sempal Wadak \>\Malang. (N.I.) 
K. E. Maier, kap. Top. Dienst, Malang. (N.I.) 
F. Poortman, Naripanweg 4l , Bandoeng. (N.I.) 
. . . . Seuneke, Bothastraat 24, Soerabaya. (N.I.1 
J. Spee, p.a. fa. van Dorp & Co., Semarang. (N.I.) 
F. A. Witbols Feugen, Sumatrastraat 27, Bandoeng. (NL). 
J. Keuter, Rue Gérard 85, Bruxelles (Etterbeek). V.A.L. 
J. A. Fleischer, kapt. N.I. leger, op reis naar NJ. 
H. Marsé, Velperbinnensingel 9, Arnhem. 
H. J. Polak, off. v. gez., Koetaradja. (Atjeh) 
T. Tji Pensangan. Birenen (Atjeh) 
T . Tji Mohamad Thajeb, Peureula. (Atjeh) 
R. Vogel, Empl. Deli mj., Medan. (N.I.) 
P. van Vloten, Sentoio, bij Djocja. (N.I.) 
dr. H. Rath, arts, te Djocja. (N.I.) 
P. Sieburgh, s.f. Manishardjo, bij Klaten. (N.I.) 
F. J. Hoebink, R. Kolfschotenlaan 5, Arnhem, V. 

Bedankt met 31. 12. '25. 
847. H. J. H. VoskuiL 

Overleden. 
485. mevr. A. M. Th. KoopmanLedeboer. 

Adresveranderingen. 
769. J. B. Meihuizen, thans p a Delimaatschij, Medan. (N.I.) 
362. W. J. Pluvm, thans Oosthaven 34, Gouda. 
137. A. M. Vroeg, thans Frankenslag 99, den Haag. 
847. H. J. H. Voskuil, thans Sophiastraat 29, Breda (lid met 

ingang 1 Juli) 
4i6 . H. Scheltema, thans Utrechtscheweg 79, Hilversum. 
721. mevr. wed. H. F. EilbrachtWilkens, thans Gevert Dei

noot 150, Schez eningen. 
143. E. J. Martens bijvoegen kantoor : Nieuwendijk 207, i e 

étage, Amsterdam. 
764. dr. S. Postmus thans Waterlooplein W 11, Weltevreden. 
694. mevr. A. Thijssen, p/a Jhr. W. Versluys, Laan van 

Bloemenhove 5, Heetnstede. 
514. mr. L. Schoutersdorp, thans in Nederland. 
688. D. de Leeuw, Luit.art., thans Anna Paulownastraat, 

den Haag. 
64i . A. W. Krüger, thans Nieuwe Rijn 35, Leiden. 
408. R. J. Schneider, Empl . B.P.M, thans Lawoestraat 12, 

Madioen. 
783. G. Ritter, thans Oranje Nassaustraat 16, Medan. 

I I . M. E. L. Israël, contr. B.B. thans in Nederland. 
Leescirkel. 

Portefeuille 38b verzonden 6 Oct. 1924 is nog niet terug. De 
volgende 29b kwam 13/6 terug. Verzoeke inlichtingen aan G. V. 
van der Schooren, Burgemeestersplein 2, Arnhem. 

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

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

Tegenwoordig 36 leden. Na opening der vergadering door den 
voorzitter, den heer 'Singels, en welkomheeting der aanwezigen' 

'.■.fc.fcjrjljMiH.»wa[gi ^ ^ J l " ^ A Ék. B S A t* O ^ OIR. LEON DE RAAT 
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worden de notulen der vergadering van 8 Juni 1.1. ongewijzigd 
goedgekeurd en vastgesteld. 

Als nieuwe leden worden vervolgens met a lgemeene stemmen 
aangenomen de beeren Edw. E. Meulman, A. S. D. Eskes en 
H. J. H. Voskuil. 

De 2e secretaris deelt hierna mede, dat aan procenten, wegens 
afgenomen zegels uit de rondzendingen in het tweede kwartaal, 
ten voordeele der kas is gekomen een bedrag van f 145,79. 

Van den heer K. A. Heijmans, te RHterdam, zijn ten dienste 
van het falsificaten-album een 20-tal valsche zegels ontvangen, 
welke in dank worden aanvaard. 

Hierna heeft de benoeming plaats van een sectiehoofd I ter 
vervanging van den heer J. E. van Dijk, die als zoodanig bedankt 
heeft. Op voorstel van het bestuur wordt daartoe bij acclamatie 
benoemd de heer A. Luijk. 

De voorzitter deelt mede, dat door het bestuur tot afgevaar
digden naar de Bondsvergadering en het Congres te Maastricht 
zijn aangewezen de beeren A. J. Jacobs en J. Sikkens. 

In verband met de aan het Bondsbestuur te doene opgave van 
het getal leden der Vereeniging op i Juli 1.1., deelt de 2e secre
taris mede, dat dit op genoemden datum 459 bedroeg. 

Door den beer Jacobs wordt aan de vergadering getoond de 
Grotius-briefkaart . De heer Veen deelt nog mede, dat gewone 
postzegels ook met het stempel der Grotius-tenloonsteling kon
den voorzien worden, indien men maar den entreeprijs voor de 
tentoonstelling betaalde. 

Ten slotte heeft de traditioneele verloting plaats onder de 
aanwezige leden van eenige zegels, aangekocht voor f 3,50, 
benevens van enkele, voor datzelfde doel ten geschenke ont
vangen van de beeren Hekking, Homs en Tombrink. 

Waarna de vergadering is uiteengegaan. 
Breda, 6 Juli 1925. De 2e Secretaris, 

J. B R O E D E R S . 

Nieuwe ieden. 
452. Edw. E. Meulman, Willem van Outhoornstraat 82, te 
Z.R.P. 's-Gravenhage. (V.) 
454. A. S. D. Eskes, Robberstraat 24/, te Gorinchem. (V.) 

453-
Ë.Z. 

432. 

H. J. H. Voskuil, Sophiastraat 29, te Breda. (I.) 

Candidaat-leden. 
C. Mik Czn., Boekhandelaar, Langendijk B 188, te Gorinchem. 

(Voorgedragen door B. B. Paans, te IVerkeftdam.) 
A. L. van Donkelaar, Boomkweeker, Laantje 25, te Werkendam. 

(Voorgedragen door B. B. Paans, te Werkendam.) 
Ko Ik Sam, Regentsweg 9, te Bandoeng. (Eigen aangifte.) 
F. A. Budde, Ambtenaar Departement van Oorlog, Schenkkade 

268, te ^s-Gravenhage. (Eigen aangifte.) 
Bedankt als lid. 

P. van Gemert , te Eindhoven. (VI.) 
Adresveranderingen. 

I I I . H. J. H. M. Janzen, te Breda, thans Parkstraat 18, aldaar. 
(Van I naar II.) 

341. C. van der Woude van Blerick naar Roermondschestraat 
15, Venlo. (VI.) 

41. mevr. C. Franken-Bruyelle van Utrecht naar Ossendrecht. 
Z. (Van IV naar III) 
294. P. A. M. Davyt van Nervi naar Van Swietenstraat 75, 

^s-Gravenhage. (V.) 
6. B. J. de Heer, te Rotterdam, thans Kruiskade 4, aldaar. (V.) 

61. E. J. Martens, voorheen te Haarlem, thans Nieuwendijk 
207 I, Amsterdam. (VII.) 

20. L. van Reijen, voorheen te Arnhem, thans Leuvenaarstraat 
75B, te Breda. (Van IV naar I.) 

385, J. Th. C. M. Heijmans, te Weltevreden (Java), thans Pal-
menlaan 3, aldaar. 

361. Baresse E. M. van Tuyll van Serooskerken van Hilversum 
naar Jan Luijkenstraat 70, Amsterdam. (VII). 

239. J. Richel van ÄrÄwrf«»« naar Hoogstraat ijS, Rotterdam. (V), 
Aankondiging. 

LEDeN-VERGADF.RING op Maandags Augustus 1925, des 
avonds te 8 uur, in de bovenzaal van de , , B e u r 8 ran 
B r e d a " . (Ingang St. Janstraat.) 

Bekendmaking. 
Ter vervanging van den heer J. E . van Dijk is tot hoofd van 

Sectie I (het gedeelte van Breda, gelegen binnen de singelgrachten) 
benoemd de heer A. Luijk, Ginnekenweg 42, Breda. 

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

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

Aanwezig 41 leden. Nadat de beeren Breed, Westcrhuis en 
Zellweger, die voor het eerst aanwezig zijn, speciaal zijn verwel
komd, memoreert de voorzitter het overlijden van den heer Pul-
linckx te Brussel, oprichter van de bekende »Amicale Philatélique«, 
een der grootste vcreenigingen ter wereld. Verder wijst hij op het 
uitstekende figuur, dat de HoUandia-leden hebben 'geslagen op de 
Parijschc Tentoonstelling, blijkende uit de lijst der bekroningen 
en op de behandeling door den heer De Raay op bet Congres 
aldaar van ons voorstel om valsche zegels als zoodanig te ken
merken. De volgende nieuwe zegels gaan rond: Ä'/^/ t ' ' Jubileum-
serie, Engeland Tentoonstelling 1925, Italië, Oosterijk, Hongarije 
sportserie, "Japan zilveren huwelijk herdenking, benevens een 
Nederlandsche briefkaart van i2'/i et met afbeelding van Hugo 
Grotius en speciale steinpel. 

De beer A. Zellweger, Amsterdam, wordt met algemeene stem
men als lid toegelaten en na binnengeleid te zijn met deze toe
lating door den voorzitter gecomplimenteerd. 

Begonnen wordt met de reglementswijziging; verschillende wij -
zigingen worden aangebracht. Over bet artikel, waarin de aanspra-
lijkbeid der Vereeniging tegenover de inzenders van 
zegels voor de afdeeling . Verkoop« wordt geregeld, ontstaat een 
levendige discussie, waarna besloten wordt dit artikel nog nader 
te behandelen. 

Voor de Jubileum-kas zijn door den heer P. Oosterbaan 5 zegels 
geschonken, die f 4,70 opbrengen, door den beer D. Edcrzeel een 
cloor hem in den handel gebracht speciaal-album van Nederland 
en Koloniën, dat er zeer solide uitziet en f 23,— opbrengt. Onder 
luid applaus stelt de beer Ederzeel een tweede albufti beschikbaar, 
dat op de volgende bijeenkomst tert bate der feestkas zal worden 
verloot. 

Nadat medegedeeld is, dat met bet oog op de vacantics, in Juli 
en Augustus, niet vergaderd zal worden en verloting van 20 prij
zen onder de aanwezigen, wordt de vergadering te elf uur 
gesloten. De ze Secretaris, J. P. T R A A N B E R G . 

Aangenomen als lid. 
A. Zellweger, Heerengracht 274, Amsterdam. (Voorgesteld door 

J. A. Kastein). 
Overleden. 

L. P. van der Chijs, Van Baerlestraat 138, Amsterdam. 
Adresveranderingen. 

24o. L. F . Burkels, Zilverscboonstraat 17, Amsterdam. 
317. E. J. Martens, Nieuwendijk 207 l, Amsterdam. 

Mededeeling. 
In de maanden Juli en Augustus worden GEEN vergaderingen 

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

U t r e c h t s c h e P h i l a t e l i s t e n - V e r e e n i g i n g , te U t r e c h t . 
Secretaris: K. H. J. VAN HULSSEN, Brigittenstraat 17, Utrecht. 

KORT VERSLAG van de algemeene vergadering op Dins
dag 30 Juni 1925, in het café-restaurant Witjens, 
te Utrecht. 
Aanwezig 31 leden. Om ongeveer 8V4 uur opende de voorzit

ter de vergadering en heette in het bijzonder welkom den heer 
Van der Giessen, die voor de eerstemaal eene vergadering der 
U. Pb. V. bijwoonde. Nadat de notulen der vorige vergadering 
onveranderd goedgekeurd waren, werden de ingekomen stukken 
voor kennisgeving aangenomen. Hierna circuleerden een stel 
nieuw jubileumszegels van België van den beer Burgersdijk, en 
een drukraampje van den heer Post, waarin een spiegeldruk van 
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het 10 centszegel van Nederland 1924, alsmede een dubbeldruk 
van het 1^2 centszegel 1876 van A'ij^/iJr/awif. Eveneens circuleerde 
een mooi album van Nederland en Koloniën, uitgegeven door 
den heer D. Ederzeel te Amsterdam en dat bij het lid Van Rie-
zen te bekomen is tegen den prijs van f 10,75. 

Het bestuursvoorstel om op het lid Havaux (die inmiddels be
dankt heeft als lid der U. Ph. V.) artikel 54 van het Reglement 
toe te passen, wegens het herhaaldelijk te laat onder zich houden 
van rondzendingen, werd met algemeene stemmen goedgekeurd. 
Aan den heer Havaux werd een boete van f5 ,— opgelegd, te voldoen 
vóór I Augustus a.s. Voldoet hij hieraan niet, dan zal dit lid 
voor royeering worden voorgedragen, terwijl de Vereeniging het 
bedrag zal invorderen met alle haar ten dienste staande middelen. 

Van het Utrechtsch Nieuwsblad was een verzoek ingekomen, om 
den philatelistischen verslaggever van dat blad toe te laten tot 
de algemeene vergaderingen van de U. Ph. V. Alhoewel dit stuk 
te voren niet in de bestuursvergadering behandeld kon worden, werd 
toch hieromtrent de meening van de algemeene vergadering 
ingewonnen. W a a r de verslagen der vergaderingen werden op
genomen in het Nederlandsch Maandblad voor Philatelie en de 
meening werd geuit, dat door de aanwezigheid van een persver
slaggever de intimiteit der vergaderingen in het gedrang zou ko
men, werd het verzoek met algem.eene stemmen van de hand 
gewezen. 

Bij de rondvraag vroeg de heer Tholen, hoe of het nu eigen
lijk zat met de aandeelen van het Waarborgfonds der in 1924 
te Den Haag gehouden Tentoonstel l ing. Het spreekt van zelf, 
dat van alle kanten de aandeelhouders oi'er dit onderwerp iets 
zeggen wilden. Nadat de vele sprekers beantwoord waren, gaf 
het bestuur de verzekering, dat op het a.s. Bondscongres te 
Maastricht over de aandeelen wel een hartig woordje gesproken 
zou worden. 

In verband met de slechte opkomst op de beursavonden werd 
besloten voor de nog dit j aa r te houden avonden convocalen 
rond te zenden. Blijft de betoonde belangstell ing dan nog zoo 
bedroevend, dan worden de beursavonden niet meer gehouden. 

Bij wijze van proef werd de zichtzending gedurende de verga
dering ter tafel gebracht . Ook nu bleek de kooplust zeer gering. 

Na de verloting en de veiling werd de vergadering om onge
veer lo'/» uur opgeheven. 

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

Candidaat-leden. 
W. Soleer, Lammers laan 12, Meester Cornelis. (N.O.I.) 
W. I. Pluijm, Oosthaven 34, Gouda. 

Adresverandering. 
F. W. Weeda wordt Kedonganjer 7, Soerabaya (N.O.I.). 

Bedankt als lid op 1 Augustus 1925. 
N. J. J. Schumaker, Van Wijckkade 22, Utrecht. 
dr. A. V. d. Minne, Willem de Zwijgerstraat 12, Utrecht. 
F. J. C. Icke, Jan van Scorelstraat 23, Utrecht. 
H. J. Kerssemakers, Korte Dijk i, Ehidhoven. 
J. A. Schuurman, Gouwe i, Gouda. 
P. M. Enzerinck, Schelpenkade ' 59 a, Leiden. 
A. M. Harterink, Augustinusga, Friesland 
dr. Jac. van der Spek, Tuinbouwstraat 7, Groningen. 

Mededeeling. 
Ter kennis van de leden wordt gebracht, dat in September a.s. 

door den penningmeester over de contributie beschikt zal worden. 
De contributie kan ook worden overgemaakt aan den penning

meester, den heer H. Kaub, Stadhouderslaan 21, Utrecht. 

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

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

Aanwezig i dames- en 19 heerenleden. Voorzitter de heer J. 
J- Deggeller, die in zijn openingswoord speciaal de beeren dr. 
Borel en dr. Limburg verwelkomt; eerstgenoemde, omdat hij bij 
zijn verblijf in Holland blijkt geeft der Vereeniging een goed 
hart toe te dragen, laats tgenoemde dat hij als nieuw lid voor het 
eerst aanwezig is. 

De notulen worden door den schrijver voorgelezen en door de 
aanwezigen goedgekeurd. De ingekomen stukken worden vervol
gens behandeld. Een schrijven van de beeren Van Hoek en 
Rietdijk, veilinghouders, verzoekende rectificatie in het eerstvol
gend Maandblad over de aangelegenheid van het door den heer 
Rinders in hun veiling gekocht zegel en wel wat de voorstelling 
van den termijnvan reclame over het gekochte zegel betreft. Ge
noemde beeren schrijven n.l. dat reclame eerst 4 maanden later 
zou hebben plaats gehad. Genoemd schrijven is door den schrij
ver aan betrokkene doorgezonden en leest hij tevens het daarop 
ontvangen schrijven voor. Waar des beeren Rinders briefkaart 
eerst van 8 Maart j . l . en de veiling die van 24 November d a. 
voorafgaande blijkt te zijn, geeft den voorzitter aanleiding te 
constateeren en blijken de aanwezigen het daarmede eens te zijn, 
dat de zaak nu wel eenigszins anders komt te staan en heeft de 
heer R. stof doen opwaaien, die onnoodig was. Hiermede blijft 
ech te reen voldongen feit, dat he t nauwkeurig en in de finesses, 
persoonlijk gaan bekijken van de zegels een noodzakelijkheid is. 

Een schrijven van de Tentoonstellings-Commissie der Vereeni
ging »Zuid-Limburg« geeft tot het besluit aanleiding voor de ter 
gelegenheid van den Zestienden Philatelistendag te Maastricht 
te houden Tentoonstelling een medaille beschikbaar te stellen. 

De voorzitterstelt nog eens het geval van de aandeelen in het 
Waarborgfonds der Internationale Postzegeltentoonstelling 1924 
aan de orde. Het schrijven der H. P. V. aan het comité wordt 
voorgelezen, terwijl de voorzitter zegt dat ook door 2 leden der 
Vereeniging aan den voorzitter van het comité bereids een schrij
ven is gericht. Het comité heeft een berichtje in het jongst ver
schenen Maandblad gelanceerd, dat de afrekening van Parijs 
niet ontvangen zijnde, in het jaarboekje 1925 der Nederlandsche 
Vereeniging nog geen opgave van een en ander kan worden 
gedaan. Inmiddels schijnt volgens ontvangen convocatie a.s 
Zaterdag een Comité-vergadering te zullen plaats vinden en wil 
de voorzitter het tot uitkeering komen desnoods van een gedeel
telijke som ter sprake brengen. 

dr. Borel dankt met eenige vriendelijke woorden naar aanlei
ding van 's voorzitters openingsrede ; hij stelt in ^ijn nieuw ver
blijf in Italië gaarne zijn diensten der H.P.V. ter beschikking. 

Overgegaan wordt vervolgens tot de gebruikelijke verlotingen. 
De bibliothecaris deelt mede, dat mevr. wed. Stroo geb. 

Moltzer verschillende werken en tijdschriften ter beschikking van 
de bibliotheek heeft gesteld. Den schrijver wordt opgedragen 
daarvoor namens de Vereeniging te bedanken. 

De penningmeester maakt opmerkzaam op de nieuwe uitgifte 
resp. afstempeling ter zake van de Grotius-tentoonstelling en vraagt 
zich af of daarover niet een protest moet worden uitgebracht. 
De voorzitter is het hiermede niet eens. Op het gebied van het 
Internationaal recht raakt het hier een weieldnaam en een Groot 
Nederlander en maakt de attractie aan die tentoonstelling ver
bonden ons land buiten de landsgrenzen bekend. Had de H. P. 
V. een woord van protest laten hooren bij de laatste wijziging 
of opname clausule betreffende het slechts door tusschenkomst 
van het Bondsbestuur bij de Regeering kenbaar maken van fei
ten resp. grieven op gebied van uitgiften enz., dan had thans 
misschien aanleiding kunnen bestaan de uitgifte ter gelegenheid 
van de Grotius-tentoonstelling van verschillende zijden te bezien. 
Nu zou zulks toch geen effect sorteeren. De voorzitter sloot, 
na rondvraag. De penningmeester hield in zijn nieuwe kwaliteit 
(die van veilingmeester) zijn eerste veiling. Hij had succes en naar 
gehoopt werd zullen zijn successen en veilingen blijvend zijn en 
toenemen! De Secretaris, C. J. C O E L A N D . 

Gedurende de maanden Jn l i en Augnstns geen bijeenkomst. 
Adresveranderingen. 

mevr, C. Matzen-Fledderus wordt Stadhouderslaan lo'^, den Haag. 
mevr. wed. Stroo-Moltzer wordt Huize Dennenzicht, Verlengde 
Traaij 172, Driebergen. 

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

VERSLAG van de vergadering van Dinsdag 30 Juni 
1925, in Restaurant »National«, te Arnhem. 

Aanwezig i6 leden. Nadat de voorzitter de vergadering heeft 
geopend, worden de notulen voorgelezen en goedgekeurd en 
mededeeling gedaan van de ingekomen stukken. 

IJJlA*4^^JH'ff?l.1JH CIR. L E O N D t RAAT 
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Besloten wordt een lid wegens wanbetaling te royeeren Niets 
meer aan de orde zi]nde, sluit de voorzitter, na het houden van 
de maandelijksche verloting, de vergadering 

De Secretaresse, 
J G S C H U U R M A N  M E E S T E R S 

Candidaatlid. 
H H T J Portheine, Keraperbergerweg 61, Arnhem 

(Voorgesteld door H. J Staamer ) 
Geroyeerd als lid. 

93 A Vlietstra, BeveriiijL 
Adresveranderingen. 

68. G A. P M Vermeulen wordt Mariapiein A,Nijmegen 
138. F Valck Lucassen wordt Korte Parkweg l, Bloemendaal 
145 W van Houten wordt Huijghenslaan 28, Amersfoort. 

Vergaderingen. 
In Juli en Angastus geen Tergaderingen. 
SOCIKTEITSAVOND op 8 September en 13 October 1925 en 
VERGADERINO op 29 September 1925, in Cafe „National", 

te 8 unr. 

Philatelistenclub , ,Rotterdam", te Rotterdam. 
Secretaris: P. J O R I S S E N P C Z N , Beatrijsstraat ^^f), Rotterdam 

Geen Torslag outyangen. 

Internationale Ver. „Philatelica", te 'sGravenhage. 
Secreta i i s : J N H VAN R E S T , Ful tonst raat 69, 's Hage 

VERSLAG der algemeene vergadering op Woensdag 24 
Juni 1925, in café „Hollandais", Groenmarkt, 
te 'sGravenhage. 

Aanwezig 72 leden, waarvan 3 dames leden De voorzitter opent 
de vergadering en leest een brief \oor ^an ons lid, den heer 
Maingay uit Brussel, waaruit blijkt, dat de bestLllers der Beimischt 
/egels hun beurt moeten afwachten , per dag worden 1000 series 
verzonden Na inleiding door den voorzitter spreekt de vergadering 
hare ernstige ontstemming uit over de Commissie voor de Ten 
toonstelling van verleden jaar m den Haag Allerlei geruchten 
doen de ronde m de philatelistische wereld 't Tentoonstellmgs 
comité neemt een onbegrijpelijke, onverantwoordelijke en alles 
negterende houding aan De vergadering draagt den secretaris op 
namens de Vereenigmg aan het bedoelde Comité afrekening en 
vermtwoording te verzoeken \oor onze eerstvolgende vergadering 
in Juli Dit in verband met de gelden onzerzijds gestort in het 
Waarborgfonds 

Hierna gaan ter bezichtiging onder de aanwezigen rond een 
Grotius kaart en stempel en eenige nieuwe zegels van Dmtsch 
land en Rijnland 

De notulen der vorige vergadering worden goedgekeurd De 
bibliothecaris deelt mede, dat de lijsten met werken en tijdschnf 
ten der bibliotheek bij hem verkrijgbaar zijn , adres D 0 Kircher j r , 
3de Braamstraat 18, den Haas; 

Hierm houdt de heer H Schnabel zijn aangekondigde lezing 
Als ooizakcn der prijsstijging van de post en port/egels van onze 
West Indische kolomen behandelt hij achtereenvolgens de \o l 
gende punten i" Het bekend worden der kleine aantallen der 
aldaar verkochte zegets, 2" De hiertegenoverstaandc groote ge 
tallen van de nieuwe /egels vooral m den laatsten tijd m vele 
andere landen, 3* De uitgave der verschillende albums speciaal 
voor ons land en onze kolomen, waardoor grootere aandacht ge 
vraagd wordt voor bedoelde zegels De voorzitter brengt den heer 
Schnabel den dank der vergadering over voor zijn korte, du' 
delijke, zakelijke en kernachtige voordracht, juist zooals't meest 
verlangd kan worden en ter navolging kan worden gesteld Eenig 
debat volgt hierop over de vraag wat de preferentie voor verza 
melen zou verdienen 

BIJ de ledenverkiezing worden de candidaten aangenomen met 
59 voor, 5 blanco en 6 van onwaarde 

/egels voor de verloting zijn geschonken door de beeren 
Manuskowsky, Van Peursem, Van Houten en Reijerse, welke zegels 
mede worden verloot onder de aanwezigen 

De uitgeschrev en wedstrijd stelt te leur De heer Berkemeijer 
krijgt den isten pri)s De veiling bracht mooie zegels ten verkoop 

De voorzitter deelt mede, dat onze Vereeniging na de verkie/ing 
der candidaat leden van heden nu 425 leden telt en wekt een 
ieder op nog maar eens een handje te helpen om steeds nieuwe 
leden te winnen 

Hierna rondvraag, waaraan wordt deelgenomen door de beeren 
Van Leijden, Schnabel, MiUaard, Kirchener, Van der Willigen, 
Houtman, Van Eseh en mejuffrouw fetterode 

Van Belang voor de niet aanwezigen, zoowel m den Haag als 
daaibuiten is de ernstige klacht over de rondzendingen, dat som 
mige leden trots art 9 van het rondzendmgsreglement, de porte 
feuiUe langer houden dan den bepaalden tijd, waai door veel ont 
stemming en moeilijkheden ontstaan Een opwekking tot allen om 
vlu^^ door te zenden en vooral niet te vergeten en te laten liggen, 
wat feitelijk van een ander is, mag menig lid wel ter harte nemen 

Niets meer te behandelen hebbende, sluit de voorzittei de 
\ ergadering 

De Secretaris, J N. H. VAN R E S T 

Nieuwe leden. 
419 Th J Boogaard, Helenastraat 12, den Haag. 
420 Jac van der Burg, Obrechtstraat 173, den Haag 
421 H J J Weurman, van Boetselaarlaan 97, den Haag 
422 P H A A Regensburg, L v lÄcerAurwoort i?,o,den Haai; 
423 Aug Gregoire, Prins Albertlaan 5, Voorburg 
424 J. Kuijpers, Fahrenheitstraat 54, deti Haag. 
425 A Douw van der Krap, Van Boetselaarlaan \ó,o, den Haag 
Afgevoerd de heer Th Groenlandt, Dordrecht 

Voor D 413 komt in de plaats J Okker, Reeweg 185, Dordrecht 
Candidaatlid. 

D A Borrebach, candid notaris, te Beesd (Voorgesteld door 
Joh Ebbink te Beesd) 

Adresveranderingen. 
74 A Mees, Huis Jacoher, Oosterbeck, hulppostk Heveadorp 

333 J ■̂ an Dalen, frep Brakel (Gld ) 
16 J J Oltmans, Stationsstraat, Lmmen 

D 410 A B van Pelt, Cfispijnscheweg 175, Dordrecht. 
D 397 W F Nedermeijer, Rozenstraat 20, Dordrecht 

Vergaderingen. 
BESTUURS en ALGEMEENE VERGADERING op Woensdag 

22 Juli 1925, respectieyelfll; te 7 nur en te 8 uur, 
in Cafe «Hollandai»», Groenmarkt, te 'sGraTenliage. 

1 Opening. 5 Ledenverkiezing 
2 Mededeelingen 6. Veiling 
3 Notulen 7. Rondvraag. 
4 Verloting. 8 Sluiting 
LEDENVERGADERING afdeeling „ D O R D R E C H T " (secr. 
W Perdinandusse , St Jorisliof 11), steeds den 1 sten 
Woensdag yan de maand 

Op de vergadeiing van i Juli zijn tot commissarissen voor 't 
rondzendingsverkecr benoemd de beeren Rouwenhorst en Bosua 

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

Geen Tcrslag ontvangen. 

PhilatelistenVereeniging „Groningen", te Groningen. 
Secretar is : C M E I J E R , Oude Botenngestraat 39, Groningen 

VERSLAG der vergadering, gehouden op Maandag 8 Juni 
1925, in HotelRestaurant „Willems", Groningen. 

Aanwezig i6 leden De notulen der vorige vergadering worden 
goedgekeurd Ingekomen het verzoek van den heer Dijkema, het 
l idmaatschap over te schiijven op zijn zoon ingewilligd 

Naar aanleiding van het tienjarig bestaan der Vereeniging in 
September a s , stelt het bestuur voor deze gebeurtenis feestelijk 
te herdenken. Een commiss.e wordt benoemd, bestaande uit de 
hee ien Kampinga, Vos, De Vogel en L H Wachters en als 
plaatsvervangers de beeren Kielman en Ongering, die een feest
program zullen uitwerken 

n p w t n m 
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Ter sprake komt de vertegenwoordiging op het Congres te Maas
tricht; het bestuur zal deze kwestie met onze afgevaardigden 
regelen . 

Als vergaderzaal voor het nieuwe seizoen wordt het catéres
taurant »Suisse« aangewezen. Daar er geen vergadering in den 
zomer wordt gehouden, zal de ruilavond in Hotel »Victoria« op 
den 4den Maandag in de maanden Juli en Augustus worden ge
continueerd. 

Bij de rondvraag vraagt de heer W. A. B. Meiborg naar de 
mogelijkheid een bureau van nieuwe emissies op te richten. De 
secretaris ,belooft informaties in te winnen bij de vereenigingen 
waar reedè zulk een bureau bestaat. ÏJa gehouden verloting sluiting 

RUILAYOND op Maandag 27 Jnli 1925, te 8V2 nar, In de 
bovenxaal van Hotel Victoria, Groole Marlet, te Groningen. 

(In de maanden Juli en Aagnstns geen vergadering) . 
De Secretaris: C. MEIJER. 

Philatel.Vereeniging „ZuidLimburg", te Maastricht. 
Secretar i s : J. W. J o n k e r s , St. Lambertuslaan ■^d, Maastricht. 

KORT VERSLAG van de vergadering van Maandag 22 
Mei 1925, in de bovenzaal van de Sociëteit 
„Momus", Vrijthof, te Maastriclit. 

Na opening der vergadering, op welke 29 leden aanwezig waren» 
door den voorzitter, werden verschillende punten voornamelijk 
den Z e s t i e n d e n N e d e r l a n d s c h e n P h i l a t e l i s t e n d a g 
en de T e n t o o n s t e l l i n g betreffende, behandeld. 

Op voorstel van den voorzitter werd het Uitvoerend Comilé 
voor de komende feestdagen samengesteld uit de beeren : 

A. F. Singeis, ie secretaris van den Bond, 
A. A. van Nijnatten, voorzitter van »ZuidLimburg«, 
J. W. Jonkers, secretarispenningmeester van »Zuid Limburg«, 
A. P. Uni, 2e sectiehoofd van »ZuidLimburg«. 
Met acclamatie werd aangenomen het aanbod van den heer 

J. H. Lint, om geheel belangloos de diploma's voor de Tentoon
stelling te ontwerpen. Mededeeling weid gedaan van de T t n 
toonstellingscommissie, dai diverse Cadeaux en ihedailles waien 
toegezegd en dat er nog steeds eenige ruimte voor inzendingen 
over was. 

Aan het slot der vergadering kwam het bericht , dat ons lid, 
de heer A. Th. A. Wagto, burgemeester te Diepenheim (O ), 
overleden was. 

Voor de verloting schonken de beeren Leenaers, Van Wersch, 
Michaels, Duckers en Kaqiphuis zeer fraaie zegels. 

In veiling werd gebracht een nieuw album Europa, 4deelig, 
van Yvert & Tellier, 't welk niet genoeg kon opbrengen. 

Het traditioneele kienspel bracht enkelen beeren aangename 
verrassingen. 

De w n. Secretaris. 
Nieuwe leden. 

J. Dankelman, Brusselsche straat 152, Maastricht. 
mr. G. J. du Cellié Muller, St, Lambertuslaan ^6, Maastricht. 
H. M. J. A. Hijmans, Van Bylandstraat 21, den Haag. 

Candidaatlid. 
J. Scaf, Maastricht. 

Overleden. 
A. Th. A. Wagto, Diepenheim (O.) 

Volgende vergaderingen c.q. beursavonden. 
Maandag 20 Juli 1925 (Verg.), ] telkens te 8 uur , in de Socie
Maaudag 6 Aug. 1925 (Beurs), \ teit »Momus«, Vrfltliof, te 
Maandag 17 Aug. 1925 (Verg.) , J Maastriclit. 

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

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

Aanwezig 27 leden. Bij afwezigheid van den voorzitter wordt 
diens plaats ingenomen' door den secretaris ; hij heet de aanwe
zigen welkom en opent hiermede de vergadering De notulen 

worden onveranderd goedgekeurd. Enkele ingekomen stukken 
worden voor kennisgeving aangenomen. 

De voorzitter deelt mede, dat wij naar een anderen voorzitter 
moeten uitzien, daar hem van zeer bevoegde zijde is medegedeeld, 
dat de heer Uijttenboogaart binnen enkele dagen de plaats zal 
gaan verlaten. Tevens heeft de penningmeester den wensch te 
kennen gegeven, dat hij zijn plaats gaarne door een ander zag 
ingenomen, hetgeen door den voorzitter ernstig wordt betreurd, 
daar wij in den heer Wolters een uitstekend penningmeester zou
den moeten missen en spreekt hij den wensch uit, dat onze pen
ningmeester alsnog van zijn voornemen zal terugkomen. 

De voorzitter deelt mede, dat wij door ons ledental gedwongen 
worden een vierde sectiehoofd te benoemen en verzoekt de ver
gadering hiermede eveneens voor de volgende vergadering reke
ning te houden. De heer Piins wordt bereid bevonden een sectie 
op zich te nemen, wat dankbaar door de vergadering wordt aan
vaard. 

Verder deelt de voorzitter mede, dat hier ter plaatse is opge
richt eene vereeniging van jeugdige verzamelaars, welke den wensch 
heeft uitgesproken, zich als adspiranten bij onze vereeniging te 
mogen aansluiten. In verband hiermede herinnert de voorzitter, 
dat het bestuur eenigen tijd geleden al reeds pogingen in het 
werk heeft gesteld om eene jeugdafdeeling op te r ichten; dit is 
toenmaals door te weinig deelname mislukt. Nu zich echter reeds 
een vereeniging heeft ontwikkeld, meent het bestuur niet anders 
te kunnen doen om de vergadering voor te stellen, aan den wensch 
van deze jongens te voldoen en hen als adspirantleden in onze 
vereeniging op te nemen. De vergadering kan zich hiermee ge
heel vereenigen. De voorzitter vraagt verlof de verdere regeling 
aan het bestuur over te halen; aldus wordt besloten. 

Tijdens de pauze de gebruikelijke maandverlot ing. Hierna 
veiling en beurs, waarna rnen omstreeks 11 uur huiswaarts keei t . 

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

Bedankt als lid. 
Th. Uijttenboogaart, Van Galenstraat 66, den Helder. 
Joh. Kweekei, Wachtstraat 45, den Heider. 
M. Hoogenbosch. Weststraat 75, den Helder. 
J. Rotgans, Marinehospitaal, deji Helder. 

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

VERSLAG van de vergadering van Zaterdag 27 Jnni 
1925. in Hotel Roberts, te Heerlen. 

De slechts matig bezochte vergadering wordt om 9 uur door 
den voorzitter geopend met een woord van welkom tot de aan
wezigen. De notulen der vorige vergadering worden ongewijzigd 
goedgekeurd. Hierna heeft ballotage plaats van den heer Rijns, 
die met algemeene stemmen als lid wordt aangenomen. Voorgelezen 
wordt een schrijven van de Philatelist enVereeniging »ZuidLimburg« 
te Maastricht, waarin dank wordt gebracht voor de toegezegde me
daille voor de door haar te houden Tentoonstelling. 

Voorgesteld wordt in de maanden Juli en Augustus niet Ie 
vergaderer.. Verschillende leden hebben hiertegen bezwaar en 
willen nog eens vergaderen voor bespreking van een gezamenlijk 
bezoek aan de Maastrichtsche Tentoonstelling. Besloten wordtin 
Augustus te vergaderen, en de hoop uitgesproken dat de verga
deringen dan weder voltallig mogen zijn. 

Na sluiting wordt de avond doorgebracht met kienspel en beurs. 

Nieuw lid. 
Jac. Rijns, Valkenburgerweg, Heerlen. 

Vergadering. 
VERGADERING op Zaterdag 8 Augustus 1925, 's avonds te 8J^ 

uur, In Hotel Roberts, Stationsstraat, Heerlen. 

P o s t z e g e l v e r z a m e l a a r s v e r e e n . , , Z w o l l e " , te Z w o l l e . 
Secretaris: A. HOFMAN, Van der Helststraat 11, te Zwolle. 

Geen A'erslag ontvangen. 

^OH n K «AAV 



O F F I C I E E L O R G A A N V A N : 
de Nederlandsche Vereeniging van Postzegelverzamelaars te Amsterdam; de Postzegelvereeniging „Breda" te Breda; de Vereeniging van 
Postzegelverzamelaars „Hollandia" te Amsterdam; de Utrechtsche 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 BRüNN (TSJECHO
SLOWAKIJE) 1923. ZILVEREN MEDAILLE W E E N E N 1923. VERGULD ZILVEREN EN 
ZILVEREN MEDAILLE ' s GRAVENHAGE 1924. ZILVEREN MEDAILLE PARIJS 1925. 

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

Eereleden der Redactie: J. B. ROBERT en H. J. S P I T Z E N jr. 

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

ABONNEMENTSPRIJS (bij vooruitbetaling): 
Binnenland, per jaar, franco per post / 5,—. 
Buitenland, » » » » » > 6, —. 
Afzonderlijke n u m m e r s . .• o,50

Oral i s voor de leden van bovengemelde Vereenigingen. 

V, pagma / 30, 
V, » » 17,50 
V, » » 12,50 

ADVERTENTIËN (bij vooruitbetaling) : 

V* 10,— 

V, pagina . / 7,50 
V, > . > 6 , 

V. 5,50 
4,50 

' / „ pagina . / 4,— 
V18 » ■ * 3 
Bij 3. 6 in 12ni8al plaat

sing 5, 10 in 15 "/o reductia 

4e JAARGANG. B R E D A , 1 6 J U L I 1 9 2 5. No. 7 (43). 

Nieuwe Uitgiften. 

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

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

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

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

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

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

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

ALGIERS 
Met den opdruk »Algerie« zijn te melden de navolgende zegels 

van Frankrijk: 
5 centimes, groen, allegorie 

15 — groen, Pasteur 
40 — donkcrolijf, zaaistcr 
Op dezen laatsten zegel is de opdruk in rood aangebracht. 
De nieuwe waarde 40 centimes zal dus ook wel voor Frankrijk 

zelf zijn verschenen; tot op heden ontvingen wij evenwel eender
gelijk exemplaar — dus zonder opdruk — niet. 
ANGOLA. 

Ten einde den aanwezigen voorraad zegels in de waarde 400 
reis op te ruimen, werden deze voorzien van den opdruk »Repu
blica« en »40 centavos«. 

Te melden zijn op deze wijze overdrukt : 
400 op 2)4 reis, bruin. 
400 op 200 — blauw. 

BELGIË. 
In het Aprilnummer namen wij de mededeeling op van den 

heer Maingay, den secretaris generaal van den Belgischen Bond 
inzake de te verwachten serie, ter herinnering aan den 7 5ver
jaardag van den eersten Belgischen postzegel, de zoogenoemde 
»epaulettes serie. 

De zegels zijn thans verschenen in een keurige uitvoering, 
waartoe de staaldruk in 
niet geringe mate bij
draagt, evenals de met 
zorg gekozen kleuren. 
Zij vertoonen de beel
tenissen van Leopold I 
en Albert. 

De geheele oplaag, 
100.000 series, was reeds 
op bestelling uitver
kocht ; de aanvragen 
waren zoo talrijk en zoo 
groot, dat slechts twintig 

series aan de grootste inschrijvers konden worden toegewezen. 
De serie bestaat uit de volgende waarden : 
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10 centimes, groen 40 centimes, grijsbruin 
15 
2 0 
25 
30 
35 

 violet 
~ roodbruin 

grijsgroen ; 
 rood 
 ultramarijn 

50 
75 

I 
2 
5 

1 0 

— 
— 

franc 
— 
— 
— 

bruingeel 
blauw 
lila 
lichtblauw 
grijs 
karmijn 

y i i n n i i n i i i n 

DENEMARKEN. 
Een tweetal luchtpostzegels zijn te melden, beide in teekening 

volgens afbeelding: 
10 Ore, groen 
25 Ore, rood 
De ploegende boer met zijn gespan 

worden verschrikt door de ronkende 
vliegmachine. 

De teekening en de frissche kleuren 
stempelen deze zegels tot aardige aan
winsten voor de verzamelingen. 

DANMARKOC: 
L I ) F ] P O S T 2 : Ü 0 R E 
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BULGARIJE. 
In nieuwe teekenieg, waarvan wij de afbeelding in het volgend 

nummer hopen te geven, verscheen de frankeerzegel 50 cent, 
bruin op groen. 

Het zegelbeeld vertoont den Bulgaarschen leeuw; boven aan 
staat de waarde, aan den voet de landsnaam. 
CIRENAICA. 

De serie ter herdenking van het »Heilig Jaar« is voor deze 
kolonie verschenen, voorzien van den boogvormigen opdruk van 
den landsnaam. 
DUITSCHLAND. 

Ter gelegenheid van de te München te houden tentoonstelling 
van verkeerswezen, verschenen twee zegels : 

5 pfenning, groen 
10 — rood 

beide volgens afbeelding 
Ze zijn gedrukt op papier met 

het watermerk mazen. 

twnm^rmm^^w 

Nog een ander feit wordt thans 
in Duitschland feestelijk herdacht : 
de duizendjarige vereeniging van 
het Rijnland met het overige 
deel van het Duitbche Rijk. 

Het zegelbeeld vertoont een 
Rijngezicht met links op den 
oever een ruïne, rechts fabrieks
gebouwen. Op den achtergrond 
verheft zich een grimmige arends
kop. 

Wij kunnen dit zegel niet be
wonderen ; vooral die kolosale 
vogelkop is meer gezocht dan 
fraai. 

De waarde van het zegel is 5 
pfenning, de kleur groen, het 

watermerk mazen. Over de gedane keuze nog de volgende bijzon
derheden : Onder Hendrik I werd de grondslag gelegd tot de 
verbintenis van het Rijnland met de landen, waaruit naderhand 
het Duitsche Rijk ontstond. Genoemde vorst was derhalve de 
aangewezene, om te worden vereeuwigd op den Jubileumzegel; 
helaas een goed gelijkend portret was van hem niet bekend en 
bovendien zocht Hendrik I meer naar versteviging van het Duit
sche rijk in het Oosten dan in het Westen. Tegen de afbeelding 
van Karel den Groote pleitte o.a., dat deze ook door de Franschen 
wordt gehuldigd als de grondvester van hun rijk, wat zijn ernstige 
bezwaren meebracht, dus besloot men tot uitgave van den zegel 
in de hierboven afgebeelde gestalte. 
FRANKRIJK. 

Een tweetal waarden in nieuwe teekening, volgens afbeelding, 
werd hier uitgegeven ter gelegenheid van de Internationale ten
toonstelling van moderne, decoratieve kunst. 

De teekening behoeft 
weinig toelichting: een 
luchter die zijn licht straals
gewijze verspreidt. 

In dit beeld zijn te mel
den: 10 centimes, geel en 
groen 75 centimes, b'auw 
en donkerblauw. 

Langzamerhand wordl de
ze serie vrij uitgebreid; voor 
onze nieuwe lezers zij ver
meld, dat deze tentoonstel

lingszegels nu bestaan uit de waarden : 
25 en 75 centimes pottebakker 
15 centimes, vaas 
25 centimes, kiekje op de tentoonstelling; de beide hiervoren 

genoemde. 
FRANSCH GUINEE. 
Maison Fischer zendt ons de volgende waarden in het bekende, 

langwerpig formaat: 
10 centimes, violet en rood 
30 — karmijn en groen. 
50 — bruin en olijfgroen. 
75 — blauw en blauwgroen. 

Lk. 

EXPOSITION INTERNATIONALE!! 

Wtè^.^^ 
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FRANSCH MIDDEN AFRIKA. 
De serie van Oubangui met den drieregeligen opdruk »Afrique 

Equatoriale Franfaise«, werd uitgebreid met de 75 centimes, 
blauw; opdruk in rood. B.M. 
ITALIË. 

Ter gelegenheid van het 25jarig re
geeringsjubileum van Koning Victor 
Emanuel III gaf men twee herinnerings
zegels uit : 

60 centimes, roodbruin 
I Lire, blauw 

Fraai uitgevoerd in staaldruk geven 
ons de zegels de beeltenis weer van 
den Jubileerenden vorst. 

» • « « « • « « « • « « « i 

Verschenen is de expressezegel: 70 centimes, rood in de koer
seerende teekening. 
ITALIAANSCH ERYTHREA. 

De serie van het »Heilige Jaar», werd overdrukt Jnet^>Eritrea». 
ITAL. SOMALILAND. 

Ook hier verschenen de »Heilige Jaar« zegels, voorzien van den 
landsnaam en de waarde in besa : 

6 4" 3 besa op 20 c. 
13 + 6 — — 30 — 
15 + 8 50 
18 + 9 — — 60 — 
30  j  15 — — I Lire. 

I rup f 50 — 5 — 
ITALIAANSCH TRIPOLIS. 

Opdruk »Tripolitania« op de zegels van het »Heilige Jaar«. 
JAPAN. 

Ter gelegenheid van het zilveren huwelijksfeest van het keizer
lijk echtpaar, verschenen vier speciale zegels in twee verschillende 
teekeningen. 

Op de hierbij afgebeelde 1V2 sen, de laagste waarde der serie, 
ziet men het keizerlijk blazoen 
omgeven door een dubbelen cir
kel, waarbinnen 25 sterren. In 
deze teekening zijn te melden : 

IV^ sen violet en 8 sen karmijn. 
De tweede teekening stelt een 
heraldieken phoenix voor, den 
mysterieusen vogel, die na een 
leven van duizend jaren verbrandt 
en verjongd en verfraaid uit zijn 
asch herrijst. In dit beeld ver
schenen : 3 sen geelbruin en 20 
sen groen, beide met zilveren om
randing. 

In de landstaal is het feestelijk 
gebeuren op eiken zegel vermeld. 

Een fraaie speciale stempel 
werd benut voor de postale ver
nietiging dezer zegels. 
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KAAP VERDE. 
Opdrukken als vermeld onder Angola, — Republica en 4o'centa

vos — o p : 
400 op 2J/2 reis, bruin. 
400 op 300 reis, groen op donker oranje. 

LETLAND. 
Het derde eeuwfeest van de stichting der stad Libau wordt ons 

tzIt^AMJ 
WATERGRAArSMCEK •M.YAAR S. C _ _ D I R . L E O N D E RAAT 
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in herinnering gebracht door 
de uitgave van een speciale serie, 
weergevende beelden van de stad 
en naaste omgeving. De zegels 
worden verkocht met een extra
toeslag, die ten goede komt aan 
de stad. 

Te melden zijn : 
6 4" 6 santimu, lila en blauw 

Haven. 
15 -|- lo — blauw en bruin 

Stadhuis. 

25 + 'O santimu, violet en groen Kurhaus. 
30 - j - 10 —- blauw en bruin violet Letsche Kerk. 
50 - j - 1° — groen en violet Wapen der stad. 
In de koerseerende teekening verschenen: 
6 santimu, groen op geel. 
30 — rose. 
Maison Fischer dank voor bericht. 

MALTA. 
Op het zegel van i Pond der uitgave 1922/24, verschijnt thans 

het watermerk C A in sierschrift met de letters C en A vertikaal 
geplaatst. 
MARTINIQUE. 

In de koerseerende teekening zijn te melden de frankeerzegels: 
50 centimes, oranje en groen. 
75 — blauw. 

MOZAMBIQUE. 
Als vermeld onder Angola: 
400 op 50 reis, lichtblauw. 
400 op 80 — groen. 

MONACO. 
De serie in de wapenteekening 

times, roodbruin. 
'25) 
blauw. 

werd uitgebreid met de 2 cen-

NIEUW CALEDONIË. (Juni 
Frankeerzegel: 75 centimes, 

NIEUW GUINEA. 
In het April-nummer vermeld

den wij de lage waarden der 
nieuwe, definitieve serie. Thans 
zijn de aanvullingswaarden in 
dezelfde teekening verschenen : 

1 shilling grijsgroen. 
2 — bruin 
5 — grijs 

10 — rose 

NIEUW ZEELAND. 
Dienstzegels met den vertikalen opdruk »Official« op de waarden 
4 pence violet en 9 pence groen der koerseerende uitgave. 

PORTUGEESCH GUINEE. 
Als vermeld onder Angola : 
400 op 75 reis, rood. 
400 op 80 reis, groen 
400 op 100 reis, bruin. 

SENEGAL. 
Onderstaande frankeerzegels zijn te melden in de koerseerende 

teekening: 
10 centimes, bruin violet en blauw 
45 — karmijn en oranje 
75 — blauw en groenblauw 

ST. THOMAS EN PRINCIPE. 
Als vermeld onder Angola: 
400 op 21/2 reis, bruin. 
400 op 80 — groen. 

TSJECHO-SLOWAKIJE. (Juni '25) 
Verdere opdrukken op portzegels zijn te melden : 
30 op 15 Heller en 40 op 15 Heller. 

TUNIS. 
»Ter bescherming van het kind« verscheen een serie pakket

postzegels in andere kleuren dan de thans in gebruik zijnde. De 

zegels dragen de aanwijzing »Protection de l'enfance« en een waarde 
opdruk. Deze laatste geeft de frankeer waarde aan ; het verschil 
tusschen deze en de nominale waarde komt ten goede aan het 
kinderfonds. 

Aldus zijn te melden: 
5 centimes, overdrukt met i centime 
10 — — — 2 — 
20 — — — 3 _ 
25 — — _ 5 _ 
40 — — _ 5 — 
50 — — — 10 — 
75 — — _ 10 _ 

1 franc, — — 25 — 
2 - — — 25 — 
5 - - - 25 -

De oplaagcijfers bewegen zich tusschen ruim 500.000 voor de 
laagste en 10.000 stuks voor de hoogste waarde, aldus meldt ons 
Maison Fischer. 
URUGUAY. 

Honderd jaren is het geleden, dat de strijd ontbrandde, die 
eindigde met de volkomen 
onafhankelijkheid van het 
land. 

Een drietal zegels ver
scheen bij deze gelegenheid 
in beeld brengend een lan
dings-scene. 

De waarden zijn : 
2 centesimos, rood 
5 — lila 

12 — blauw. 
Het middenstuk is voor 

alle in bruin gedrukt. 

I^Py»^W»i*I^WWW 1 1 1 Hl I WK 
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Te verwachten Nieuwe Uitgiften, 
:: Oplaagcijfers, enz. :: 

Alexandrie. 
In het Mei-nummer vermeldden wij de opdrukken op de 

eigen zegels van dit gewest, waarbij de vervallen waarde on
leesbaar werd gemaakt door drie evenwijdige horizontale strepen. 

Het Bulletin Mensuel geeft thans de verkochte aantallen weer 
van de vroegere opdrukken, vervaardigd te Parijs, welke in den 
catalogus zijn vermeld onder de nummers 50a tot 63. 

mill, op I centime 
5 

10 » 
10 » 

3 
15 
20 » 
25 
30 
50 
50 . 
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bruin en 
blauw 

violet 
rood 

75000 
86000 
29000 
75000 
85000 
84000 
70000 

I54000 
88000 

lila 85000 
229000 
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10 » 
10 » 
15 » 
15 » 
30 » 
60 » 
60 » 

150 » 
Arabië. 

Volgens de Fransche vakpers zal hier b innenkort een serie 
verschijnen in nieuwe teekening, omvat tende de waarden van 
'/a tot 5 piasters. 
Brazilië. 

Naar verluidt zullen hier eenige zegels verschijnen met het 
portret van den bekenden »luchtman«, Santos-Dumont. 
Pranicrijlf. 

De tegenwoordige zegels vallen niet in den smaak van het 
publiek, en met reden. De machtige »Touringclub de France« 
hield voor kort te Parijs een tentoonstelling, waarin te zien was, 
hoe een goed postzegel er uit moet zien. Deze expositie werd 
door talrijke belangstellenden bezocht. Maar ook op andere 
wijze trachtte de club het gestelde doe l : een fraai zegel voor 
Frankrijk, te bereiken en wel door het uitschrijven van een 
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prijsvraag, welke nationale monumenten aan steden- en natuur
schoon, moesten prijken op de gewenschte zegels Uit meer dan 
1500 binnengekomen antwoorden, koos de club een twintig-tal, 
dat thans is medegedeeld aan de landsregeering De lijst van 
gewenschte onderwerpen bevat o a de Kathedraal van Reims, 
die van Strassbourg, de Notre Dame de Paris, den Mont-blanc, 
het Paleis der Pausen te Avignon, enz 

Italië. 
Op 4 October 1226 stierf de Heilige Franciscus van Assi!,ie, 

de stichter van de orde der Franciscanen De Italiaansche post 
schreef een prijsvraag uit om den zevenhondeidsten herdenkings
dag van dit overlijden plechtig te vieren. 

Italië 
De vele wijzigingen in de waarden der postzegels, die wij den 

laatsten tijd te boeken hebben , vinden haar oorzaak in de ver
hooging der tarieven. 

Van onzen getrouwen lezer, den heer H W. Borel, op reis 
zijnde in Italië ontvingen wij hierover een schrijven, dat om zijn 
be langwekkendheid onverkort eene plaats vindt 

Een gewone brief kost nu 60 m plaats van 50 centesimi, 
waarbij nog gerekend wordt met een maximum van 15 g r a m , 
voor iedere 15 gram meer 30 c. Bi lefkaarten 4o m plaats van 
30 c Het bedrag voor aanteekenen is van 50 op 60 c. gebracht, 
terwijl voor expresse bestelhng nu 70 in plaats van 60 c ge
rekend wordt In verband hiermede mag een nieuwe waarde 
voor dubbel port van 90 c , voor een aangeteekenden brief van 
L I 20 en voor expresse bestelling van 70 c worden verwacht, 
nadat eerst wel weer de noodige overdrukken zullen zijn gemaakt 

Van die expresse bestelling wordt in Italië zeer veel gebruik 
gemaakt , veelal heeft men daarvoor een afzonderlijke brievenbus 
naast die voor gewone brieven en die voor drukwerken. 

De portozegels mogen ongebruikt niet worden afgegeven, maar 
hier en daar kan ik wel eens enkele waarden krijgen : met de 
postwisselzegels is me dit nog niet gelukt 

De reclame-zegels zijn aan de kantoren niet meer verkrijgbaar 
Opvallend is, dat aan de kleinere kantoren zoo dikwijls de ge
wone zegels niet in alle waarden te krijgen zyn, waarbij ik niet 
eens bedoel overdrukken of nieuw uitgekomen zegels, maar de 
gewone gangbare waarden. 

Zeer handig zijn vooral m de grootere plaatsen de z g.n 
Tabacch i , dat zijn de officieele verkoopplaatsen van de regie 
sigaren en tabak, waar men tevens postzegels verkoopt en die 
m grooten getale overal verspreid zijn Het lange wachten bij 
ons op het postkantooi , aan een enkel loket vaak, om een zegel 
te koopen is hierdoor uitgesloten 
Nieuv̂  Zeeland 

Ter gelegenheid van de, te Dunedin te houden tentoonstelling, 
zullen eenige speciale zegels verschijnen 
Port Said 

Lvenals voor Alexandrie geeft het Bulletin Mensuel de aan 
de postkantoren verkochte aantallen van de bui ten koers gestelde 
Parijsche opdrukken (nos. 4g e v van den catalogus) 

1 millieme op i centime 43000 stuks 
2 » » 5 » 92000 » 
4 » » 1 0 » 94000 » 
5 » i> 3 » 85000 « 
6 » " I5 » 36000 » 
8 » » 2 0 » 23000 » 

10 » » 25 » 122000 » 
10 » » 30 » 36000 » 
15 » » 5 0 » bruin 69000 » 
15 » » 5 0 » blauw 100000 » 
30 » » I franc 25000 . 
60 » » 2 francs lila 2175 » 
60 » » 2 » rood i iooo » 

150 » » 5 » 6000 » 
Portugal 

Het Bulletin Mensuel van Juni j l . vermeldt de oplaagcijfers 
van de jongste Portugeesche uitgaven, de serie Camilo Branco 
en Markies de Pombal Hieruit blijkt, dat van de Branco serie 

werden uitgegeven 200 000 complete ser ies ; van de laagste waar
den bedraagt dit aantal ruim 4oo 000 stuks. 

Van de serie. Markies de Pombal, weiden uitgegeven 18 mil-
lioen exemplaren, te verdeelen als volgt 

500000 series van 6 waarden voor het moederland, 
250000 series van 6 v\aarden voor elk der dertien kolomen 
De oplaagcijfers van de uitgave »Padroes da grande Guerra« 

zijn I millioen exemplaren van eiken frankeerzegel, 600000 
stuks portzegels van 20 cent 
Rhodesia. 

In het Meinummer beeldden wij het nieuwe type af van de 
zegels van Noord Rhodesia De serie voor geheel Rhodesia is 
hiermede buiten koers gesteld (op 31 Maart j l ) en de onver 
kochte resten zijn vernietigd Het betreft hier de zegels met de 
beeltenis van Koning George in admiraals-umform. 
Rusland 

Twee nieuwe waarden, de 5 en 10 Roebel zullen binnenkort 
verschijnen in groot formaat met de beeltenis van Lenm 
Vougo-Slavie 

Wegens de sterke toename van het postaal verkeer en in ver
band daarmede het groote verbruik van postwaarden, zal men 
den aanmaak van de zegels voortaan in eigen hand nemen en 
niet meer elders — o.a Londen — doen plaats Mnden. Deze 
eigen fabricage moet tot een groote bezuiniging leiden. 
Zuid-Afrikaansche Unie. 

Met I Januari e k wordt het binnenlandsch briefport verlaagd 
tot I penny (gelukkig land ') Het hoofd v in den postdienst be 
cijfert de mindere ontvangsten der posteiijen daardoor op onge
veer 4ooooo Pond per jaar (voor de eerstkomende jaren) Maar 
gelukkig IS er de verzamelaar, om een handje te helpen en het 
tekort, ZIJ het dan ook alleen voor het eerste jaar, grootendeels 
te doen verdwijnen Het heuglijk feit van porto verlaging toch 
zal »gevierd« worden door de uitgave van een speciale serie en 
nu rekent de Postmaster-General op een extra ontvangst van 
300 000 Pond door den verkoop van deze gelegenheidszegeh 
De macht van het kleine ' s Poststukken. ( ^ 

Nederland Ter gelegenheid van de Hugo de Groot-tentoon
stelling is in de serie prentbriefkaartcn van i2Vs c een nieuwe 
kaart verschenen met hej portret van dezen beroemden Neder 
lander. Hieronder staat 's mans naam, alsmede GEB 10 4 1583 
D E L F T f ROSTOCK 28 8 1645, veider HOUTSNEE v 
J FRANKEN Pzn, SFRIL X NR 1 Links- »DF JURE BELLI 
AC PACIS« Rechts ie ED JUNI 1625 T F PARIJS. 

Deze kaart valt beter in mijo smaak, dan velschillende reeds 
verschenen stadsgezichten Ik dank de beeren Bonn en Robert 
zeer voor de spoedige toezending 

Br. 12I/2 c. rood op roomkleur . 
De Dons Rijkerskaarten vinden navolging. Voor mij liggen 7 

met advertentien bedrukte kaarten van 7V2 c bedrukt door 
»T(egemoetkoming) I(n) B(ehoeftige) O(rastandigheden) Tusschen 
de advertentien s taat- Wie T I B O. steunt, helpt »Stille Armen« 
Secr E. Baron v Voorts tot Vooist, Daendelstraat 16, den Haag« 
Ook deze kaart wordt voor f o 05 verkocht, en heeft ook een 
oplaag van loooo stuks per advertentie Ik dank den heer van 
Leurssen voor de toezending Een 2de oplage dezer kaarten ver
meldt den prijs, de eerste nie t . 

Australië Met denzelfden waardestempel (Koning Geoige, 
E m u en Kangoeroe) van i penny verscheen nu een kaart zonder 
deelstreep, zeer klein wapeu en bovenaan als voordruk alleen 
»POSTCA.RD«, onderaan 2 legels over de frankeering, glad, 
wit carton De kruisband van i p. kwam nu op zeemkleur ge 
streept papier in omloop 

Br. I p . groen op wit, zondei deelstreep. 
Kr bd I p groen op gestreept zeemkleur. 

I I L D E I ^ M I BRITSCHI KOI 
zijn mijn specialiteit Mijn voorraad bestaat alleen uit de mooist mogelijke exemplaren. Aan manco-lijsfen schenk ik 
mijn bijzondere persoonlijke aandacht Zichtzendingen worden gaarne op aanvraag toegezonden (171) 

T. A L L E N , „Craigard", Blake Hall Road, Wanstead, E. 11, England. 
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Columbia. Ter gelegenheid van het eerste Pan-Amerikaansche 
post congres werd een enveloppe uitgegeven met de beeltenis 
Cordoba(?), hierboven: »Cubierta Postal«. 

Env. lo c. blauw op wit. 
Danzig. De kaarten v a n . 3, 5 en 5 -f 5 pf wisselden van 

kartonkleur, die van wit, zeemkleurig werd; de kaarten van 25 
en 25 -\- 25 pf verkregen een zwarten opdruk »20«. 

Hr. 3 pf oranje, 5 en 5 + 5 groen op zeemkleur. 
20 op 25, 20 -|- 20 op 25 4 - 25 pf. karmijn. 
Duitschland. Een gezicht op den Rijn met 2 ruines vormt den 

waardestempel van een nieuwe br iefkaar t ; als randschrift heeft 
deze: »DEUTSCHESREICHr en . D E U T S C H E S RHEINLAND« 
deze kaart verscheen ongetand en getand. 

^'r. 5 pf groen op zeemkleur, 
Met den waardestempel van de iVlünchener Verkehrs-Ausstel

lung van 5 pf. kwam ook een kaart in omloop, zonder deel-
streep ; links een adelaar met D.V.A. in sierletters. 

Br. 5 pf. groen op zeemkleur. 
Hongkong. De laatste enveloppen met Koning George onder

gingen een kleine wijziging; het kleine formaat van 4 c. ver
scheen nu op dun, wit papier in plaats van dik, roomkleur : het 
groote formaat verkreeg l ichtblauw in plaats van grijs papier ; 
tevens valt een nieuwe kaart met denzelfden waardestempel van 
2 c. te catalogiseeren. 

Het tarief op de achterzijde der enveloppen voor aanget. 
brieven was bij de uitgifte van 1912 van $ 120,— $ 1200; bij 
die van 1914, van 300—3000 francs; op deze laatste editie heeft 
men nu de correspondeerende waarden in dollars bijeengedrukt, 
zoodat het tarief nu luidt van : $ 120... Francs 300 — | 1200.. 
Francs 3000; ik ken met dezen opdruk de formaten F.G.H.K. ; 
dus H2 nog niet. 

Env. 4 c karmijn op wit 
4 c » » lichtblauw. 

Krt . 2 c groen op zeemkleur. 
Env. 10 c blauw op wit. 
Italië. Hier verschenen 2 nieuwe postpakketkaarten, driedeelig ; 

de waarde staat links onder het wapen. 
Postpak.krt 4o c. bruin op grijs 

2 1. » » lichtgroen 
Ver. Staten van Noord Amerika. De beide andere formaten 

van de enveloppe van 1)̂ 2 c. bruin, waarvan ik in het vorige 
nummer melding maakte , zijn : 

Env. ii/^ c. bruin, 160 X 8 9 ; 242 X 'oS m.M. 

Afstempelingen. 

Nederland en Koloniën. 

NEDERDAND. 
Onze nieuwe postzegels. 

Van verschillende zijden wijst men ons er op, dat onze vorige 
opgave betreffende het 60 cents-zegel niet geheel juist was. Dit 
is lot nog toe uitsluitend bekend in vellen van 100 stuks, l o X ' o . 

Den verschillenden correspondenten vriendelijk dank! 
NED.-INDIË. 

Dank zij de zeer op prijs gestelde medewerking van het Mi
nisterie van Koloniën, zijn wij thans in staat de cijfers te verstrek
ken van de uitgegeven Ned.-Indische Jubileumzegels. Het zijn 
de cijfers der in Nederland en Ned.-lndië verkochte totalen: 

2 321 432 stuks van 5 cent 
7916212 „ , , I 2 l / ^ „ 
I 904 844 „ ,, 20 „ 

444 477 „ „ 5 0 „ 
414341 „ „f. I,— 

40511 „ „ „ 2,50 
15707 „ „„ 5,— 

Het restant der oplage is vernietigd. 
Dus ook de f 5,— van AW.-Zw^z? behoort gerangschikt te wor

den onder de zeldzaamheden, al is dit zegel niet zóó schaaisch, 
als de gelijke waarde van Ciirafao en Suriname. Daartegenover 
staat echter weer het feit, dat buiten Nederland de zegels van 
Ned.-lndië meer verzameld worden dan die van onze beide an
dere Koloniën. 

NEDERLAND. 
Gedurende de Grotius-tentoonstelling, welke van 13 Juni tot 

5 Juli 1925 te 's-Gravenhage gehouden is in de gemeentelijke 
zalen, Javastraat, was een tijdelijk bijkantoor der Posterijen ge
opend waar men behalve de speciale Grotius-herdenkings-kaar-
ten ä 12)^ ct., op één entreebewijs i kaart kon laten s tempelen 
met den Grotius-herdenkings-stempel De dubbel r ings tempel 
van groot model (doorsnede 44 m.M.) heeft als omschrift in de 
5 m.M. wijde ringen : 

, HVOO GROTIVS » HERDENKING » 's GRAVENHAGE . 
in een 8 m.M. breede dwarsbalk den datum, b.v. 23.6.1925 • 
2. N., in het bovenste segment den titel van Huig de Groot 's 
beroemde werk, n.1. 3-regelig DE JURE BELLI AC PACIS en in 
het onderste segment eveneens 3-regelig VERSCHENEN PARYS, 
JVNI 1625. Voor degenen, welke niet in de gelegenheid waren 
de tentoonstelling te bezoeken, was de kaart met s tempel ä 4o 
et. per stuk verkrijgbaar bij het Uitvoerend Comité. Onder de 
Comité-leden heeft zeker een philatelist gescholen, die op de 
Haagsche Postzegeltentoonstelling den jacht op de speciale 
(zwendel-)zegels gezien heeft. Dat kan wat worden voor volgende 
tentoonstellingen als onder het motto »gelijke monniken, gelijke 
kappen« om speciale zegels, kaarten of stempels wordt verzocht, 
doch o.i. moest de Bond hiertegen nu maar eens op t r eden ; he t 
riekt te veel naar speculatie ! T r g . 

De Tentoonstelling te Parijs. 
II. 

Op Maandag was het Congres van de Fransche Vercenigingen 
in de zalen van de Aero Club de France, die door toedoen van 
Dr. Brunei geheel belangloos waren afgestaan. Op dit, dien dag 
en den volgenden gehouden Congres werden menige nuttige en 
ernstige onderwerpen behandeld. Onder voorzitterschap van den 
President van den Franschen Bond, den heer Langlois, bijgestaan 
door de beeren Jurion, Brunei, Hermand, Schnerber en Bigwood 
van den Belgischen Bond worden de volgende onderwerpen be
handeld. P^erstens constateerde Jurion, dat de Bond nu bestond 
uit 49 vercenigingen te zamen bevattende meer dan 6000 leden. 

De onderwerpen behandeld waren de volgende : 
IC. Een referentielijst van kleuren. Deze is in wording. 
2C. Het samenstellen en uitgeven van een Catalogus door be

middeling van den Bond. De Bond zal zich in verbinding stellen 
met handelaren teneinde zegels en philatelistische benoodigdheden 
zoo goedkoop mogelijk aan te schaffen. 

3e. Betreffend een Bulletin van den Bond. Voorloopig niet 
uitvoerbaar. 

4e. Het oprichten van een bureau voor nieuwe uitgaven. Men 
besloot zich in verbinding met de buitenlandsche bonden te 
stellen teneinde van deze in ruil de zegels over te nemen. 

5e. Aangeraden wordt zegels door experts als valsch verklaard, 
te voorzien van een stempel »valschc op de achterzijde. Men 
kwam hier niet tot eenig resultaat. 

6e. Gerepareerde zegels zijn soms nuttig, maar dan is het 
raadzaam dergelijke stukken door experts als zoodanig te doen 
merken. Ook dit punt leidde tot geen resultaat. 

7e. Aangeraden wordt valsche en gerepareerde zegels niet in 
circulatie te brengen. Men was het hiermede algemeen eens, 
doch de resultaten zouden uitwijzen of hieraan de hand gehouden 
kan worden. 

8e. Het inrichten van een bureau voor het onderzoeken naar 
ongewenschte elementen. (Zwarte lijst.) Dit wordt aangenomen. 

9e. Het tegengaan van speculatie door handelaren. Men is 
van meening dat hiertegen niet gewerkt kan worden. -, 

loe. Het inrichten van een comité van experts. Dit bestaat 
reeds voor den Bond; alle vercenigingen kunnen hiervan gebruik 
maken. 

i i e . Het verstrekken van den Catalogus Yvert & Tellier aan 
de leden der aangesloten vercenigingen tegen engros prijzen' Dit 
wordt van de hand gewezen. 

12e. Het tegengaan van onnoodige uitgaven, en het niet ver-

- r . « * A J ' j f i j M ' m i . u i 
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knjgbaar stellen van Fransche Koloniale Zegels te Parijs Dit 
wordt van de hand gewezen 

13e Betere uitgave van Fransche zegels Brunei beweert dat 
hiervoor zeer kostbare machines moeten aangeschaft worden, welke 
i : tien millioen zouden kosten De stand van de schatkist laat 
zulke uitgaven niet toe 

14e Het verschaffen van alle zegels aan een speciaal bureau 
Men zal hiertoe de noodige stappen doen Het tegengaan van 
speculatieve zegels, zooals jubileum, herinneringszegels De Bond 
zal deze m zijn orgaan signaleeren 

15e Een verzoek aan de Posterijen om postzegelkundige tijd
schriften door de post te doen behandelen als dagbladen Dit is 
onmogelijk daar dit m strijd is met de Fransche wet 

Bauer geeft in overweging dat de Staat een extra heffing van 
10 c per brief zal invoeren ten einde de schatkist aan middelen 
te helpen Dit wordt met enthousiasme aangenomen Daarna 
vierden de functies \erdeeld, en besloot men het volgende Congres 
te houden op Pinksteren 1925 te Marseille De medaille phila-
telique wordt dit jaar toegekend aan M Schnerber te Straatsburg 

Dinsdagmiddag werd het Internationaal Congres gehouden, 
waarin zitting namen als vertegenwoordigers Bigwood, voor België, 
die als president fungeerde, v d Schooren, voor Nederland, 
Diena, voor Italië, Schnerber, voor Mulhousen, Dr Zdenek 
Resnick, Tchecho Slovakije, Dr G Brunei, Secretaris, terwijl 
afgevaardigden gezonden waren door Zwitserland, Luxemburg, 
Engeland, Argentinië en ondergeteekende als vertegenwoordiger 
van »Hollandia * 

Punt I Het verlichten van de douane-formaliteiten, teneinde 
het ruilverkeer tusschen de landen te vergemakkelijken Dit bleek 
een onmogelijke taak te zijn 

Punt 2 Het plaatsen van reclame-afstempelingen op de linker
zijde van den brief, zoodat de zegels daardoor niet vernietigd 
worden Besloten wordt na lange bespreking aan de verschillende 
landen de wenschen der philatelisten kenbaar te maken 

Punt 3 Het plaatsen van »valsch« op de achterzijde van het 
zegel Ondergeteekende las hierop de voorstellen van de Veree-
niging »Hollandia« voor, waarin deze het wenschelijk achtte een 
reglement m te voeren, dat alle candidaten bij hun intrede m de 
vereenigingen, zich schriftelijk verbinden hunne zegels te laten 
voorzien van den stempel »\alsch«, mdien deze door experts als 
zoodanig herkend worden Hierop volgde een uitvoerige discussie 
Ook Bauer (Straatsburg) bevestigde dat zulks m zijn vereeniging 
aangenomen was Op \oorstel van De Raay besloot men m de 
verschillende landen, rechtskundig advies in te winnen, daar vol
gens Brunei dit in Frankrijk niet wettelijk geoorloofd is Aldus 
aangenomen 

Punt 4 De verschillende regeeringen aan te vragen, geen 
zegels meer buiten koers te stellen teneinde vervalschmgen tegen 
te gaan Van der Schooren merkte op dat een dergelijk verzoek 
reeds het vorige jaar m Den Haag behandeld werd Men heeft 
toen het verzoek opgezonden naar het Congres in Stockholm en 
men wacht nog steeds de resultaten hiervan 

Punt 5 Wordt uitgesteld ter gelijktijdige behandeling met 
punt 9 

Punt 6 De Fransche en Belgische Bonden werken samen tot 
het aanschaffen onderling van nieuwe uitgaven Bigwood zegt 
dat dit niet behoort tot een Intern Congres Bovendien bestaat 
dit reeds tusschen beide landen Resnick, Tschecho Slovakije, 
zegt dat zijn Bond bereid is om mede te werken en gaarne zich 
zal aansluiten 

Punt 7 Het samenwerken van de Fransche en Belgische phi-
latehstische vereenigingen Bigvvood verklaart dat dit reeds bestaat, 
doch hoopt dat dit zich uitstrekt tot alle andere landen Herzog 
(Colmar) zegt dat het dienstig zou zijn de nauwkeurige prijzen 
bekend te maken van diverse zegels die op veilingen verkocht 
worden Dit wordt aangenomen 

Punt 8 Bescherming tegen de vervalschers en hunne vervolging 
langs rechtskundigen weg ten uitvoer te brengen Dit punt wordt 
samengevoegd met punt 9 

Punt 9 Het beschermen van de philatelic tegen vervalschmgen 
Het zuiveren van ongure elementen Besloten wordt tot dit doel 
een Internationaal Bureau te stichten waarin voor ieder land een 
afgevaardigde zitting neemt Van der Schooren is het met dit voor 
stel eens en geeft in overweging een bureau te openen m een 
neutraal land, Zwitserland bijvoorbeeld Dr Diena is van oordeel 
dat men dan een gesalarieerd secretaris dient te benoemen Godm 
is het ook eens en stelt voor dat men bij wijze van proef voor 

loopig het bureau te Parijs zal vestigen en dat Dr Brunei als 
voorloopige secretaris zal optreden Aldus wordt besloten. Het 
adres van Dr Brunei is Rue Paradis No 10, Parijs 

Intusschen worden lederen dag in het Hotel Continental beurzen 
van handelaren gehouden, die zeer goed bezocht en waar 'vele 
zaken verhandeld werden 

Woensdagavond werd het groote Banket m het Palais d'Orsan 
gehouden waaraan circa 200 dames en beeren deelnamen 

Door Coyette wordt hier een rede gehouden waarin hij dank 
zegt voor de medewerking hem verleend bij de vervulling van 
zijn zeer moeilijke t aak , hij dankte voorts de Commissarissen-
Generaal van de diverse landen, die zooveel hebben medegewerkt 
tot het enorme succes dat behaald is 

Hierna nam Bigwood het woord, hij dankte voor de goede 
ontvangst en feliciteerde het Comité met de schoone resultaten 
verkregen bij deze Internationale Tentoonstelling Hierna dankte 
Dr Heuser van Argentinië voor de zeer hartelijke ontvangst door 
hem ondervonden, waarna De Raay als Commissaris Generaal 
voor Nederland het Comité zijn dank betuigde voor zijn benoeming 
als zoodanig, waardoor hij in staat gesteld werd, een steentje bij 
te dragen tot het succes der tentoonstelling Memoreerende de 
prettige herinneringen aan de beeren Langlois en Coyette, ver
tegenwoordigers der Fransche philatelisten 00 de Haagsche ten 
toonstelling, besloot De Raay met een dronk op den bestendigen 
voorspoed van het schoone Frankrijk en de stad Parijs 

De heer Lebon, vertegenwoordiger van de Posterijen, verzekerde 
de verzamelaars van de volle sympathie der Regeering en dronk 
op den President van de Fransche Republiek M Miro eindigde 
de rij der sprekers door een aardige improvisatie op de zegels van 
de jongste kunst-tentoonstelling 

Donderdagochtend namen circa 250 personen deel aan den 
vliegdag Jammer, dat het weer zoo slecht medewerkte Duizenden 
brieven, kaarten en telegrammen werden uit Le Bourget verzonden 
zoodat de beambten handen en zegels te kort kwamen om aan alle 
aanvragen te voldoen Zeer leerrijk was de toelichting gegeven 
door van staatswege toegevoegde instructeurs, die de bezoekers 
in groepen \an 100 rondleidden en alles haarfijn uitlegden In 
een groote hangar werd de lunch gebruikt waaraan 'n 200 deel 
namen Het woord was toen aan M Laurent Eynu luchtminister, 
die M Coyette bedankte voor het talrijk bezoek 

Vrijdag gingen 'n honderdtal bezoekers naar Versailles, om het 
historische kasteel te bezichtigen, ook alweer gedupeerd door het 
slechte weer 

Zaterdag, eindelijk de groote dag, waarnaar alle inzenders reik 
halzend uitzagen, de dag, waarop de bekroningen bekend gemaakt 
worden 

In de rijk versierde zaal van het groote Hotel Continental 
kwamen bijna 300 deelnemers bijeen en nadat een zeer rijk voor
zien menu alle eer was aangedaan, nam M Co>ette het woord, 
waarna op beurten Bigwood^ MelviUe, v d Schooren, Diena, Nils 
Stränden, Leon Auscher, Lemaire, Marquelet, Wolff, Libon direc
teur der posterijen, Paul de Smeth, Kastler en Friedrich het 
woord voerden Allen waren het eens over het schitterend succes 
\ an deze tentoonstelling, alle speeches werden met applaus en 
de volksliederen begroet 

Daarna nam M Langlois, president \an de Jur> het woord 
HIJ memoreerde hoe moeilijk het was m deze een ieder naar 
tevredenheid te bekronen en complimenteerde het Comité voor de 
eer, die het te beurt viel door het aanvaarden van het bescherm
heerschap door den President van de Republiek Ook kon hij 
niet nalaten dank te zeggen aan eenige leden der Jury die »hors 
concours« niet geschroomd hadden ook hunne schatten ten toon 
te stellen 

Hierna nam M Poncelet, in z'n kwaliteit van Secretaris van de 
Jury het woord en las de lust van bekroningen voor Onnoodig 
te zeggen dat bij lederen naam en bekroning een luid applaus 
de uitspraak vergezelde 

Tot laat in den nacht werd het bal door liefhebsters en lief 
hebbers gaande gehouden Men nam van elkaar afscheid met 
toezegging het volgende jaar op het Congres te Marseille terug 
te komen 

Eindelijk, begunstigd door goed weer, namen een 50 tal deel 
aan de rondrit naar Senlis, Chantilly, Ermenonvill Om half tien 
vertrok het gezelschap en onder leiding van M, & Madame Jurion, 
wordt een heerlijke dag doorgebracht met het bezichtigen \ an 
het kasteel Chantilly, bezoek aan het bosch en kluizenaarshol, 
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onderbroken door een schitterend dejeuner, waar M. Fischer de 
tolk der aanwezigen was om een hartelijk woord van dank uit te 
brengen aan M. Jurion voor zijn goede zorgen. Na een heerlijken 
dag doorgebracht te hebben kwam het gezelschap om half negen 
te Parijs aan. 

Maandag, een vrije dag zijnde, besloot een ieder z'n weg te 
gaan en inkoopen te doen en toen eindelijk Dinsdagmiddag om 
5 uur het teeken werd gegeven van sluiting, begonnen de buiten
landsche exposanten hunne collection af te breken teneinde den 
volgenden dag bijtijds gereed te zijn. 

En nu tot besluit. Dat ik de diverse inzenders uit het buiten
land in dit verslag niet besproken héb, ligt niet aan het feit dat 
er niet genoeg te zien was, integendeel, er was te veel te zien. 
Ik kan uit dezen overdaad geen volkomen beeld geven van al 
het moois, dat te aanschouwen was. 

Zooals ik reeds in den aanvang gezegd heb, alles was te veel 

op elkaar gepakt zoodat men geen zuiver beeld kon opnemen 
van al het tentoongestelde. Ik zou wel hier en daar een greep 
kunnen doen, zooals de onvergelijkelijke collectie van Kestler. Parijs, 
die terecht den Grand Prix van de tentoonstelling verwierf, doch 
dit is slechts een uit vele. Indien ik dus alles zou moeten 
beschrijven zou ik minstens viermaal de plaatsruimte noodig 
hebben, die mij thans is afgestaan. 

Zij die er veel belang instellen, alle inzendingen nauwkeurig 
te bestudeeren, zou ik aanraden een ofificieelen catalogus ä fr. 3,— 
bij den heer Jurion aan te vragen ; zij kunnen dan zelf genieten, 
want de catalogus levert zeer veel goeds. 

En nu zal ik eindigen met nogmaals een woord van dank uit 
te brengen aan het Uitvoerend Comité te Parijs en aan de Ne
derlandsche verzamelaars, die vertrouwen in mij stelden bij de 
behartiging van hun belangen; ik hoop dit vertrouwen niet te 
hebben beschaamd. 

L E O N D E RAAY. 

DE „DE RUYTER"POSTZEGELS 
EN 

DE „DE RUYTER"PORTZEGELS. 
II. 

Waar deze postzegels ook aan het publiek verkocht mochten 
worden, duurde het niet lang, of de geheele voorraad was spoedig 
zoo goed als uitverkocht. (Zijn wij wel ingelicht, dan waren toen 
de prijzen van het i Gulden zegel opgeloopen tot 50 Gulden het 
stuk.) Er werd daarom eene tweede oplaag gedrukt. Of er daarvoor 
nog eene voldoende voorraad de Ruyterzegels voorhanden was, 
of dat men daarvan ook eerst eene nieuwe oplage heeft vervaar
digd, is tot heden nog niet bekend. Wij deden reeds pogingen, 
hieromtrent inlichtingen te verkrijgen, doch helaas nog zonder 
resultaat. Dergelijke gewichtige staatsgeheimen mogen blijkbaar 
zoo maar niet aan de publieke belangstelling prijs gegeven worden. 

Bij verschillende waarden kon de tweede oplaag der Portzegels 
zeer goed onderscheiden worden van de eerste. Alvorens echter 

op deze en andere opdrukverschillen nader in te gaan, willen 
wij de drukplaten, plaatfouten enz. der postzegels zelf aan een 
nauwkenrig onderzoek onderwerpen. 

Bij alle drie waarden hebben wij een aantal plaatfouten gevon
den, zoowel primaire (die meer dan ééns op eenzelfde vel voor
komen) als ook secundaire (die slechts éénmaal op eenzelfde vel 
aangetroffen zijn). Deze beide soorten van fouten verdeelen wij 
dan nog in twee klassen en wel: 

i) zulke, die geregeld op dezelfde plaats op alle vellen van 
dezelfde waarden zijn te vinden en 

2) zulke, welke niet zoo geregeld zijn te vinden. 
Het laatste vindt wellicht zijn oorzaak daarin, dat zij tijdens het 
gebruik der platen zijn ontstaan, en daarom op de eerste, van de 
plaat gedrukte vellen, niet kunnen voorkomen, of, doordat de 
foutjes, klein zijnde, — bestaande b.v. uit een breuk in een lijn — 
bij vetten druk onzichtbaar worden. 

De primaire fouten zijn geheel onregelmatig over de vellen 
verdeeld, waaruit blijkt, dat de drukplaat uit losse cliché's bestaat. 

D e plaal fouien van d e V^ cent. 

H M( A. i;^ I^UYTER. 
I I I \ \ \ I I 
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De fouten 5, 6, 14, 18 en 28 zijn primaire fouten, waarvan 5 
en 6 vier maal, 14 drie maal en 18 en 28 twee maal op een vel 
van 150 zegels voorkomen. Alle fouten behooren tot klasse i), 
behalve die, waarbij de Nos. onderstreept zijn (b.v. 55). Deze 
behooren tot klasse 2). 

WIJ laten hieronder volgen ie een overzicht van het vel, waarop 
is te zien, waar in het vel alle aangegeven plaatfouien zijn ge

vonden, ten 2e een lijst, aangevende alle plaatfouten in volgorde 
met de aanduiding der plaats op het vel, waar deze zijn te vinden. 
De zegels van het vel zijn genummerd, links boven beginnende en 
dan naar rechts, rij voor rij. Zegel 15 is dus de laatste zegel van 
de bovenste rij (rechter iDovenhoek), de i6e, de 2e zegel van 
boven in de voorste rij enz. 

Overzicht van de verdeeling der Plaatfouien bij de waarde H cent. 

18 

51 

2 
3 
4 

52 
59 

19 
5« 

49 

20 

1 

j54 

34 35 

5 
6 

31 

5 
6 

8 

21 

57 

13 

29 

32 

36 
56 

39 

14 

22 
23 
47 

14 

53 
55 
2Ö' 
27 
44 

5 
6 

39 

40 5 
6 

14 

9 

15 
48 

25 

33 

38 
41 
60 

16 

24 

7 

37 28 

42 
46 

10 
II 
12 

50 

28 

43 Ü 

17 

61 

18 

De primaire fouten zijn rechts in het zegelvlak geplaatst. 
De secundaire » » links » » » » 

Nummert der Plaatfouien in vo lgorde met aanduiding der zege l t , w a a r o p de fouten v o o r k o m e n . 

Fout 
No. 

2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
II 

Zegel 
No. 

2 
2 
2 
4,5, 113,143 
4,5, "3, 143 
86 
20 
25 
27 1 
27 

Fout 
No. 

12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 

Zegel 
No. 

27 
36 
37, 53, 69 
40 
41 
45 
46, 135 
47 
48 
50 

Fout 
No. 

22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 

Zegel 
No. 

52 
52 
56 
70 
83 
83 
88, 131 
96 

102 
109 

Fout 
No. 

32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
41 

Zegel 
No. 

111 
115 
121 
123 
126 
131 
145 
143 
143 
145 

Fout 
No. 

42 
43 
44 
45 
46 
47 
48 
49 
50 
51 

Zegel 
No. 

146 
148 
83 
149 
146 
52 
55 
3 

117 
61 

Fout 
No. 

52 
53 
54 
55 
56 
57 
58 
59 
60 
61 

Zegel 
No. 

32 
68 
92 
68 
126 
80 
47 
32 
145 
90 

[Wordt vervolgd.) 

T. ALLEN. 

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

„Craigard", Blake Hall Koad, Wanstead, E. 11, England. 
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Veilingen. 

$ 

i^ 
I 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

lo 
II 
12 
'3 
H 

15 

i6 
17 
i8 
19 
20 
21 
22 

23 
24 
25 
26 
27 
28 

29 
30 
31 
32 
33 

35 
36 

37 
38 

Uitslag van de Zegelveiling op 12 Juni !925. 

OMSCHRIJVING VAN DEN KAVEL. 
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7500 
7500 
7000 
4700 
4500 
4000 
3000 
4700 
3750 
1500 

10 
500 

2500 

1200 

120 
50 

400 
400 
300 
100 
800 

8300 
6250 
2000 
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475 
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stuks 
landsche frankeer zegels 

gemengde frankeerzegels 
ä f 10,— » 
ongetande » 
diverse opdrukken , . 

Luchtpostsegels. 

JttbUeiimsegels. 
in 10 complete seriën. 
van f 10,— . . . . 

» « 5,— . . . . 
» » 2,50 . . . . 
» » I ,— . . . . 
» » 0,50 . . . . 

gemengd 
Portsegels. 

gemengd 

» en opdrukken 
de Ruytcrportzegcls . 
diverse opdrukken. . . 

Frankeerzegels van Ned. en Koloniën, 
lOOOO » 

4525 » 
1800 » Nederl. frankeerzegels 
3200 » Java en Buiten Bezit en diverse opdr. 
1355 » Suriname en Curasao 

Jubileumsegels Ned.Indië iS(^8jiQ2S. 
285 . 

Euitenlandsche Frankeerzegels. 
18500 » 
12500 ï 

Zegels afkomstig van het Depariemetit van 
Euitenlandsche Zaken 

5000 
3000 » 

Hoogste 
in

schrijving. 

/ 83,10 
* 137,25 
» 94,— 
» 101,10 
• 203,— 
. 188,— 
» 96,10 
» 1 8 3 -

. 81,25 

. 67,25 
» 95 — 
» 120,— 
» 3 8 -

» 121,50 

. 228,— 

» 210,— 
. 876,-

» 508,— 
» 315 — 
. 105,— 
' 49 — 
» 209,50 

. 221,— 
• 163 — 
» 86,75 
' 45,30 
» 70,— 
» 117,10 

» 129,— 
» 8 1 , 

» 93,— 
« 131,— 
' 232,— 

» 151,20 

' 95,— 
» 100,03 

60,20 
41 ,— 

/ \ 

vxi\ 

/ 
Vragenbus. N/M/ 

Lid 176 den Haag. De heer F. H. M. Post te Utrecht meldt 
mij dat van de uitgifte 1899 en de De Ruyter vergroote 
zwartdrukken in zijn bezit zijn, waarop men een of meer
dere afwijkingen kan aanteekenen met zwarte resp. 
witte inkt, en dat ZEd. tegen zelfkostenden prijs aan 
l iefhebbers daarvan kan afstaan. 

A. C. Voss, 
Amsterdam, Amsteldijk i i 4 . 

t Brievenbus. 
% 

In verband met de jaarlijksche vacantie van den h o o f d 
r e d a c t e u r worden redactieleden en medewerkers vrien
delijk verzocht kopij voor het Augustusnummer zóó tijdig af 
te zenden, dat deze uiterlijk 22 Juli e. k. in ons bezit zijn. 

Ned. Maandblad voor Philatelie, juni 1925 pag. 83. 
Men zegt, 
dat van de 130 extra prijzen (der Parijsche tentoonstelling) 

door particulieren en vereenigingen uitgeloofd^ er slechts 43 uit
gereikt zijn. 

Antwoord: 
Niet juist. Op 2 na zijn alle toegekend. En deze waren voor 

de schoonste exemplaren van no. i en 2 van België. De Jury 
zag geen kans dit uit te maken en heeft zich in zijn rapport 
ook in het algemeen uitgesproken tegen dergelijk soort voor
waarden. De oorsprong van het »Men zegt« zal wel gelegen zijn 
in het feit, dat slechts — gelukkig — een deel der geschonken 
medailles een speciale bedoeling had. De rest is dus onder de 
gewone bekroningen opgenomen. 

Hetzelfde geldt het volgende »Men zegt« van den Haag. 
Daar zijn slechts de medailles van de »Pochette Phila« om prin
cipieele redenen niet toegekend. Verder alles. Het is goed, dat 
door deze publicatie in »Men zegt« van iets, dat hier en daar 
gemompeld werd, de gelegenheid wordt gegeven dergelijke 
praatjes eens en vooral af te doen. Immers het derde »Men 
zegt« over dit onderwerp, formuleert het zoo ju is t : Waar zouden 
ze dan gebleven zijn ! 

Welnu, alles is uitgereikt en niemand heeft dus iets in zijn 
zak ges token! Noch in den Haag, noch Xt Parijs \ M a a r n u moet 
het ook uit zijn! 

G. V. VAN DER SCHOOREN. 

Valsche opdruk Een Gulden op 173^ cent. 
Maison Fischer te Parijs toont ons bovengenoemd zegel met 

de beide valsche opdrukken : 
Dienstzegel^ Ie betalen Port en aanteekenrecht — in rood — en 
Een I Gld. — in blauw. 
Eerstgenoemde opdruk is klaarblijkelijk gedrukt, de tweede 

met behulp van een gummis tempel aangebracht . 
De roode opdruk is in het oogloopend scheef geplaatst , de 

blauwe is minder scherp dan de origineele. 
Het ons getoonde zegel draagt den stempel »Bloemg.«, ver

moedelijk dus AmsterdamBloemgracht . De opdrukken zijn aan
gebracht over den stempelafdruk. Men heeft dus hier te doen 
met gewone, gebruikte zegels van i7 ' / j cent, naderhand voorzien 
van de opdrukken. 

Dezelfde bron meldt nog, dat deze zegels verkocht worden op 
de Parijsche openlucht postzegelmarkt. 

De doorboorde Hongaarsche Postzegels 
Naar aanleiding van de vraag van Lid 176 (Vragenbus Juni jl.) 

betreffende de doorboring van Hongaarsche Postzegels, zendt de 
heer van Roessel mij een uittreksel van de Berner Bfiefmarken 
Zeitung waarvan ik gaarne gebruik maak en een vrije vertaling 
hieronder laat volgen. Indachtig zij men, dat met deze door
boring bedoeld wordt de weXvoorViomtnétgeperforeerde driehoek. 

»Evenals thans bij ons (te Amsterdam) heeft men in Hongarije 
speciale loketten voor verkoop van zegels aan verzamelaars. 
Daar worden de in omloop zijnde zegels verkocht tegen nominaal 
met een verhooging van 5 tot 20 procent. Later werd deze ver
hooging teruggebracht tot een uniform recht van 10 procent. 
Begrijpelijkerwijze hadden daardoor deze loketten geen groot 
debiet en kocht men, ook als verzamelaar, zijne zegels zooveel 
mogelijk aan de gewone loketten. Nu was men bij de postad
ministratie ingelicht geworden dat geperforeerde zegels geen 
verzamelwaaide hebben en om nu de verzamelaars te dwingen 
aan het speciale loket te koopen, werden de zegels, verkocht 
aan de gewone loketten, doorboord ! Deze slimmigheid van de 
postadministratie had echter een negatief resultaat, want alle ver

i iTJAjm^j i iü i i ' i . f j i 
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zamelaars wilden als een bijzonderheid nu ook de doorboorde 
zegels hebben Bovendien had de postadministratie bij de door
boring een groot abuis gemaakt, n 1. door van de vellen slechts 
de beide middenrijen te doorboren, zoodat op elk vel twintig 
maal twee te zamen hangende paren voorkwamen waarvan een 
doorboord en een niet doorboord Het bezit van een dusdanig 
paar word door eiken speciaal verzamelaar begeerd 

Vier jaar heeft het geduurd eer de postadministiatie tot de 
overtuiging kwam, dat de onkosten van dit doorboren, het aan 
schaffen en repareeren der machines enz niet in evenredigheid 
waren met de gedachte baten Wel werden er me^r zegels vei-
kocht, omdat nu elk verzamelaar ook een doorboord zegel wilde 
hebben, maar het oorspronkelijk doel de verzamelaars te dwin
gen tegen verhoogden prijs hunne zegels aan een speciaal loket 
te koopen, was met bereikt.« 

Zumstem schrijft omtrent deze zegels in zijn catalogus van 
1925 het volgende 

Urn den Verkauf am Philatelistenschalter mi t 20 "/j Aufschlag 
auf den Nominalwert zu fordern, wurden die beiden mittleren 
Reihen der an den gewöhnlichen Schaltern zum Verkauf gege
benen Bogen mit drei Punkten durchlocht , 

en geeft als dusdanig uitgegeven op 
1916/18 »Schnitter« 20, 4o, 75, l kr , 2, 3, 5, 10 
1920/22 »Magyar Kir Posta« 5, 10, 40, 50, 50, 60, i k r , ij^g, 

2. 2 4 , 3. 4, 4)/2, 5, 6, 2 50, 3 50, IG, 15, 25, 40. 
1921 »Patrona« 50, 100 
1922/3 »Magyar Kir Posta« 10, 15, 20, 25, 40, 20, 30, 50, 100 
1923. Met nieuw »W.« 200, 500, 1000, 2000, 50, 100, 150, 200, 

350, 4oo, 500. 
Porto 1920 »Magyar Kir Posta« 40, 50, 120, 200. 

1922 2)4110, 9/40, 12/60 en alle daarna versehenen zegels 
Dienst 1921 tot 1923/4 alle behalve 300 
Ook in het Nederlandsch Tijdschrift van Postzegelkunde Jaai-

gang 38 pag 60, wordt van dezen driehoekigen doorslag melding 
gemaakt, als maatregel van de postadministratie om de speculatie 
in zegels tegen te gaan 

Recht duidelijk zijn mij echter deze beschouwingen niet, want 
waar slechts twee rijen van het vel doorboord weiden, bleven er 
ook in de doorboorde vellen vele zegels normaal . In elk geval 
zijn het verminkte zegels, waarvan de verminking ten doel had 
een soort van speculatie op de beurs der verzamelaais, en is het 
allicht om deze reden, dat toonaangevende catalogi als Stanley 
Gibbons en Yvert & Tellier van deze produkten geen melding 
maken A C Voss 

Expresse stukken verzonden door bemiddeling van 
de Nederlandsche Spoorwegen. 

mr G A Bontekoe te Suce/e was zoo welwillend ons, aan de 
hand van een 8 tal bl ieven, het een en ander mede te deelen 
over bovenstaand ondeiwerp, hetwelk wij van zoo groot philate-
listisch belang achten, dat wij meenen hierop eens uilvoeiig te 
moeten terugkomen 

In de voorschriften (Verzameling van Instructien) der Neder
landsche Spoorwegen komt onder nummet 117 voor 

Verzending van expresse stukken der posterijen, 
door onze tussclienkomst. 

Met ingang van i April 1924, kunnen, uitsluitend in binnen 
landsch verkeer, per expresse te bestellen stukken, waaivan geen 
aanteekening \e i l angd wordt, door het publiek aan de bagage 
bureaux der stations tei verzending worden afgegeven, ter ver 
zending met een bepaalden trein 

Aan den postdienst is voor deze zendingen het gewone port
en expresse-recht verschuldigd Alleen indien het port en ten 
minste een bedrag van 40 cent wegens expresserecht m fian-
keerzege's op de stukken is voldaan, wordt aan het verlangen 
tot expressebesfelhng gevolg geven 

De beoordeeling der frankeering b'ijft buiten onze bemoeiing 
V^oor elke aldus ter verzending aangeboden expresse briefpost
zending IS een bedrag van 10 cents Ie heffen, waarvoor een 
verantwoord'ngszegel van die waarde aan de achterzijde op het 
stuk te plakken en een inschrijving in het vertiekboek fmodel 
CC 216) te bewerkstelligen is 

Het volgnummer der inschrijving in het vertrekboek is in den 
op den verantwoordingszegel te plaatsen afdruk van den expe
dit iestempel te vermelden. 

De aannemende ambtenaar zorgt bovendien, dat de op het 
stuk gehechte frankeeizegels door middel van den expeditie-
stempel worden afgestempeld, beplakt het stuk met een stiookje 
»Expresse« (model 371 der posterijenl, welke modellen op aan
vrage onzer stations aan de postkantoren worden verstrekt 

Vindt geen overgave aan den postbeambte op den tram plaats, 
doordat de betreffende treinen geen postvervoer hebben, dan 
geeft de t ie inbeambte het stuk tegen kwijting aan het stations
personeel op het station van bestemming af en wordt het a ldaar 
tegen kwijting aan het postpeisoneel overgegeven, dat aan het 
station aanwezig is of zoodra het daar komt Kan deze overdi acht 
niet aanstonds geschieden, dan wordt het postkantoor zoo mogelijk 
per telefoon omtrent de aanwezigheid van het stuk ingelicht 
Vanwege het postkantoor wordt het dan zoodra mogelijk van 
het station afgehaald 

De bezorging aan den geadresseerde geschiedt dus steed« door 
de zorg van de post 

Onder briefpostzendingen z in te verstaan 
brieven, br iefkaai ten, gedrukte s tukken, nieuvvsbladen en 

monsters 
Mr B kwam in het bezit van een expressebrief, waarop naast een 

postzegel van lo cent (Jubil 1923) een 'pooiwegzege l van 40 cent 
geplakt IS, welke zegels, evenals het aan de achterzijde geplakte 
10 cent spoorwegzegel, vernietigd zijn met den expedi t ies lempe! 

1 H A R D E G A R Y P | 
-8 JAN. 1925 

No 

1 SIAATSSPOORWFGEN | 

Naar aanleiding van dit stuk, richtte mr B , di° inmiddels 
ervaien had, dat bij de diverse ambtenaren omtrent V. V. I 
no 117 geen eenheid van opvatting bestond, d d. 261.25 s^" 
schrijven aan de Nederlandsche Spoorwege-n te Utrecht, waarin 
de volgende vragen voorkwamen: 
1. Is bijgevoegde enveloppe als regelmatig te beschouwen? 
2. Bestaat aan de hal ten dei N S ook gelegenheid expresses 

als de bijgaande af te geven ' 
3 Geldt de V. V 1 No. 117 ook voor aan de N. S. nauw ver

bonden Tramwegmaatschappijen ' 
4. Is het geoorloofd voor de stempeling der frankeerzegels een 

ander stempel te gebiu iken dan het expeditiestempel, dat 
voorgeschreven is in de V V I no 117. 

5 Bestaat er bezwaar tegen Uwerzijds de spooi wegzegels hetzij 
aan een, hetzii aan alle stations der N. S in ongcbiuikten 
staat voor het publiek veikrijgbaai te s t e l l e n ' 

Hierop antwooidde de chef der Afd Veivoer dd 202*25 
1 De enveloppe door u ovetgelegd is door station Hardegarijp 

verkeeid behandeld Spoorwegveiantwoordingszegels mogen 
niet de plaats innemen van postzegels 

2 Voorzoover de halten der N S bevoegd zijn tot het aan
nemen van bagage, zijn ze ook gerechtigd tot het aannemen 
van expresses 

3 De V V. I no 117 geldt niet voor Tramwegen 
4 Indien een expedit iestempel aan de bagagebureaux niet 

aanwezig is, bestaat er geen bezwaar tegen een ander stem
pel te gebruiken 

5 Spooiwegzegels worden niet aan het publiek afgegeven 
Van zeer veel belang voor de verzamelaars der Neder landsche 

afstempelingen is dus het feit, dat wij op onze koerseerende 
postzegels een nieuw soort stempel kunnen verwachten. Zooals 
uit de beantwoording van vraag 4 blijkt, is de s tempeling met 
de gewone datumstempels in al zijne verschillende t>pes niet 
als ongeoorloofd te beschouwen en dus op brief te verwachten 

Mr B bezit dan ook al een expressebrief uit Leiden naar 
Lccu-wardon, waarop de s tempel 

22. JAN 25 

LEIDEN 6 

VVATCKGRAAFSMCCFV • M.YA A R Ä. C ^ • ̂ .^^i^^^^^ 

file:///eilangd


io8 NEDERLANDSen MAANDBLAD VOOR PHILATELIE. 

dus een gewoon datumstempel , zonder maatschappijvermelding, 
zooals gebruikelijk was aan de stations der Nederlandsche spoor
wegmaatschappijen, voor de fusie, aan die loketten, waar voor 
beide maatschappijen stempelingen werden verricht (H IJ S M 
en S S.) 

Eenige andere specimen uit Mr. Bontekoe's collectie zijn o a 

U T R E C H l 
BUURTSTATION 

21 JAN 1925 

No 
STAATSSPOORWEGEN 

EXP. 

No. 

STEMPEL H 

15 JAN. 1925 

DEN HAAG 

S M 

Verder zagen wij nog in het hierboven afgebeelde type van 
Ilardei^artjp stempels uit Groningen, Luuwaiden en Zwolle 
en in dat van den Haag een uit Sneck B G 

Echter komen ook andere datumstempels op brieven voor 
en wel 

met het inschrift S S. 
H Y S M 

» » » Ned Spoorwegen (vermoedelijk afgekort) en 
mogelijk nog met het mschrift N. C S en N B. D S 

WIJ kunnen echter de vreemdste toepassingen van instructie 
117 verwachten , mr B zag o a. op een brief, van Hoogeveen 
naar Amsterdam, waar wel op de achterzijde het verantwooidmgs-
zegel van 10 cent «as geplakt, dat de frankeeizegels niet op het 
station van vertrek, doch bij aankomst vvaien afgestempeld met 
den gewonen poststempel Amsterdam Centr Station 

W I J danken mr Bontekoe ten zeerste voor het vele pioniers
werk, dat hij in deze heeft verricht en vernemen gaarne van de 
lezers van ons Maandblad of hun nog andere dan de vermelde 
stempels bekend zijn Trg 

TER BESCMERMINQ 
— V A N -

VERZHMELHARS Ü MfJMDELnnRS 
— DOOR -
J B. ROBERT. 

Ill 
Nederland 1924. 10 cent, spiegeldruk. - Vooi het ontstaan 

dezei afwijking werd op pag 18 van dezen jaargang de verklaring 
geopperd, dat een bedrukt , maar nog niet dioog vel, bedekt 
wordt door een ander vel, waardoor op de gomzijde een mm 
of meer duidelijke spiegel-afdruk ontstaat Men moet bovendien 
onderstellen dat op de vellen eenige druk wordt uitgeoefend, 
want de afdrukken zijn zeer scherp en bovendien komen er ge
deeltelijke spiegeldrukken voor, waarbij het gedrukte deel langs 
een rechte lijii scherp is afgescheiden van het met bedrukte 
gedeelte. 

Indien echter deze verklaring juist is, ligt het gevaai voor de 
h i n d , dat men het veischijnsel ook kunstmatig teweeg zou kun
nen brengen, een gevaar, dat te grooter is, omdat voor de spie 
geldrukken zeer hooge prijzen betaald worden Inderdaad geluk 
te het , na heel weinige malen probeeren, door eenige streken 
met een wi rm strijkijzer spiegeldrukken te maken, welke 
bedriegelijk veel gelijken op de van de post afkomstige. Deze 
mogelijkheid tot vervalsching is zoo voor de handliggend en zoo 
gemakkelijk te perfectionneeren, dat het wenschelijk te achten is 
verzamelaars hierop attent te maken, en den raad te geven bij 
spiegeldrukken op absoluut onverdachte herkomst te letten 

BIJ de pogingen met het strijkijzer bleek nog, dat bij een iets 
te heet strijkijzer de kleur dei 10 cent zegels een bruinere tint 
krijgt of zelfs bepaald bruin kan worden Men zij dus ook bij 
kleur-afwijkingen, en niet alleen bij deze zegel=,zeer voorzichtig 

C H R VAN L O O N 
Het bovenstaande is met veel dank door mij on tvangen , bij 

teiugzending van de bijgevoegde zegels, beloofde ik in te gaan 
op een en andei Het »gevaar« acht ik voor het oogenblik niet 
groot De »bruine« tint was een gevolg van het te heete ijzer, 
dat de gom brandde en hierdoor het geheele ongekleurde ge
deelte eveneens bruinachtig tintte Het gevaar ligt echter in de 

mogelijke vervolmaking Deze bestaat echter Kleurveranderin
gen, dus ook »kleurtintverschiUen«, kunnen door warmte, op 
andere wijzen verkregen, zoowel als door chemische middeltjes, 
den liefhebbers m soorten geleverd worden door hen, die zich 
toeleggen op bedriegen van liefhebbers Merkwaardig is de 
betrekkelijk goede afdruk van de 10 c op een andersoortig 
papier. Dat een >negatief« op dit papier door warmte kan ver-
kiegen worden, is b e k e n d , men kan echter een spiegelbeeld op 
deze wijze niet op een zegel overbrengen zonder eerst de gom 
te hebben verwijderd, aangenomen dat het zegelpapier den 
kleurafdruk opneemt, hetgeen ik betwijfel zonder het gebruik 
van een hulpmiddel 

De uit het buitenland hierheen gekomen veronderstelling, 
dat »negatieven« (spiegelbeelden) hun on'staan danken aan de 
nog niet drooge vellen, welke, onder zekeren druk, op een on
derliggend vel komen, kan zeker niet als stelregel worden aan
genomen In aller belang vestig ik de aandacht op het veelvul
dig voorkomen van deze eigenaardigheid in den »tegenwoordigen« 
tijd, toen alles veel o ivolmaakter was en b v de drukinkt, niet 
m een ondeelbaar oogenbhk droogde, toen waren spiegelbeelden 
niet te verkrijgen, nu dit wel het geval is, nu is die inkt > niet 
d roog« ' In vele zegeldrukkerijen is tegenwoordig het papier 
gegomd voor het onder de pers komt of het den cilinder raakt, e n d e 
spiegelbeelden, die van de buitenlandsche drukkerijen evenzoo, 
zijn onder de gomlaag Al moge vooiaf gegomd papier niet 
m alle zegeldrukkerijen gebruikt worden, van waar komt die 

druk< ? Blijft de inkt misschien \ocht ig totdat een voldoende 
druk erop wordt u i tgeoefend ' Letten verzamelaars op de vel-
randen, dan hebben zij opgemerkt , dat de randen in afmeting 
vaak zeer, zeer veel verschillen, het een zeldzaamheid is, dat 
twee vellen zuiver op elkander passen Hoe wil men nu een af
druk van een tweede vel op een daaronderliggend vel verkrijgen, 
die m de microscopische onderdeeltjes zelfs op den daaronderlig 
genden druk zuiver pa s t ' Voorheen, toen het papier gedurende 
den nacht werd gevocht, zouden afdrukken van anilme-inkten 
op vellen, welke nog ietwat vochtig waren, best mogelijk zijn 
geweest, al bleef het volgens mij, een onmogelijkheid«, dat de 
»afdrukken' of »spiegelbeelden« geheel zuiver op de »positieven« 
zouden kunnen komen De oorzaaak zal wel in de bewerking 
van het tegenwoordige papier schuilen Het papier waarop onze 
zegels gedrukt worden laat zich dik aanvoelen, waartoe de gom bij 
draagt »Zweeft men, als het ware, met een pen over dat papier, 
waartoe een haarlijntje op de voorzijde zichtbaar is, dan ziet men 
het spiegelbeeld ervan dooi de gomlaag heen aan de achterzijde 
Mijne ter frankeering te gebruiken zegels nagaande, valtmij de 
schei per afdruk op van de inschnften binnen den dubbelcirkel , 
waarin de beeltenis van H,M de Koningin is geplaatst. Bij een 
voorhanden 5 c en twee 20 c zijn deeltjes, hier zoo groot als 
een stip, daar als de geheele letter, aan de achterzijde, door 
de gom heen, in kleur «aa rneembaar dit kan alleen door de 
meerdere poreusheid van het papier op de betieffende punten 
zijn ontstaan , de scherpere msthriften hebben misschien daartoe 
meegewerkt 

Aangaande deze drukken aan achterzijde der zegels eenige 
voor de groote menigte volstrekt onbekende, sommige voor mij
zelf on\erklaarbare bijzonderheden Van Tsechoslowakije bezit 
ik o.a drie blokken van 4, symbool dei Vrijheid (de hare ketenen 
verbrekende vrouw) Het blok der 100 h vertoont op elk deel 
zeer duidelijk een gedeeltelijk »dubbel spiegelbeeld« ' Hierbij 
de eigenaardigheid, dat de eene druk doet wanen, beschouwt 
men de waardecijfers »100« aan beide zijden der vrouw, dat het 
de druk van de voorzijde is, maar de andei e druk schijnt op 
een afdruk te wijzen, edoch die dubbele spiegeldrukken zijn 
enkele millimeter korter dan de zeer fraaie, enkelvoudige posi
tieve druk Dat van de 250 h stelt mij voor een ander raadsel 
Op elk zegel ziet men twee »halve negatieve« en alle 8, evenals 
de eerstgenoemde korter dan de fraai gedrukte positieven. De 
helften staan /̂̂  m M van elkander af, de linkerhelft is 8 " „ d e 
rechterhelft 6 ' / , m M bieed en het geheele zegel aan de voor
zijde IS 18 m M b r e e d , aan de rechterzijden is tusschen de per-
foreermg en het beelddeel een ruime witte rand , met het mi
ei oscopische lettersgedeelte, dat onder het zegel is afgedrukt 
medegemeten, is de hoogte 20^/4 m M , de voorzijde 23'/5 m M , 
de witte randen van onderen tot aan 't bedoelde let ter ' je , 3V4 
m M Dit blok is aan de voorzijde donkergrijsgroen, de spiegel
druk is donkergroen Hoe verklaart men dat ' Het dei de blok 

u j i j f c j j j ^ j i i ' m i . f j i 
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van dezelfde waarde doch in geheel andere tint gedrukt , licht
groen, heeft een blok op achterzijde, dat blauwgroen is , wel 
zijn de beelden van dezelfde afmetingen als die van de voorzijde 
doch vallen noch in hoogte, noch m breedte daaiop en de af 
druk IS wazig. Ten slotte, om niet al te uitvoeug te worden, 
een, volgens mijn oordeel »onbetwistbaar« bewijs, (Majoor Man
ders die het zag noemt het een onomstootelijk bewijs n.1 de lechter 
en linkerhelft van de bovenste 9 rijen van een vel der 5 kap. 
van Letland karmijn, gewoon papier, get II1/4 i i ' / j ( Y v nr i o ,M 
nr 15), dus 180 zegels, dat de 180, gedeeltelijk in elk opzicht 
volkomen, gedeeltelijk minder volmaakte spiegelbeelden, niets an
derszijn dan de aan achter of gomzijde zichtbare zegels der voor
zijde Zelfs de, waarschijnlijk door niet geheel zuivere wateipas
stelling verooizaakte zeer gebrekkige afdruk van den plaatrand, 
IS aan de achterzijde even gebrekkig zichtbaar, zoodat niemand 
behoeft te twijfelen Geen enkel stipje van een dier 180 spiegel
beelden, noch ' t kleinste deeltje van die gebrekkige randlijn, 
voor zoover zichtbaar aan voorzijde, wordt gemist De witte 
strook, waarop links en rechts gedrukt staat » i i o MARKAS a 
5 k = 5 RUB 50 k <t (ook aan achterzijde leesbaar in negatieve 
t>pen), welke beide helften scheidt, is 2 centimeter breed 
I n, om de »mazen« te smoren, opduikken op de postzegels van 
Bulgarije en van I sechoslow , zijn bijna duidelijker ne^jaticf dan 
positief' Ik hoop hierdoor voldoende bewijs geleveid te hebben 
voor het ontstaan van spiegeldi ukken  J B.R ) 

Danzig Valsche opdrukkenaanbieding. — (Beleefd herhaal 
ik hier het door den heei Hoofdredacteur in April gedane ver
zoek, het voor deze rubriek bestemde deel, den bewerker, J B. 
Robert, ' sGiavenhage, toe te zenden Het ondervolgende gedeelte 
van »Internationale Postwertzeichen Markt« van 25 Maart j 1 , 
ontving ik door tusschenkomst van den heer Hoofdredacteur 
van den heer Jansen te (Hengelo of Enschede ' ) , wien ik voor zijne 
belangstelling weigemeenden dank betuig.) 

In voormeld blad adverteer t de handelaar Heinrich Hencke, 
DanzigLangfuhr, eene »SpecialPieisliste en gios und en detail 
fur Danzig Marken« Door roode pijlen en 'n haakje in blauw 
bij de Michel Nrs »47—48« en »39«, schijnt de heer Jansen te 
willen wijzen op de aangeboden »vervalschte opdrukken op de 
locaildienstzegels 60 Pf en l Mk en op de 50 Pf. der tweede 
uitgifte, en wel omdat die vervalschmgen, betrekkelijk goedkoop, 
in handen van gewetenlooze handelaars en verzamelaars (?) voor 
velen der zusteren en broederen gevaarlijk zijn, waarom er moet 
worden gewaarschuwd Is dit alleen de bedoeling vanden inzender ' 
Of wenscht hij de waarschuwing, »omdat de heer Hencke onderaan 
verklaart de »echtheid« der aangeboden zegels te waarborgen» ? 
De pijl loopt vanaf die woorden tot aan de genoemde nrs. Die 
zinsnede heeft echter geen betrekking op dit drietal vervalschm
gen Hij »waarborgt < de »hoogst geslepene« vervalsching,d w z., dat 
hij ze voorziet van het woordje »Falsch« en zijn stempeltje »H H «, 
waardoor hij wederverkoop als echt veihindert Uit die adver
tentie IS op te maken, dat deze Danziger hande la i r van voor den 
oorlog, tot de uitzonderingen in MiddelEuropa b.hoor t , of tot die 
in de geheele wereld. Welke handelaar biedt zegels aan voor 
geen kinderachtig sommetje, »310 Mk « en »waaischuwt« voor 
aankoop hij zet er ach te r , »nicht sammelwürdig!!« Het zijn 
de »echte« locaaldienstzegels, e.en werkelijke zwendelarij, m a a r . 
specialisten noemen zulk een bezitting »wetenschappelijk '« en 
voor hen dient zijne waarschuwing niet, maar wel voor de hon
deiden die daarvoor zulk een som kunnen besteden en de 
waarde dezer afzettingsoorten niet kennen 

De aangeboden »geraffineerde vervalschmgen« hebben wel 
degelijk waarde voor »speciale keurmeesters van Danzig's zegel
waarden«, evengoed als de »echte« Ze schijnen echter schaarsch 
te zijn, want ik heb wel driemaal verzocht aan verschillende 
bronnen mij ervan te willen toezenden om ze te leeren kennen, 
maar met een kon mij zelfs een ervan toonen noch van anderen 
er een bekomen, volgens hun schrijven. De »zeldzaamheid« ligt 
trouwens reeds in de toevoeging, dat de »vervalsching« gega
randeerd wordt ' Is dat zoo, dan kan de Philatelie worden geluk 
gewenscht het gevaar is dan met heel groot meer, ja ' bijna 
geheel voorbij. De oorzaak zal wel zijn, dat de »maker« te 
spoedig ontdekt is, dat vakbladen te veel de waardeloosheid van 
de »echte« hebben verbreid en de betere handelaars m Danzig 
hem dit handwerk hebben onmogelijk gemaakt J B R 

^ 
Philaielistisch Allerlei. 

^ 

Nederlands' SpecialistenBelang? — In »Stamp Collecting«, 
20 Juni, blz 256, vmd ik onder »CORRESPONDENCE« een 
schrijven, waarin een verzamelaar, die in een van de vooraf
gaande nummers een door hem gevonden afwijking van de over
diukst repen van de 3 2 ^ c op 50 c Ned Indie als »onbekend« 
had omschreven, o m wordt aangeraden lid te woiden van de 
■nDiitch Specialists' Club,<i. waarvan de secretaris, heer W Darwen, 
Woking, Surrey, aanteekeningen houdt van alle inlichtingen 
betreffende »vondsten« enz (van Nederland en Kolomen) en die 
onder de leden laat circuleeren, zoodat elk lid op de hoogte 
daarvan wordt gehouden « H j geeft te kennen, dat in Gioot 
Bnttanie het aantal aanhangers van Javazegelspeciahseei ing veel 
talrijker is dan de gewone verzamelaars kunnen veronderstellen 
Van genoemden Club zijn vele welbekende Nederlandsche spe
cialisten lid, ondei wie zich bevindt de heer Warren van Epsom, 
de grootste autoriteit van Holland en Kolomen tnz J B R . 

Uitloving van extraprijzen  De heer J A Kastein heeft 
ondel punten 7, 8 en 9 van »Men zegt« (Juni blz 83) iets be
treffende »1 entoonstellingeni. voor belanghebbenden aangestipt, 
dat, voor zoover ik mij kan herinneren, aan »schenkers van 
medailles bij wedstrijden,« sedert meer dan 30 j a ien bekend i s , 
door geen enkele echter, afgaande op de bestaande le t terkunde, 
in casu die van onze hef hebbei ij, werd, waar het tentoonstellin
gen van vereemgingen gold, eenig verzoek tot het Uitvoeiend 
Comité of het Bestuur dier vereeniging gericht, of en aan wie(n) 
en voor welk tentoongesteld stuk zijn extrapnjs toegekend werd 
Voor mij, die zelf meermalen in zulke Comités en Vereenigings
bestuien zitting had en nog heb, kan wel oprecht verklaren, 
met te kunnen begrijpen, hoe »men« het aantal 
smet uitgereikte« extra prijzen berekenen kan Werden prijzen 
met naam des schenkers het Comité toegezonden, dan ware het 
mogelijk Maai . . men maakt »geld« over — een uitzondering 
kan niet als regel worden beschouwd — en een zeer kleine min 
derheid verbindt aan die schenking een voorwaarde, dit geld 
wordt voor »prijzen« ter zijde gelegd en den schenker komt het 
»dankbare« bericht van ontvangst toe. In het programma ver
kondigt het Comité, dat de Jury het recht heeft »meerdere« 
prijzen uittereiken dan op papier staan aangegeven, zoo die 
noodig worden geoordeeld, meer niet 

Nooit heeft eenig Uitvoerend Comité daaraan toegevoegd, dat 
de kosten van die meeidere , feitelijk die »extra«prijzen, zouden 
gedragen worden door het lichaam, dat de wedstrijd uitschieef 
Persoonlijk weet ik, dat het Comité bij ontvangst van een »prijs« 
den schenker verzoekt dien »piijs« voor een andere groep te 
mogen beschikbaar stellen, mdien er reeds een gelijksoortige 
ontvangen werd voor de door den volgenden schenker aange
duide groep »Geldzendingen« komen in de kas, waaruit »alle« 
prijzen betaald worden. Ook schijnt »MEN« niet te hebben ver
nomen, dat er vaak «meerdere« medailles geschonken zijn dan 
de catalogus vermeldt deze kwamen te laat in. Buitendien 
hebben de Comités, zoowel die van de meest uitgebreide als die 
van de kleinste of lokale Tentoonstellingen, totnogtoe de pro
gramma ' s zoodanig ingericht, dat op of aanmerkingen van zelfs 
den zwartsten pessimist of scherpsten vitter betreffende »sehen 
kingen« eenig doel treffen Zou »MEN« de doodeenvoudige 
vraag hebben gesteld »Moet het oude systeem in zake de par
ticuliere schenkingen van prijzen, waarvan niets meer gehoord 
wordt na het bericht van ontvangst, gehandhaafd worden ?«, dan 
zou het antwoord bepaald »ontkennend« moeten luiden Het 
»doel« der schenkers wordt geheel miskend : zij schenken geen 
»GELD« Ier vermindering van uitgaven van prijzen, maar tot 
»aanmoediging« en ter »bevordering« van philatelistische belangen 
Door die »particuliere« prijzen, kunnen talrijke verzamelaar«, in 
het bijzonder de nog niet gevorderde, een »onderscheiding ont
vangen, die hen met vreugde vervult en aanspooit tot »voor
uitgaan « Dit »doel« IS door geen enkel Comité in het oog 
gehouden, behoudens bij tentoonstellingen voor deze groep ver
zamelaars, voor welke groep dan ook bijzondere prijzen en voor
schriften golden Zooals totnutoe gehandeld werd (ik behoor zelf 
tot hen, die met »verder dacht«) was en is verkeerd Bovendien 
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leidt die handelwijze tot misbruik Hiervan kunnen o m . de heer 
Leon de Raaij, de redactie van »die Postmarke«, ik zelf, inzen
ders en schenkers van »geld voor medailles« aan het U C. 
van eene door een zekere veieeniging uitgeschrevene Intern 
Postzegeltentoonstell ing, voor weinige jaren in een groote stad 
gehouden, bewijzen leveren Programma enz waren op de leest 
van alle groote tentoonstellingen geschoeid, de Duitsche en 
Oostennjksche pers maakten overvoldoende reclame, de uitslag 
had alle verwachtingen overti offen enz Het Comité had behoor 
lijk bericht van de goede ontvangst van al het gezondene aan 
inzenders en schenkers doen toekomen, benevens uitnoodigmgen 
enz De Jury had de prijzen toegewezen , in de pers stonden ze 
vermeld Maar de medailles werden LVENMIN ontvangen 
als antwoord volgde op de door sommigen »herhaalde« navragen 
en latere protesten Kan dan een handelaar die, veigis ik mij 
niet in Januari van dit jaar te Berlijn, een door hem uitgeschreven 
tentoonstell ing hield, welke uitstekend slaagde, worden verooi 
deeld, omdat een »niet toegekende« gouden medaille (of wel 
het geld) door hem werd behouden en alle protesten van den 
inzender, ook in de pers, onbeantwoord l i e t ' Schenkers van 
prijzen hebben evenveel recht, zoo niet meer, als aandeelhouders 
m een waarborgfonds ' De eerste hebben zeer vaak meer aan
d e d e n daarin dan zg aandeelhouders Deze hebben fe telijk niets 
aan temerken , al doen zij het, indien de a a n d e d e n door een 
»tekort« waardeloos zijn geworden 7ij hebben echter recht op 
een volledige rekening en verantwoording Zondeiling dat dit 
recht »voor zoover het «gelden« voor medailles of andere prijzen 
betreft«, aan de schenkers wordt onthouden en deze daarmede 
steeds genoegen namen ' Het geld toch komt als »ontvangsten« 
in de kas en na afloop alleen ten bate van de aandeelhouders 
in het waarborgfonds 

Dit is niet zooals het b e h o o r t ' Dit dient als een »internationaal 
belang« te worden besproken, zoowel in de jaarvergadei ingen 
van Vereenigmgen en Afdeelingen als op de door de Bonden 
te houden congressen De belangen van inzenders zijn nog meer 
erbij betrokken dan die van schenkers van prijzen, maar deze 
hebben een recht, waarop totnutoe door gewoonte en navolging 
niet is gelet Velen wenschen dat deze zaak het eerst in Neder 
land zal worden behandeld, het Bondsbestuur kan het echter 
niet meer op de agenda van het eerstvolgende Congres brengen , 
ook meen ik dat voorbesprekingen in de vereenigmgen enz 
beter is, opdat de algemeene gedachtengang daaromtrent gekend 
worde In elk geval verdient de heer Kästeln den dank van 
alle belanghebbenden en belangstellenden , m zijn »Men zegt« 
heeft hij een nooit of zeldzaam overdacht gebrek (er zijn nog 
vele gebreken te verbeteren) naar voren gebracht . 

J. B R O B E R T . 

Een groote vondst van oude zegels £ 1 0 0 0 0 waard — Bij het 
postzegelverzamelen ontbreekt het niet aan romantische, sensa 
tioneele voorvallen Een „Brat t leboro" werd gevonden door een 
voddenraper en een kwajongen sloeg het eeist de oogen op het 
zeldzaamste zegel ter wereld de i cent van Britsch Guyane, 
magenta En de blauwe „Alexandne" kwam tot het nageslacht 
op een minnebrief, dien de ontvangster 60 jaren lang voor het 
oog van eenieder had verborgen 

Een nieuwe sensationeele vondst weid zeer kort geleden gedaan 
In i864 besteedde een schooljongen £ 30 aan zegels en de 

kleinzoon van dien jongen, nu de bezitter van een zeer hoogen 
titel, ontdekte bij het opruimen van een zolderkamertje de ver
geten zegels van grootvader. De waarde der zegels wordt op 
tien duizend pond geschat Het mooiste van de vondst is, dat 
ze bijna geheel bestaat uit heele vellen van Eng Kolomen en 
postkantoren in den vreemde Grootvader, m zijn jonge j a ren , 
had aan vele directies van postkantoreu geld gezonden, met 
verzoek daarvoor postzegels te mogen ontvangen 

De directie van Ceylon had twee vel gezonden van het zeld 
zame l^ cent zegel lila, van Queensland kwam een vel van de 
II/, oranjevermillioen, en groote velblokken van de 2d, ■^d en 
6rf met dien mooien koninginnekop Dergelijke vellen en groote 
blokken waren er van Br Columbia, de Jonische eilanden. West 
Australië en van Thurn en Taxis 

De gelukkige vinder is met de firma Harmer in onderhande
l ing over verkoop 

Vele punten, waarover de Philatelisten tot dusverre in twijfel 
waren, kunnen wellicht dooi deze vondst worden opgehelderd 

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

Les Estampilles Postales de la ürande Guerre. Histonque de 
la Poste et de ses Marques, dans 1'Armt.e et la Marine Fran
gaises , dans les Regions envahies et dans les Regions l iberees, 
dans les Camps de Prisonniers et dans les Stations d ' In ternement , 
de 1914 a 1920 par Stephane Strowski, Docteur en Droit, Agrege 
de Philosophie 

By de bekende uitgeversfirma Yvert & Tellier, Amtens, ver
scheen bovensfaand werk, dat op zeer onderhoudende wijze be
schreven, met zeer vele afbeeldingen van stempels verlucht, in 
niet minder dan 386 bladzijden ons verhaalt hoe de militaire en 
civiele post gedurende 1914—20 werkte en welke stempels ge
bruikt werden Niet alleen dat alle Fransche afstempelmgen uit 
Frankrijk, de Levant, bezette Rijngebied enz vermeld zijn, doch 
ook de veldpost der geallieerden, voor zoover ze op Fransch 
grondgebied werkte, is beschreven en afgebeeld en zelfs die 
der in de Noordelijke depar tementen bestaan hebbende Duitsche 
veldpost 40 paginas zijn gebezigd om de stempels der Duitsche 
en Oostennjksche gevangenenkampen te beschrijven, gevolgd 
door 5 bladzijden gewijd aan de Nederlandsche en Zwitsersche 
interneeringskampen Zeer interessant zijn ook de schema's die 
ons laten zien op welke wijze en via welke bureaux, een brief 
ten slotte bij den »poilu« in de loopgraven kwam of van daar 
de oorlogszone verliet 

In een afzonderlijke bijlage van i4 bladzijden worden de 
diverse afstempelmgen geprijsd en hierdoor hebben de verza 
meiaars een o 1 zeer goeden waardemeter, daar de prijzen ons 
niet opgeschroefd lijken. 5 centimes de goedkoopste, oploopende 
tot 3 a 5 francs voo» de betere stukken lijken ons geen over
dreven prijzen Slechts eenige hoogst zeldzame stempels (lucht 
poststempels uit de Levant en z g »cachets de fortune« uit de 
bevrijde gebieden) z'jn met 75 a 100 francs genoteerd 

Wij kunnen Prof Strowski, de uitgevers Yvert & Tellier en 
de verzamelaars van harte gdukwenschen met dit prachlwerk , 
wat andere landen tot nu toe op dit gebied geleverd hebben 
haalt eenvoudig niet bij dit geschiedkundige stempelboek, dat 
in het bezit van lederen wetenschappelijk verzamelenden lief 
hebber behoort te zijn 1 rg 

Ingezonden. 
i~) (Buiten verantwoordelijkheid der Redactie] 

Haarlem 4 Juni 1925 
Geachte Redactie, 

In het Maandblad van 16 April j 1 komt op biz 42, kolom 2, 
een stukje voor over »Nieuwe perforatie voor postzegelrollen«, 
eindigende met de woorden »Machines, om de rollen in hun 
geheel te maken, schijnen ei bij ons met of nog niet te bestaan « 

Indien met de woorden »of nog niet te bestaan« bedoeld wordt, 
dat dergelijke machines ook in het buitenland nog niet bestaan, 
kan ik U mededeelen dat ik, jaren geleden, in de Ateliers de 
construction de timbres poste te Parijs, en eenige malen in de 
Reichsdruckerei te Berlijn machines in werking heb gezien, waar 
mede de frankeerzegels in eindelooze banen gedrukt en waarvan 
rollen uit een stuk vervaardigd worden De Fransche is een vin 
ding van de fa Chambon, de Duitsche van den Oberregierungs 
rat Dr Nicolaus 

Ook in Engelsche en Amerikaansche tijdschriften heb ik eene 
beschrijving van dergelijke machines gelezen 

Hoogachtend, 
P ü i L , Oudcontroleur P en T 

Te laat, om geplaatst te worden in het Juni nummer ontvin 
gen WIJ onderstaand stuk 

Zeer geachte Redactie, 
Opname van een bericht van ondeistaanden inhoud zou ons 

ten zeerste aan U verplichten 
Grotius Briefkaarten met bijzonder stempel. 

Ter gelegenheid van de nationale herdenking van Hugo Grotius, 

■JilUfcAJJBBWWBWaBl 
V. 'ATF«: ;HAAFl !«eE« •N.YAAR t C€« o ^ O I R . L E O N n r H/ 

5= ^ » K T . T H ■ 
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den bekenden Nederlandschen rechtsgeleerde, die door zijn in 
1625 verschenen werk »De jure belli ac pacis« den grondslag 
legde voor het moderne volkenrecht, wordt te ' s Gravenhage van 
van 13 tot 27 Juni een z.n. Grotiustentoonstelling gehouden. 
Het Hoofdbestuur der Posterijen, Telegrafie en Telefonie in 
Nederland, dat gedurende eenigen tijd reeds geïllustreerde brief
kaarten met stadsgezichten van Nederland uitgeeft, heeft aan
leiding gevonden om een briefkaart uit te geven, die het por
tret van Grotius draagt , naar een houtsnede van J. Francken, 
welke briefkaart verder den naam van Grotius' boek en de data 
van verschijning en herdenking vermeldt. 

Bezoekers van de tentoonstelling te 'sGravenhage verkrijgen 
van het tentoonstellingscomité het recht om een dergelijke brief
kaart ter tentoonstelling te koopen. Zij verkrijgen tevens het 
recht om deze of een andere Rijksbriefkaart aan een door de 
Posterijen ter tentoonstell ing ingericht bijkartoortje te doen 
afstempelen met een bijzonder stempel, dat Grotius ' geboorte
en sterftedata en den naam van zijn boek vermeldt. Dit stempel 
wordt daartoe slechts ter tentoonstelling gebruikt, zoodat het 
aantal, met dergelijk stempel in omloop zijnde briefkaarten, 
gering zal blijven. 

Voor degenen, die nadere inlichtingen ter zake wenschen te 
ontvangen, verdient het aanbeveling, zich te wenden tot het 
Bestuur der Vereeniging voor Volkenbond en Vrede, Jan van 
Nassaustr. 93 te 'sGravenhage. 

Hen Haag, 2 Juli 1925. 
Geachte Redactie. 

In het Maandblad van 16 Juni j .1 . pag. 93, n^ocht ik een ant
woord vinden op een schrijven van mij, in het Maandblad van 
Maart 1.1. verschenen, betreffende de Landmail.f/^'w/c/j'. De be
kende autoriteit van Nederland en Koloniën, de heer A. J. 
Warren, diende hierbij van repliek. 

Nimmer heb ik ^i;w«rrfdat er volgens genoemden heer Warren, 
beide moeten hebben bestaan vanaf 1845 tot 1854. 

Mijn gegevens putte ik uit het stempelboek, opgezet door 
wijlen mr. M. J. Meijer, hetwelk zich bevindt in de privé verza
meling van de firma Keiser & Zoon, waarin mr. Meijer de per
soonlijke aanteekening maakte, dat deze stempels in gebruik zijn 
geweest van 18+5 tot 1854, wat mij eenigszins bevreemdde. 

Reeds had ik het genoegen een enkele maal waardevolle in
lichtingen betreffende een afstempeling van den heer Warren 
te ontvangen. 

Dat ik mijn licht niet weer bij hem opstak, had tot reden, 
dat ik een definitieve uitspraak trachtte uit te lokken door mid
del van het Maandblad. 

Men kan nu als zeker aannemen, dat de landmailzegels in 
gebruik zijn geweest van 1845 tot in het begin van 1847 en al

léén in gebruik waren te Batavia. 
Dus na het begin van 1847 werden de brieven met het land

razWstempel voorzien. 
Ofschoon het mij bekend was dat de heer Warren jaren in 

Indië is geweest, was het mij niet bekend, dat deze heer zelf tegen
woordig was bij het ontdekken van deze en andere rariteiten. 

Ben ik goed ingelicht, dan zijn deze brieven voor het eerst 
ontdekt door wijlen den heer mr. Meijer, in het archief van de 
Wees en Boedelkamer te Semarang, en later nog gevonden in 
de oudste Handelshuizen te Semarang, Batavia en Soerabaya. 

Wien de eer toekomt laat ik in het midden, in ieder geval 
zullen beide beeren wel de waarde van deze zeldzaamheden 
begrepen hebben. 

Gelukkig dus, dat er kenners waren, welke deze stukken 
hebben gered. 

Bij Tan te Pos is met het archief soms raar omgesprongen, 
en dan de witte mieren. 

Ook verdient een woord van dank mevr. Bsse v. H.K. voor de 
welwillendheid mij een interessant Lundmaihtem/iel Batavia, of 
Elders toe te zenden, alsmede de heer Kol. A., »een bekend 
Stempelkenner van HoUandt welke mij inzage gaf van eenige 
Landma.i\stem_peh, welke aan familie leden waren geadresseerd 
geweest. 

Tot heden zijn mij nu bekend : 
Landmails/empeh 184?—1848—1849 —1851 geadresseerd Sema

rang 1851 naar Tagal , 1852 Palembang, 1853 Soeracarta, 1854 
Soerabaya. LaT\dma\\siempel in rood en verzonden den 27 Febr. 
1854 uit Scherin. 

1854 Soerabaya 160 duiten sonder landmailstempel waarop in 
schrijfletters »Landmail via Triest Singapore« en verzonden uit 
Brunswijk 13 Oct 1853. 

Ook is mij bekend een brief uit Liverpool, verzonden in i842 
waarop vermeld »Overland Mail via Falmouth«, doch zonder 
stempel en geadresseerd Batavia. 

Zoo komt men steeds een stapje verder. 
De heer A. J. Warren gelieve met deze uiteenzetting genoegen 

te nemen. 
Van aanmatiging mijnerzijds kan geen sprake zijn, alleen de 

zucht tot meerdere kennis deed mij de pen voeren. Hopende 
dat meerdere verzamelaars hunne schatten wereldkundig zullen 
maken en U dankend voor de verleende plaatsruimte 

Hoogachtend, 
Pierre Vos. 

Noot van de redactie. 
In het desbetreffend schrijven van den heer Warren , werd de 

naam van den heer Vos abuisievelijk vermeld met twee s., welke 
fout tot onzen spijt bij de correctie onopgemerkt bleef. 

UITSLUITEND voor en ten 
behoeve van LEDEN der 

Aangesloten Vereenigingen. 

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

TE KOOP OF IN RUIL GEVRAAGD: 
Jub. Ned. 192324, 2 cent, plaat 2, en 
10 cent, plaat 10, benevens alle onregel
matigheden; De Ruijterzegels en id. 
Portzegels in geh. of halve vellen. [47a] 
F. H. M. POST, Maliebaan 104, UTRECHT. 

It « » i r k ^ r ^ o r k ^ & l P O S T Z EG E L V E R Z A m E L I N G IN V I E R D E E L E N, 
A A l U l j t D | | r i t l \ | ■ zeer geschikt om verder te verzamelen, groot 17000 stuks, o.a. Nederland 
#nir7Ll « U k U w 1^ t i l ■ compleet, Ned. Indië compleet met de Jubileumserie 1923 gebruikt; vele 

zeldzame nummers. [114] 
A. VAN D E R MEIJS, W E V E R S K A D E 2, M A A S S L U I S . 

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 . 

TE KOOP AANGEBODEN : (121) 
Verz. der voorn, landen van Europa in 
2 blanco albums, prima exempl. ook «Ik 
land apart. Eenige landen speciaal ver* 
zameld, voor meeslb. verz. Te bezichtig 
ied. Zat. 35 uur,Galvanistr. 40,'sHage. 

illlllllllllll!lllllllll{|l!l!lll!ll!llilllllllllllll!lllll{|l!lll{INIIIIIlllIIIIII!llli! 

1 TE KOOP: I 
rk een verzameling der gehee le g 
E  wereld In 2 banden.  g 
^ Ruim 12000 zegels, waarde pi.m. ^ 
p fr. 40.000; alle zegels in prima E 
g staat. [118] = 
I H. VAN RIEZEN, 1 
I Kruisweg 41, UTRECHT. | 
liiiiiiii[ii!ii[iiiiiiiiiiiiiiii[!iiiiiiiiiii[iiiiiiiiiininiiili{|iiiiiiiiiiiiiiiil 

Van particulier TE KOOP eene ver
zameling frankeer en postzegels, be
staande uit Nederland compleet en 
Nederlandsch IndiS bijna compleet. 

Referentiën onder No. 109 aan het 
bnreau van dit Blad. 

TE KOOP of IN RUIL GEVRAAGD 
jub. 1923 Ned. ongebruikt 
9 t J ^ i^ in '2 '2 12 

• llVj 12 11'A 12 12V, 
voor jub. 1923 gebr. cpl in alle tand. 
Th.Boogaard,Helenastr. 12,'s.Mage. [115] 

T E KOOP GEVRAAGD: 
Ned. Indië 1870: 20 et ongebr . in .de 
tanding 13Vj X 13Vi gr. gaten en 25 et. 
ongebr. in de tanding 12'/, X 127, kl. 
gaten. Aanbiedingen met prijsopgaaf 
aan H. F. W. Becking, Mesdagstraai 
94, Den Haag. [111] 

WAAR koopt men Fiskaalzegels 
van alle landen? Alleen 
bij F. H. BRINKMAN, 

Wilte de Wilhslraat 148, A'dam. 
BOD GEVRAAGD 10 vellen Suriname 
kroonserie Vi <̂ t. l'OO] 

TE KOOP div. ongebr. Nederl. post
zegels, w.o. 8 compl. Jub. series, nom. 
waarde pl.m. f 270, en naar Mebus 
pl.m. f 430. Specificatie op aanvraag. 
K. F. Kleiman, Groningen. [112] 

lilllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll|lllllll!l[llllllllllllllllllllllllllllll 

I FLINKE I 
I EUROPAVERZAMELING, | 
^ waarin ook zeer zeldzame ze g 
1 gels in 1 a. conditie, wordt ge 1 
^ detailleerd. Zichtzendingen ^ 
1 (uitsl. prima adr.) naar manco 1 
= lijst worden verzonden door = 
I J. E. L. de Joode, Isle Jerl | 
^ chosiraat 62 b, Rolierdam. ^ 
m [110] 1 
iiiiiiiiniiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiNiiiiiiiiiiiiiiiiniuiiiiniiiii 

[ 
Lettland, Invalieden, Yvert fr. 7,50, slechts ! /■ 0,50 

Roode Kruis, onget., Mich. IWk. 1.05 slechts /'O.SO 
Memel op Litauen, 10400 Mk.,Yv. fr. 5,50, slechts /"O 30 
Jtaiié', Overwinning. Suppl. Yv. fr. 7,—, slechts ƒ 0,35 _ 
Alle zegels ongebr. Kleine voorraad. Cassa vooruit. ^ 
Porto ex. F.K Reparon, Nlenwe Haven 35, Gouda. ~ I 

Alléén plaatsing 
bij vooruitbetaling. 

Te koop of in ruil gevraagd: Ned. 
Jub. 1923: ONgebruikt:!2xl2 2 en 10 
C. (Michel nr.120.9. en 123.9.). Curacao 
II X 11'/, 5 C. (Nr 741. Indiè 11'/,, x 12'/, 
en50C.(161.163.)ll ' /, x l l 20 C. (162). 
Suriname Port 2.5 C. f III. J. H. van 
Peursem, Zeestr. 40, Den Haag. (126) 

— PORTE GAL CÉRÈS, — 
in compl series en los, pap. soorten 
en tandingen. 
- Palvi l joensgracU 6, Den Haag. -
Corresp. adres; P. G. M E L S E R T , 
Dlbbetsstraai 55, Den Haag. [120] 

Tekst dezer Annonces 
vóór den lOn in te zenden 

aan de Administratie. 

http://ongebr.in.de
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■■■■■■■■■■■■■■■>r 

^■■■■■■a■■■■«■■■■> 
^■■■■■■■■■■■■■■■B 

'^■■■■■■■■■■■■■«a 
^■■«■■■■a■■■■•■ 

)■■■■■■■■ Si::::::::::::;"lam ocxirkt ^^»«i« 
s:::::::::»r WIJ utVEN '̂ ""' 
■■■■■■■■■■a** * * ' v w l ■■ V 1 ^ 1 « ^■■■1 
■ ■■■■■ ■■■■r '^•■^■■■■■■B 

: : : : : : : : r tijdens de zomermaanden ";:::;;::: 
■■■■■■■r « A Al I '«■■■■■■ 
: : : : : r lO "U korting op onder ~'SiSS 
SmW' staande g o e d k o o p e aanbieding. '"'■■; f 1,50 

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

K 200 verschillende Fransche Kol. 
■■ 100 „ Scandinavië 
; : 100 „ Portugal 
■• 75 M 
: : 50 " Buigarije 
•• 25 „ Joegoslavië 
Jï 1000 „ V. d. geh. wereld 
H Toezending na ontvangst van postwissel SS 

Inillll GEBR. VAN PRAAG, |j|[[[|i 
N. Doelenstr. 3, b/h Muntplein, iSÜSS: 
AMSTFRDAM, Tel. 43240. pg] säsisH 

■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ 
■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ 
■■■■■■■■■■■■■•■■■■■■■■■■■■■■■■■aaaiBBB■■■■■■■■■■■■■■■■■■ 
iiflaBBaaaaaaaaBaaaaaaBiaaBBaaaaBaaBaaaBaaaaaaaaBBaaaaKaa 

■BBBBBBB 
■BBBBBBB 
■BBBBBBB 
■BBBBBBB 

BELGIË. 
Vraagt mijn prijscourant van post, port

en spoorwegzegels, per stuk en engros. 
! ! ! ! ! ZEER BILLIJKE PRIJZEN ! ! ! ! ! 

De herdenk ings  se r i e 1 8 4 9  1 9 2 4 
— ,fl. 5,—. ; lo series fl. 47,50. — 

A. DE BUEGER, 
Brussel. 

C 1 0 8 ) 
34 Avenue des Azalées, 

JBBB*' ■«■■■■■■) 

ADVERTEEnT IH 

DIT Bill 
TJw zegels, opgezet in het 

Ederzeel's Nederland en Koloniën alliyni, 
geven TT meer genot van het verzamelen 

__ _ _ _ _ 123£_ 
^'xix'V|x"x4X"*Jx'xJx*Vix Vix"xJx'Vix"x|X"xix"#Jx"V|x'**'ix'xiWix'V|»"X|X'V|S?'\ 

Zeldzaam Aanbod! 
Prachtig rui lmateriaal . 

per l stak 
21^ gld 1905 f 0,12 
5 gld 1905 f 0,25 

10 gld 1905 f 11,50 
Jubilé 1 gld 1913 f 

2^2 

per 10 stuks. 
f 0,10 per stuk. 
f 0,20 per stuk. 

Jubilé 
Jubilé 
Jubilé 
Jubilé 
Jubilé 
Jubilé 
Jubilé 

5 
10 
50 

1 
2i/, 
5 

gld 
gld 

1913 
1913 

gld 1913 f 
c. 
gld 
gld 

1923 f 
1923 l 
1923 f 

gld 1923 f 

0,45 
0,85 
1,60 

18,50 
0,25 
0,55 
3,50 
5 , 

f 0,40 
f 0,80 
f 1,50 

f 0,20 
f 0,50 
f 3,35 

per stuk. 
per stuk. 
per stuk, 

per stuk. 
per stuk. 
per stuk. 

Weid. zegels 1928 f 0,55 ; f 0,50 per paar. 
Alles licht gestempeld en onberispelijke kwaliteit. 
Brandkastzegels van Ned.Indië compleet f 55,

Franco na ontvangst van Postwissel. 
SPUI 13. AMSTERDAM. 

I . 1. A. EHÜElKliMP. o . 

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

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

P.Servaas Smits, Deventer. 
ftSr GEEN LEVERING OP MANOOLIiST. (30) 

Rusland, 
Rusland, 
Lithauen, 
Lithauen, 
Lithauen, 
Memel, 

Yvert No. 
Yvert No. 
Yvert No 
Yvert No. 
Yvert No. 
Yvert No. 

189152, 
217226, 

2552, 
5606. 

117127, 
112122, 

Memel, zonder 129 Yvert No. 123140, 
Memel, Yvert No. 154160, 

2,25 
4,50 
3 , 
4,— 
1,15 
1,15 
2,75 
3,50 

* = ongebruikt. Franco na ontvangst bedrag. 

PosizBöelhanilelJos.li!PoüliÉ,VH8|B,i:;L:rT%) 
PRINS HENDRIKSTRAAT 61, Postcheque en Giro No. 31822. 

i' 14 
''! Uw album behoeft geen ,,pakhuis" voor postzegels i* 
^i te zijn. 1̂  

Ederzeel's Nederland en Koloniën album 
>ij is dat niet. 
'V_ _ . 
^'*i^' *ix' ;^ïx"Vix'Vix")r|x'V|x'V|x' 5?ix"J?ix"?|X'V|x'V^x"Vix'VJx"?ix"3?Jx"J?ix'Vix"^ 

123d '^ 

\ ^t^. 3it£. ^i-^ i t * xt* xt.K, x+jf 5JA x j i x+A xjx, x V xfx x V x+x xt> * I * xtx x V ^ 
i*i  .  .  .    , _ . 

Elk zegel komt tot zijn recht in het ^ 

Ederzeel's Nederland en Koloniën allium. 
_ 123f iC 

^'yix*'7ix'Viv"'yix"^^x *3?+x''yiVVix'>^v"V4>"Vix''*4X''j?ï^*'!rJx"*ix'Vix'*yix'*xJx'V4X''K. 

B E L G I Ë . Herdenkingszegels van het 75jarig 
jub. d. Posterijen. Cmpl. serie 10 cent—10 fr. fl 5,25 
Franco na ontvangst van Postwissel. (13a) 

Spui 13. Amsterdam. 

j . J. A. Engelkamp 

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

v/h J A C Q. D E S O N N A V I L L E , 
S P U I 7, A M S T E R D A M 
TELEFOON NOORD 4135. (113j 

Profiteer van deze gelegenheid ! 
Opruiming van een enorme partij zegels, 
waaronder zeer veel goede zegels aanwe
zig, «samengesteld in lo ts ; niet meer dan 
20 zegels van een soort. 1̂27) 
Lot A, 1000 zegels f 3 , — 
Lot B, 2000 zegels f 5 , — 
Lot C, 3000 zegels f6,— 
Lot D, 5000 zegels f 10,^ 
Per 10 lots 25°/g icorting. Toezending na ontvangst 
van postwissel. Vraagt mijn laatste prijscourant, 
gratis en fr. Postzegelli. ,iThe Globe", Zaandam. 

( i»i»< ct»i {»tw i»ii (»tw M l i*tw i»t" I'M i»i*i i»i" «»t" " t i i»ti i»tw i»t»i ^fi (»Mijfe 

I Ederzeefs NederlanU en l o M ë i ÜIDUIII | 
i ligt altijd goed vlak open. | 
f| 123/; |} 
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Uw moeite van het overplakken krijgt gij ruim

schoots beloond, mits in een 

Ederzeel's Nederland en Koloniën album. 
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VERGELIJK ONDERSTAANDE OPSTELLING VAN 
BEREIKTE VEILINGSPRIJZEN. 
ZEMD NOG HEDEN 

UWE VERZ/\MELING, UWE ZELDZAAMHEDEN, UWE BIJ^, 
ZONDERE KABINETSTUKKEN TER OPNEMING IN MIJNE 
(lllzondeiliike inzending tan kleine zegels tot 20 Merk, zonder b i j z o n d e r h e d e n ei leschadigde stukken, is doeliooi.) 

HERFSTVEILING. 

I IEII IRIGII KÖHLER. BERLIN W. 8. FRIEDRICIISTRASSE 166. 
(116) 

ö!K3>I<^> <«S>K3>I<»SBS!> 

Beieren, No. 4 I 
No. 7 

BrunswijkNo. 1 
No. 2 
No. 4 
No. 19 

Finland No. 2 
Franl<rijk No. 12 
Hamburg No. 4 

No. 7 
No. 9 

Hannover No. 12 
Modena No. 2 

No. 9 
„ No. 1 

(paar) 

(paar) 

(ö) 

(0) 

(2) 

(3) 

2 4 
4 0 , 

300 , 
75 , 

360,
6 0 , 

360,
0,15 

5 5 , 
350, 

7 0 , 
2 5 , 

« , 
4 5 , 

250,— 

120,
155,— 
480 , 
155,— 
620, 
140,— 

1100,
12 , 

125,— 
475 , 
260,— 
235,— 

31,— 
3 9 0 , 
380 , 

Napels No. 2 (4) 
Sicilië No. 1 
M. Schwerin No. 4 

No. 4 (2) 
„ „ No. 8 

1 6 ,  125, 
7 5 ,  170,

500,— 650,— 
1000, 1400,— 

80,— 290,— 
„ couTertknipsel op brief 20,— 1450,— 

Monaco No. 9 
Oldenburg No. 5 

No. 7 
No 3 (2) 

Oostenrijk No. 3 (2) 
Lombardije No. 3 (4) 
Pruissen No. 12 

No. 13 

175,— 205,— 
1200,  1750,— 
275,— 460,— 
100,  210, 

0,20 1250,
0,45 1500,— 
2 ,  5 0 , 

12,— 260, 

1 NoordDuitschland No 3 (4) 1,50 7 5 ,  | 
Noorwegen No. 1 (3) 
Rumenië No. 25 (6) 
Baseier duifje 
Rayon 10 R. 
Saksen No. 4 
Taxis No. 10 (2) 

» No. 5 
Wurtemburg No. 9 (5) 
U.S A. No. 20 (9) 
Fidji No. 9 (2) 
Mauritius No. 8 
N.S.W. No. 3 
Tasmanië No. 6 
Victoria No. 3 (4) 

2 7 ,  125 , 
42,— 500,— 

800,— 1400,— 
1 6 ,  105,— 
1,50 160,— I 
2,50 350,— I 
5 ,  85,— 1 

60,— 450,— 
1,35 8 4 , 

225,— 420, 
1700, 2000,
2 0 0 ,  860, ~ 
250 ,  450 ,  
160,— 400, 

■ 

B 
■ » 

Opruiming van weinig gebruikte, zoo 
goed als nieuwe 

HANDIGE 
VOORRAADBOEKEN 
Formaat 25 X "^ c.M. Bevat 25 steike 
manillacartonbladen met elk negen 
dito strooken, klemrug in geheel linnen. 

! IJZERSTERK ! 
Prijs inplaats f 6,50 voor slechts f 2,50 

(en porto). 

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

Hilversum, Nassaulaan 5. 
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Lezers, 

begunstigt 
de 

adverteerders. 
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I BRITSCHE 
KOLONIAAL

: ZEGELS. : i 
D K G N I N G E D U A R D  G 
EN K O N I N G G E O R G E  U I T G I F T E N . 
o IK HEB JUIST AANQEKOCHT EENE PRACHTCOLLECIIE 
E D U A R D  EN 6 E O R Q E  U I T Q I F T E N , WELKE NU 
WORDT GEDETAILLEERD. □ a 

D DE MEESTE VAN DE ZEGELS ZIJN GEPRIJSD HALF 
CATALOGUS EN ZICHTZENDINQEN, ZOOWEL VAN POST

FRISSCHE ALS VAN PRACHTiQ GESTEMPELDE EXEMPLA

REN, KUNNEN OP AANVRAAG WORDEN TOEGEZONDEN, 
o EVENEENS IN VOORRAAD EEN MOOIE COLLECTIE DER 
E E R S T E U I T G I F T E N , GEPRIJSD TEGEN EENDERDE 
CATALOGUS. o b o 

I : J. BIRD, : 
LONDON, S.W. 18, 
„WESTBURY", WEST 
HILL ROAD, : 
: WANDSWORTH. 

i 
(51) 



Vni NEDERLANDSen MAANDBLAD VOOR PHILATELIE i6 JULI 1925 

ZOMER-AANBIEDING 
van den „Haagsche Postzegelhandel", Toussaintkade 41, Den Haag. 
r™ DEEL. JULI-AUGUSTUS 1925. 

ZOOLANG DE VOORRAAD STREKT!! BIJ AANKOOP VAN f 1 0 , - ©F MEER 
1 Zumstein-Ëuropa-Catalogus 1925 (waarde f 2,25) GRATIS! 

(1\PLAATS 5 O/, KORTING ) (K2" (INPLAATS o \ KORTING) 
Allenstein 1920 Serie met ovalen overdruk, 13 stuks 

» 1920 15 pf. brum, zeer lastig zegel 
Argentinië 1920 2 c rood, no 252 ongebruikt 

» 1920 5 c rood en blauw, no 253, ongebruikt 
j> 1920 12 c groen en blauw, no 25+, ongebruikt 
» 1911 5 c bruin en zwart, no l64, ongebruikt , 
> 1930 DIENST, 2 en 5 c , no i48 en 149, ongebruikt 
» 1919 DIENST, 12 c , blauw, no 127, ongebruikt 

Australië 1912 £ 2 — , no 15, gebruikt, goed exemphar , licht gestempeld 
Serie compleet, 10 stuks, no 18—27 
Serie compleet, i 5 stuks, no 30—44, (75 fr ) 

Baden 1851 1 K , no i, pracht exemplaar ƒ 2 5 , — 
•» 1862 30 K oranje, gebruikt, zeer goed exemplaar 

Beieren 1849 i K zwart, pracht exemplaar, gebruikt, no 1 

/ 

Azerbaidjan 1919 
1921 

Zeer goed exemplaar 

België 

1850 12 K rood, pracht exemplaar, no 7, gebruikt 
1862 18 K rood, pracht exemplaar, no i4, gebruikt 
1870 12 K no 29, pracht exemplaar, gebruikt, zeldzaim 
1875 I M \iolet, ongetand, pracht exemplaar, no 36, gebruikt 
1911 No 76—91, 3 pf — 20 M , serie compleet, gebruikt 
1914 2 pf — 20 M , serie compleet, ongetand, ongebruikt 
1919 Dito serie, met overdruk Volksstaat, ongetand 
1919 Dito serie, met overdruk Freistaat, ongetand 
1908 DIENST (overdruk E ) , serie compleet, no i — 5, ongebruikt 

5 fr licht brum, no 37a, gebruikt, pracht exemplaar 
Serie Tentoonstelling Antwerpen, compleet, ongebruikt 
Roode Kruis, serie compleet, no 150—163, gebruikt, zz 
Serie Staalhelm 1 c —50 c , compleet, ongebruikt, no 165 — 174 
Serie Oljmpiade, met overdruk, compleet, gebruikt 

1869 
1894 
1918 
1919 
1921 
1922 
1923 
1916 
1920 
1931 
1922 
1923—'25 

Invalide, bruin ƒ 0,20 
5 fr , violet / 3,75 
Spoorweg serie, compleet, no 

» » » n o 
58—78, gebruikt 
79 - 9 9 , gebruikt 

no 100—127, gebruikt 
no 128—134, gebruikt, Hstig 
no ij5—149, 15 stuks, gebruikt 

idem 1923 grijs, ongebruikt 
1924 5 fr bruin 

i 
» 1892 

1893 
» 1894 

Brit Somaliland 
Bosnië 1906 

1925 Post Jubile serie, compleet, pracht uitvoering 
» 50 verschillende bpoorwegzegels, pracht sorteering, slechts 

Eupen en Malmedy 1920 No 1 — 7, serie compleet, lastig 
Benin 1892 No 1—2—3—7—8 — 10—11—12—13, alle pracht exemplaren, PPR STUK 

No 17, pracht exemplaar ƒ 13,50 No. 19, pracht exemplaar gebruikt keur I hier 
Serie Golfe De Benin, compleet, alle pracht exemplaren, no 20 32 
Serie Benin, compleet, no 33—45, alle pracht exemphren 
PORTO serie compleet, gebruikt, pracht exemplaren, lastige serie 
Serie 1903, compleet, gebruikt, J/̂  d —5 R , alle pracht exemplaren, zz 
Serie compleet, gebruikt, no 29 44, pracht exemplaren 

1910, Jubile serie, compleet no •T5 —60, pracht exemplaren . 
5 Kr , no 60, 1910, slechts • 

1912 12, 60 en 72 heller, serie compleet 
1916 Serie compleet, no 97—114, lastige serie 
1917 Weduwen en Weezen, compleet _/0,10 Serajewo, compleet 
1917 Militairpost, compleet 
1906 (overdruk op Labuan), serie compleet, no i —12, z z , pracht exemplaren 
1907 No 13—23 serie compleet, l c — $ i , pracht exemphren 
1908—'20 No 24 — 38, serie compleet, l c—$ 5, pracht exemplaren 
1909 Overdruk, no 72 — 75, gebruikt 
1915 No loi — ic6, 5 c —25 c serie compleet 
1920 No 132 —i4r, serie compleet 
1922 No 164-172 , serie compleet . . . . . 

Brunei 

Bulgarije 

TÖl 
0,65 
0,75 
0,10 
o,'5 
0,35 
0,15 
0,15 
0,15 

1 5 , -
0,75 
2,50 

17,50 
3 5 , -
90,— 
12,50 
10,-
9, -

4 5 , -
18,50 
15, -

I , — 
I , — 

I , -
0,65 

90,— 
0,15 

7 5 , -
2,— 
0,10 
0,10 
2,— 
1,75 
2,— 
2,25 
1,25 
1,25 
5 50 
1,25 
3 , -

12,50 
50, 
17,50 
' 5 -

4 0 -
5250 

250 
6,75 
o,4o 
475 
7,50 
0,15 
3,25 

5 0 , -
30,-
2 5 , -
0,55 
0,25 
0,75 
0,75 

file:///iolet
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I 

Bulgarije 
Canada 
Canton 

Ceylon 

Fr. China 
» 
» 

Creta 
Cuba 
Dahomey 
Denemarken 

1925 
1897, 
1903, 
1906 
1908 

Overdruk, serie compleet, 8 waarden f 0,45 
No. 38 — 53, Vj c. zwart- % 5 olijf, serie compleet, gebruikt . » 75,— 
Serie compleet, no. 17—32, pracht exemplaren » 60,— 

1894. 
1902. 
1901. 
1900. 

No. 
No. 
No. 

No. 
No. 
No. 

33 — 49, serie compleet, pracht exemplaren, z.z 
50—66, serie compleet, pracht exemplaren 
3 2 / 2 , 5 0 ; No. 1 5 / 2 5 , - ; No. . 3 5 / 9 , - ; No. 1 7 / 1 4 , — 
8 / 5 0 , - ; No 4 1 / 9 , — ; No, 4 2 / 1 0 , — ; No. 3 4 / 1 0 , - ; 
I —16, serie compleet, pracht exemplaren 

No. 3 7 / 8 . — 
No. 36 ƒ 10,— 

. . . » 5 0 , -

. . . » 25,— 
No. 39 / 9 - ; 
enz , enz. 

/ 32,50 
20,— 

7,50 
20,— 

Danzig 

1912. 

1921. 
1917. 
1920. 
1920. 

1920. 
1920. 
1921. 
1922. 
1922. 
1922, 
1923. 
1923. 
1923 
1923. 
1923. 
1923. 
1923. 
1923. 
1920. 

» 1923, 
. 1923. 
. 1923. 
» 1924. 
» 1923. 

1923. 
1923. 

Duitsche Koloniën 
China 1905-

Duitschland 

Marokko 

23—33, serie compleet, pracht exemplaren. . . . » 
PORTO, serie compleet, no. i—6, pracht exemplaren » 
I d. violet, no. 7 / 5 , — 2 d . bruin, no. 8 / 6,50 5 d. groen en zwart, no, 9 » 

Verder alle zegels in pracht exemplaren leverbaar tegen concurreerende prijzen. 
Serie van 5 stuks, no. 152—155, 159, l64 en Expr. no. 2, Yvert 19 fr , slechts. . . . » 

1899—1905. No. 1 — 17, serie compleet, pracht exemplaren, zeldzaam » 
1907. Serie compleet, 5 ö.—100 ö , no. 55 — 61, pracht exemplaren, gebruikt . . . . , . . » 

5 k., no. 68, pracht exemplaar, gebruikt » 
Overdruk POSTFAERGE, 15 ö. violet, no. 118 / 0,35 10 ö groen, no 142 » 
30 ö. oranje, no. 143 / 0,35 50 ö. grijs » 
Serie Roode-Kruis, compleet, zeer lastig ; . . . » 
DIENST, serie overdruk S.F"., compleet, ongebruikt, lastig . . . . ■ , . . . . . » 
5 pf.—5 M., serie compleet met zeldzame 3 en 4 Mk., no. i —15 » 
Schuine overdruk, (alle gekeurd!), 2 pf. grijs / 20,— 2I4 pf. grijs » 
3 pf. bruin / 4,— •]% pf. oranje / 7,— 10 pf. rood / 3,— 30 pf (30) » 
50 pf. (no. 31) / 30,  80 pf. rood en zwart / 2,—, alle pracht exemplaren. 
I M/30 pf. 10 M./7^2 pf, serie compleet, zeer lastig » 
Serie eerste vliegpost, compleet » 
Serie Koggeschip, compleet, no. 47 — 56, lastige serie » 
9 M. rood en violet, no. 121, slechts » 
50 en 100 Mk. rood en goud, twee stuks, compleet • 
250, 500 en 1000 Mk., no. 126 — 128, lang formaat, ongebruikt, slechts » 
loOGO, 20000, 50000 en 100000 Mk./2O00O Mk , compleet » 
10 Millioen/ioooo Mk., oranje, ongebruikt / 0,15 gebruikt » 
400 D. M/100 M,, no. 144 / 0,10 500 D./50000 M, groen, no. 145 » 
Overdruk i Millioen oranje, klein formaat, no. 147, lastig zegel » 
Millioenen overdruk, rood, i — 5 Millioen, serie compleet, l48—151 . , » 
Dito serie, grijs, 10—50 Millioen, no. 152—156, serie . . . ' » 
Dito serie, grijs, 100, 300 en 500 Millioen, no. 157—159 » 
Vliegpost, serie compleet, no. 161 —164 » 
2,50 M/2 M. violet, no. 118, zeer lastig zegel, slechts » 
Serie overdrukken, compleet, 38 stuks, gebruikt / 0,75 ongebruikt » 
Serie milliarden overdrukken, compleet, ook doorstoken, gebruikt / 1,25 ongebruikt » 
Serie milliarden, compleet, i tot 50 Mrd,, ook doorstoken » 
Weldadigheidserie, compleet, zeer lastig, no. 344—347 » 
Dienst serie met overdruk 5 D,/5 M.—5 Mrd./ioo pf, no. 37—47 » 
Serie met overdruk Dienstmarke, 20 M. — 500 M,, gebruikt / 0,35 ongebruikt » 
Dienst serie 100 M —50 Milliard Mk., compleet, gebruikt f 1,25 ongebruikt » 
BIJNA ALLE ZEGELS STEEDS GEBRUIKT EN ONGEBRUIKT VOORRADIG. 

07. Serie compleet, ongebruikt, i c,/3 pf.—2J/2I;/; Mk » 
1911. Serie compleet, ongebruikt, 3 c / 3 pf.—6 p. 25 C./5 Mk. 

MarshallEil., Samoa, 

0,20 
47,50 

0,25 
0,75 
0,10 
o,4o 
1,25 
0,75 
4,50 

s o 
lo,— 

5 
0,75 
4,50 

1,75 
2,75 
o>35 
0,90 
0,25 
0,10 
0,50 
0,15 
0,20 
0,20 
0,15 
1,50 
o,4o 
0,90 
0,50 
3 , 
0,25 
0,15 
0,75 

5,50 
6 , 

Togo. D. NieuwGuinea, D. O Afrika, D. Z. W. Afrika, Karolinen, Kiautschou, Marianen, 
Alle deze series ongebruikt, per serie / 5,90 
Serie compleet, '/» c.—10 P., (no. i —18(, zz / 87,50 Elobey, Annobon en Corisco 1903. 

» » o » 1905. 
» » 2 » 

Serie compleet, i c —10 P., (no. 19—34), z.z « 57,50 
1906. Serie overdruk, compleet, (no. 35—38), zz » 10,— 

» » » » 1907. Serie compleet, i c —10 P., (no. 39—54), z.z » 23,75 
Ecuador 1909. i c. groen—5 S. violet, serie compleet, no. 162 — 170, slechts ' » 1,50 
Estland 1919 Serie compleet, 5 k.—70 k., no. 1—4, lastigs serie » 0,35 

» 1921. RoodeKruis, compleet, 3V^ m. en 7 m , no. 47—48, getand of ongetand » 0,25 
» 1923. 100 M olyf en blauw / 1,50 30 M. en 70 M. / 1,50 300 M. bruin en blauw » 4,— 
» 1923. Vliegpost, compleet, overdrukserie, no. 58 — 62, lastige serie » 3,75 

Finland 1856. No. 2, 10 k. rood, pracht exemplaar, met poststempel, keur Thier » 60,— 
» 1922. 1 m. 50 p., grijs en rood, no. 105, zeer lastig zegel » 0,35 

Fiume 1919 Serie overdruk op Hongarije, compleet, op brieven, kleine voorraad » 20,— 
» 1924. Serie overdruk ANNESSIONE ALL ITALIA,. compleet, gebruikt of ongebruikt . . . . » 9,— 
» 1924. Serie overdruk RECïNO d'ITALIA, compleet, gebruikt of ongebruikt » 9,50 

Frankrijk 1917. Serie Orphelins de Ia Guerre, compleet, no. 148 —155, zeldzaam » 12,50 
» 192t. Dito serie met waardeverandering, compleet » 2,50 

.» 1918. RoodeKruis zegel, no. 156 / 0,10 i 9 ' 9 ' YÏ c./i c , no. 157 » 0,05 
» '924. Olympiadeserie, compleet, ongebruikt, reeds schaars » 0,50 

Georgia I9 ' 9 . Serie compleet, getand, ongebruikt, 9 stuks, slechts » 0,10 
Griekenland 25 verschillende / 0,25 50 verschillende / 0,80 100 verschillende » 2,50 
Hamburg Geheel compleet, in pracht exemplaren, alle zegels gekeurd, ongeveer 4ooo fr » 375,— 
Hannover Geheel compleet, in pracht exemplaren, alle zegels gekeurd, ongeveer 3500 fr. . ' . . , »300,— 
ALBUMS. Steeds groote sorteering SCHAUBEK, S C H W A N E B E R ( ; E R  , K B .  en BLANCOALBUMS. 

BEWAART DEZE ANNONCE! U KUNT ZOODOENDE EEN VOLLEDIGE PRIJSLIJST VORMEN. 
Levering uitsluitend na ontvangst van postwissel of overschrijving op Giro No. 110104. — BesÉelHngen boven f 10,~ franco. 
Buitenland porto steeds extra. — Aanvragen zonder retour porto worden NIET beanfwoord. — Behalve op zegels van 
Nederland en Koloniën wordt 5 */u korting in zegels verstrekt. [42] 
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Neben den obigen vollständigen Nachträgen zum grossen Schaubek-Normal-Albuin gelangen von jetzt an auch 

Schaubek - V i k t o r i a - Albums 

philatelistischcs Ereignis L Ranges 
ist das Erscheinen der alljährlichen Schaubck^Nachträge. 

Zu Ihrem Schaubek'-Normal'-Album erschien soeben der 

Nachtrag Nr. 41. 
t r y Er gelangte bereits an alle diejenigen Besteller zum Versand, welche die Zusendung sofort nach 

Erscheinen gewünscht haben. " S Ä 
Der Nachtrag Nr. 41 bildet die zweite Fortsetzung zur zweiundvierzigsfen Auflage und gleichzeitig den genauen 

Anschluss an den im Vorjahre erschienenen Nachtrag Nr. 40. Er enthält alle Markenneuheiten vom Dezember 1923 bis 
Oktober 1924 und ist zur Fortführung alter Albums unentbehrlich, denn erst durch ihn kann das früher gekaufte Album 
auch fernerhin die Annehmlichkeiten eines auf der Höhe der Zeit stehenden Sammelbuches bieten. 

Der Nachtrag Nr. 41 bringt u. a.: 
• Danzig (3 Blatt), Deutsches Reich (3 Blatt), Frankreich (2 Blatt), Griechenland (3 Blatt), 

Italien (3 Blatt), Memel (7 Blatt), Niederlande (2 Blati), Oesterreich (4 Blatt), Polen 
(3 Blatt), Russland (3 Blatt), Schweden (2 Blatt), Südslawien {2 Blatt), Ungarn (4 Blatt), 
ferner von Finnland, Qrossbritannien, Irland, Island, Luxemburg, Portugal, Schweiz, Spanien, 
Tschechoslowakei usw. 

Jeder Nachtrag schliesst sich lückenlos an den vorhergehenden an. Kein Blati itl entbehrlich, wenn Ihr 
Album wirklich vollständig bleiben soll. 

die neuen 
Marken von 

Nachträge zu den einseitig 
bedruckten 

zur Ausgabe. Entsprechend dem Umfange und dem Texte der Viktoria-Albums bilden diese Viktoria-Nachträge 
nur einen Auszug (die wichtigsten Neuheiten enthaltend) aus den grossen Schaubek Nachträgen. Sie schliessen sich 
jedoch im Format und Ausstattung ebenfalls genau den Viktoria-Albums an und werden von den vielen Besitzern 
dieser Albums, denen eine gedruckte Ergänzung bisher fehlte, gewiss freudig begrüsst werden. 

Amführliche Nachtragilitte, desgl. solche über Albums, Einfügeblätter, Einbanddecken, Sammlerbedarfs
artikel usw. steht kostenfrei zu Diensten. 

Die Preise des Nachtrags Nr. 41. 
Permanent-NachtrSge in Einzelblättern 

jedes Land ein besonderes Blatt. 
Nr. 41/96 RM. 6 , - doppelseitig, für Album 

41/90 „ 7,— einseitig, „ „ 
41/01 „ 8,50 „ 
41/03 „ 1 2 - „ 
41/04 „ 1 3 , - „ 
41/OOE,, 1 2 , - „ 
41/OOA,, 1 3 , -
41/OOB „ 1 8 , -
41/40 „ 4 , - „ 
41/41 „ 5 , -
41/42 „ 6 , - „ 
41/43 „ 7,— 
41/44 „ 7 , - „ 
41/45 „ 8 , - „ 

Nr 96 
„ 90 
l u 2 

)» ,» )» ^ 
4 
F 

,, n » «-
A 

„ Europa-Teil „ 90 

„ Europa-Album ,, 42 
43 
44 
4^ 

Wohlfeile Nachträge zum Normal-Album : 
Nr. 4 1 . 

(Mehrere Länder auf einem Blatfej. 

Preis 
Ausgabe A, geheftet RM. 3,— 

„ B, in Halbleinen gebunden . . . . „ 6,— 
„ E, holzfreies Papier, ungumm. . . „ 2,80 
„ O, holzhalt. Papfer, ungumm. . . . „ 2,40 

Nachtrag 1925 zu Schaubeks Viktoria-Album. 
Nr. 12/1925, RM. 2,50 einseitig bedruckt, holzhaltiges Papier, für Album Nr. 9, 10 u. 12. 
„ 13/1925, RM. 3,— „ „ holzfreies „ „ „ . „ 13. 

C T ^ Y " 1 Verlag des W • * ^ ^^ A 

. F. Lücke, '-^^t Leipzigs 24. (119) 



i6 JULI 1925. NEDERLANDSCH MAANDBLAD VOOR PHILATELIE. XI 

■ ■ * • « • • ! • • • • < • • • • ■• • • • ■ • • • • • > • • • • • • • • < * « • • ■ * • • • ■ • • • • ■ ■ • • « • ■ • • • • ■ • ^ • • ■ • « • « ■ • • • • • • • • • • • f a a a • ■ • • • • • • • • • M l * • • ■ * ■ • • • < 

Hv 

P^ygjyNQEIN IN LONDEN. 
In de volgende maand zullen we herzien onze Igst van namen van verzamelaars, die catalogi ontvangen, en daaraan toevoegen 

de namen van allen, die op onze veilingen wenschen te koopen. Ook zullen we opnemen alle wijzigingen en adresveranderingen. 
Aan verzamelaars, die nog niet van de veilingen in Londen profiteerden, zouden we duidelijk willen maken, dat de meeste 

der fraaiste verzamelingen op onze veilingen zijn verkocht. We zijn steeds bereid voor onze lilanten te taxeeren en zullen gaarne 
kavels ter inzage zenden tegen portovergoeding. 

Onder de belansjrijkste verzamelingetr, die in het a.s. seizoen zullen worden aangeboden, zijn : 
De „MAYFAIR"VOndst, bevattende unieke vellen van vele vroegere Britsohe Koloniale zegels. 

Europaverzamelaars zijn de volledige vellen van alle waarden der Jonische Eilanden en groote 
Taxis (noord). De veiling zal in October worden gehouden en de catalogus is reeds in bewerking. 

Verder een groote algemeene verzameling van meer dan £ 5000 waarde, 
Waardevolle Italiaansche Staten op geheele brieven. 
Een verzameling driehoeken van de Kaap. 
Een speciaalverzaraeling van Tasmania en vele andere waardevolle stukken. 

Eigenaren van groote verzamelingen en enkele zeldzame zegels, geschikt voor onze Londenveilingen, worden verzocht ons over 
den verkoop te raadplegen. > 

Opdrachten inclus. 15 *,,. Correspondentie: Engelsch, Fransch, Duitsch. 

Van het grootste belang voor 
blokken ongetande Thum & 

vjy iJ Onder speciale Koninklijke bescherming, jj 

ji Telegramadres: PhistamselPiccy, London, ji 

K. X JCarncr, 6 ,7 en 8 Old Bondstrcct, £ondon, W. ] . 
(106) 

{.>.; 

•:i') 

(lï:: 

Meer dan dertig jaren gevestigd. it 

,•!•;;.•:•; 

i 
f 

EO CU 

POSTZEGELIIAHDEL VAN HEBWEIIDEH. 
GRONINGEN. POSTBUS 62. 
 POSTREKENING 22499. 

Montenegro 1902 tot 1906, Post, Porto en 
Ontvangstberichtzegels, compleet, slechts ƒ n , — 

Turkije, Yveit 50—53, 4 waarden, ongebr. » 0,70 
» ■. 61—64, 4 
» » 71—79) 9 
» » 189—192, 4 
» ' » 200 —206, 7 
» » 208, gebr. 
» » 221—227, 7 

» 569—581, 13 
» 582—594, 13 
» 595 — 611, 17 

gebr. 

ongebr. 

' 2,25 
■ 3,25 
■ 15 — 
■ 4,80 

0,80 
1,20 
0,35 

23 — 
2,30 

Wegens vacantie zal onze zaak van 20 JULI tot 1 
AUGUSTUS a.s. GESLOTEN zijn en verzoeken wij 
onze cliënten gedurende dien tijd geen correspon
dentie aan ons te richten. {28) 

Escxa 

! 

i 

^ t^ < ^ )»i» '■^.._gitf>_ <*y <*if> **!*> ^ ^ « * ^ 1*^** ' • i * ' '■ i * ' < * ^ «*iy> '*i*> ' • i * * .'*ili*' ^i^ M 

I Waardevermeerdering ontstaat ook Z 
I door het verzamelen in n̂  
I Ederzeel's Nederland en Koloniën album. I 
1 123« % 
^{ÏSfif'^^'t^ * ^ fjf^'ï»^ 1^^ tfl^ taV «^ ' («V ««V WF*» <«V ««T̂  («V «•!•) ( f l ^ ' ^ f i ^ 

SURINAME EN CURAgAOZEGELS 

T E KOOP 
SEYIIAASD 

D.EDERZEEL,St.lan8triatlMni8terilaiii. 
(124) 

O, xJiï,.iT^..Aj^, *.*«■, 5tx, *,J*(, XJA. XTX ^fA ^JA, Atx. AJX x tx x V x tx X*X V ^ x V X»i JJ 

Vïi " ' ' ' " Ä 

î Vraagt TTw leverancier '^ 

I Ederzeel's Nederland en Koloniën album. 
123« if 



XII NEDERLANDSCH MAANDBLAD VOOR PHILATELIE. i6 JULI 1925 

NIEUW! NIEUW! 

P 

ÏOOEYEH YERSCÏÏEMH: 

HET ALBUM VOOR 
NEDERLAND EN KOLONIËN 

ZONDER AFWIJKINGEN. 
Het album is op losse bladen gedrukt, zwaar wit houtvrij carton, bladgrootte 
29 X 31 en in den band 24 X 31 c.M. — — 
Voor elk postzegel een vrijstaand vakje; de beste oplossing om een mooi 
geheel te verkrijgen, daar op deze wijze de zegels niet vlak naast elkaar 
geplakt worden, doch men een bevalliger rangschikking verkrijgt. — 
Band geheel linnen, echt lederen klemrug en hoeken, plaats voor ruim 80 cartons. 
Titel in goud, diagonaal (schrijfletters) of horizontaal (blokletters). — 
Titelblad, alleen met het Nederlandsche wapen in neutraal grijs bedrukt. 
Bladen op linnen geplakt. — — 
Etui. Elk album bevindt zich in een fraai étui. — 
Supplementen verschijnen elk jaar begin Januari. — 
De prijs van dit werkelijk fraai uitgevoerde album is slechts f 10,75, franco 
in Nederland f 11,50. Naar Oost- of West-Indië f 13,—. Bijpassende blanco 
bladen, bedrukt met de namen Nederland en die der Koloniën, li'/j cent 
per stuk; 10 stuks f 1,10; porto extra. — 

D 
1 

O 
UITGAVE 

EDERZEEL, AMSTERDIIM, 
ST. JANSTRAAT 18. 

DIT ALBUM IS OOK AAN ONDERSTAANDE ADRESSEN VERKRIJGBAAR; 

Amsterdam: 
J. C. Au£ der Heide, Gravenstraat 17. 
N.V. Booleman, Kokin 54. 
W.Donath & Co., N.Z. Voorburgwal 316. 
»De Globe«, Postzegelhandel, 

Gasthuismolensteeg 12. 
N.V. Hekker's Postzegelhandel, 

Reguliersbreestraat 24. 
J, Jlebns, Korte Lijnbaansteeg 4. 
Gebr. Van Praag, N. Doelenstraat 3. 
N. Yaar & Co., Ceintuurbaan 137. 

Alkmaar: 
H. Pijpers, Koorstraat 151. 

Breda: 
P. Veen & Zoon, Nieuwe Ginnekenstraat 11. 

Deventer: 
P. Servaa's Smits, Brink 84. 

's-Gravenhage: 
Haagsehe Postzegelhandel, Tousaaintkade 41. 
P. Hoogerdijk, Molenstraat 22. ' 
Kootlieb & Co., Heerengracht 5. 

Groningen: 
P. C. Dijkema, N. Kyk in 't Jatstraat 114. 

Hilversum: 
J. C. Auf der Heide, Nassanlaan 5. 

Hoorn: 
R. van der Zaag, Nieuwsteeg. 

Leiden: 
Kleine, Roodenbnrgerstraat 6. 

Maastricht: 
P. Kamphngs, Prof. Thomassenstraat 10. 

Nijmegen: 
Willy Paret. 

Rotterdam: 
B. J. de Heer, Kruiskade 4. 
H. van der Loo, Nieowstraat 26. 
Max Pool, Keizerstraat 22. 
H. J. J. van Seventer, Keizerstraat 19, 

Utrecht: 
H. van Biezen, Kruisweg 41 . 
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