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H A N D B O E K CURAQAO 
Z EN S U R I N A M E Z — 
BEWERKT DOOR DEN HEER A. C. VOSS, GEDRUKT 
OP KUNSTDRUKPAPIER EN TOEQELICHT MET 
: DUIDELIJKE CLICHÉS. :: 

!1 VERMELDT VELE OPLAAGCIJFERS DER ZEGELS ! l 

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

I 
J. MEBUS - AMSTERDAM, 
— N. Z. VOORBURGWAL 264. 

[12] 

P R O G R A M M A 
VAN DEN 

ZESTIENDEN NEDERUNDSCHEN PHILATELISTENOAG 
OP VRIJDAG 28, ZATERDAG 29, ZONDAG 30 en MAANDAG 

31 AUGUSTUS 1925, TE MAASTRICHT. 

1 9 2 5 . 

2 4 uur n.m 
3 uur n.m 

6 uur 11 m. 
7 uur n m. 

9 ' ^ uur. 

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. 
Opening van den Philatelistendag en de Tentoon
stelling in de voormalige Dominicanerkelk, Groote 
Staat. 
Bezichtiging der Tentoonstel l ing. 
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 Veieeniging »Zuid-Limburg«.) 
Na afloop Cabaret, Dancing, enz., aangeboden 
door »Zuid Limburg«, 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 . 
Vergadering van het Kapittel voor de Bondsmcdaille 
in »Momus«. 

10'^uurv.m. Zestiende Algemeene Vergadering van-den Neder-
landschen Bond van Vereenigingen van Postzegel-
zamelaars (toegankelijk \ oor al/e leden der aange
sloten Vereenigingen), in de bovenzaal der Sociëteit 
»Momus«. 

A g e n d a . 
Opening. 
Notulen der vorige vergadering. 
Ingekomen s tukken. 
Verslag van den secretaris. 
Verslag van den penningmeester . 
Begrooting 1925 —1926. 
Verslag van de weikzaamheden van het Infor
matiebureau. 
Bestuursverkiezing ; volgens rooster treden af de 
beeren mr. E. Bonn en mr. W. S. W. de Beer 
(de aftredenden zijn wederom candidaat gesteld 
door alle vereenigingen, die candidaten inzonden) 
Vaststelling van de plaats, waar de jaarlijksche 
algemeene vergadering in 1926 zal worden 
gehouden. 
Rondvraag en sluiting. 

Deze vergader ing is toegankelijk voor a l l e 
leden der aangesloten Vereenigingen. 
De vertegenwoordigers worden herinnerd aan 

10. 
N.B. 

art. 29 H. R., hetwelk bepaal t , dat zij bij 
verhindering hun stem kunnen oveidragen, 
mits hiervan vóór de vergadering schriftelijk 
aan den 2en secretaris is kennis gegeven. 

12 uur m. Muziekuitvoering op het Vrijthof, 
12!/juurn.m. Tocht per autobus naar het Casino »Slavante«. 

Deze tocht wordt aangeboden door »Zuid-Limbuig.« 
1 uur n.m. Gemeenschappelijke Lunch in het Casino »Slavante«. 
2 uur n.m. Autotocht door de mooiste streken van-<;;«'(/-/.?>«if'«r^, 

met rustpunten o.a. te Epen en Valkenburg. 
Voor he'n, die niet deelnemen aan den autotocht, 
bestaat gelegenheid tot het onder deskundige 
leiding bezichtigen van Maastricht en omstieken. 
Nadere bijzonderheden hierover worden op de ver
gadering verstrekt. 

7 uur n.m. Diner in Hotel »Der ion ' , Onze Lieve Vrouweplein. 
M A A N D A G 31 A U G U S T U S 1 9 2 5 . 

10 uur v.m. Philatelisten-Congres (toegankelijk voor alle phila-
precies. telisten), in de bovenzaal van »Momus«. 

A g e n d a . 

1. Voordracht, te houden door den heer Leon de 
Raay te Watergraafsmeer. 
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 
écne Algemeene Neder landsche Philatelisten-
Vereeniging ?« 

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

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

N.B. Om de volgorde der sprekers zal worden 
geloot. 

V o o r d e z e v o o r d r a c h t e n w o r d t d e 
w i s s e l b e k e r u i t g e l o o f d . 

12 uur m. Muziekuitvoering op het Vrijthof. 
2 uur n m. Gemeenschappelijke Lunch in de sociëteit »Momus«. 

9-11 uurnm. Muziekuitvoering 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. 

f y * Aan Phi late l i s ten, die Tan plan zfln den Philatel isten
dag te bezoeken en nog geen u i tvoer ig programma met 
aanuieldiugshiljet mochten ontfaiigen hebben, zal, op 
aanvraag aan dr. E. Verzyi , Minderbroedersberg 5, Ie 
Maastricht, alsnog een exemplaar daarvan worden toe
gezonden. 

Nederlandsche Vereeniging van Postzegelverzamelaars. 
Secretar 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. 
Anihem en Omstr.: Secr.: J. R. de Joncheere , Arnhemsche 

Straatweg 25, l'elf. 
Dordrecht: Secr.: G. W. Wesselman, Maartensgat 7. 
Friesland: Secr.: S. Tromp Visser, Voorstreek 9, Leeuwarden. 
Gooi- en Eemland: Secr . : C. Bovenkerk, Pa t e r Wynterlaan 9, 

Naarden. 
's-Gravcnhage: Secr. : J. J. Deggeller, Schuyts t iaa t 151. 
Haarlem: Secr. : dr. J. M. van Olst, Wilhelminastraat 14. 
's-Ifertogenbosch : 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. 
West-Friesland: Secr. : P. C. Korleweg, Westerwcg 91, Alkmaar. 
Handboek der Postwaarden van Nederlandsch-Indië. 
Deel II. Postzegels. Tekst in vier talen. Prijs f9,50, voor 

led ;n f8,50. 

'P0S TZEGEL.HANDEL 
V/ATE«ÖRAAFSmEER - M.YÄ. A R ^ « . X 2 .ïiï/^^VEf^S^é^^ 
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Van deel I zijn nog exemplaren beschikbaar. Prijs f6. — , voor 
leden f 5 , —. 

Bij bestell ing van deel I en II samen, bedraagt de prijs f14,50, 
voor leden f 12,50. 

Bestellingen aan den boekhandel of bij de Uitgevers Firma 
Enschedé & Zonen te Haarlem. 

Het Handboek is te P a r ij s met GOUD bekroond. 
Nieuwe leden. 

867. H. C. B. Weyerman, luit. inf., Tjinialii (N.I.) 
874. J. van den Bergh, ondern. Soekaranda hjBindjei, Deli. (N.I.) 
875. J. F . Q. van Boldrik, Nieuw Merdika 23, Bandoeng. (N.I.) 
873. W. van Drulen , comm. Delispoor, Balistraat, Medan. (N.I.) 
871 de Graaf, employé s. f. Sempal Wadak b/Afrt/a//^^. (N.I.) 
870. K. E. Maier, kap. Top. Dienst, Malang. (N.I.) 
877. F . Poor tman , Naripanweg 4 i , Bandoeng. (N.I.) 
872 Seuneke, Bothastraat 24, Soerabaya. (N.I.) 
869. J. Spee. p.a. fa. van Dorp & Co., Semarang. (N.I.) 
876. F. A. Witbols Feugen, Sumatrastiaat 27, Bandoeng. (N.I.) 

23. J. Keuter , Rue Gérard 85, Bruxelles (Etterbeek). V.A L. 
259. H. Marsé, Velperbinnensingel 9, Arnhem. 
360. F . J. Hoebink, R. Kolfschotenlaan 5, Arnhem, V. 

Aanmeldingen. 
J. A. Fleischer, kapt. N.I. leger, op reis naar N.I. 
H. J. Polak, off. V. gez., Koctaradja. (Atjeh) 
T. Tji Pensangan, Birenen (Atjeh) 
T. Tji Mohamad Thajeb, Penretila. (Atjeh) 
R. Vogel, Empl . Deli mj., Medan. (N.I.) 
P. van Vloten, Sentoio, bij Djocja. (N.I.) 
dr. H. Ra th , arts, te Djocja. (N.I) 
P. .Sieburgh, s f. Manishardjo, bij Klaten. (N I.) 
A. C. P..iron van Hcerdt, Hooge Nieuwstraat 34, den Haag. 
J. W. H. Hamilton of Silvertonhill, Balistraat 91, den Haag. 
Reinou Kingma, Apeldoorn. 
dr. P. M. S. van Leeuwen, arts, Rcgterstraat 73, de Kijp 
A. Thill , Enscherange (Luxemb.), (lid »Breda«). 

Hersteld als lid 
onder no. 380. Th . J. J. Roqué, Toussaintkade 4o, den Haag. 

Bedankt met 31. 12. '25. 
403. F;. W . J . Groen. | 120. A. van der Meer. 
374. F . H. M. Post. 

Adresveranderingen. 
E. L. H. F . VV. Becking, aanget. stukken thans bijk. Balistraat. 
463. nir. G. A. Bontekoe, thans »Bennemasta tc , Hardegarijp. 
455 'M. Heimans, thans Chasseestraat 95, Amsterdam. 
824. W. Lemei, thans Justus van P^ffenstraat 30, Utrecht. 
316. F. A. La Rose, thans Valkenboschplein 4, den Haag. 
830. dr. J. Schut, thans adres onbekend. 
621. K. Boeve, thans 3e Ebbingestraat 33, Kampen. 
863. J. Koets, thans Veenenlaan 47, Hoorn. 

Afdeeling West-Friesland. 
Deze afdeeling, 20 Juni 1905 opgericht, viert thans haar twintig

jarig bestaan. Opgericht door dr. A. H. van den Berg, die nu 
tevens 20 jaar voorzitter is, kan zij zich verheugen in een opge
wekt vereenigingsleven, een groot ledental en een bloeiende 
jeugdafdeeling. Onze beste wenschen voor haar verderen bloei! 

Postzegelvereeniging „Breda", te Breda. 
Ie Secre tar 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 
3 Augustus 1925, des avonds te 8 uur, in de 
bovenzaal van de „Beurs van Breda", te Breda. 

Tegenwoordig 28 leden. Na opening der vergadering door 
den voorzitter, den heer Singels, en welkomheeting der aanwe
zigen, worden de notulen der vergadering van 6 Juli 1.1. onge
wijzigd goedgekeuid en vastgesteld. 

Als nieuwe leden worden vervolgens aangenomen de beeren 
C. Mik Czn., A. L. van Donkelaar. Ko Ik Sam en F. A. Budde. 

Door een der leden wordt aan de bibliotheek ten geschenke 
gegeven S t a m p Collectors' Annual and Philatelic Year book, 
for 1925, hetwelk in dank wordt aanvaard. 

In het bekende drukiaampje gaan veivolgens rond een vol

ledige serie van 10 stuks der zoo juist verschenen Oostenrijksche 
vliegpostzegels en een serie van 4 der nieuwe en speciale zegels 
van Belgisch Congo, uitgegeven ter herinnering aan den Kolo
nialen Veldtocht 1914/18. 

Na eenige besprekingen, waarbij o.a. de wenschelijkheid wordt 
uitgesproken, om cene sectie op te richten voor luchtpostzegels 
en »gevlogen« stukken, welke aangelegenheid door het bestuur 
nader zal worden onderzocht, heeft onder de aanwezige leden de 
gewone verloting plaats van een 7-tal zegels, aangekocht voor 
f 3,60, waarbij nog worden gevoegd zegels, geschonken door de 
beeren Hekking, Loeff, Olrée en Veen, zoodat aan 13 leden een 
prijs kan worden toegekend. 

Waarna de vergadering is uiteengegaan. 
Breda, 3 Augustus 1925. De ze Secretaris, 

J. BROEDERS. 
Nieuwe leden. 

455. C. Mik Czn., Langendijk B 188, Gorinchem. (V.) 
Ë .Z. 
i6ö. A. L. van Donkelaar^ Laantje 25, Werkendam. (III.) 
K.Z.R. 
235. Ko Ik Sam, Regentsweg 9, Bandoemf. (Java.) 
E. 
485. F. A. Budde, Schenkkade 268, 's-Gravenhage. (V.) 
E. 

Candidaat-lid. 
Camille A. J. Goijarts, Koopman, Heuvel 20, te Tilburg. (Eigen 

aangifte.) 
Bedankt als lid. 

166. M. H. J. W. Eijcken, te 's-Hertogenbosch. (III.) 
235. firma M. Z. Booleman, te Amsterdam. (VU.) 

21. mej. Tanny A. J. Maas, te Eindhoven. (VI.) 
233. mevr. H. J. Drossaart van Dusseldorp, te Rotterdam. (V.) 

Adresveranderingen. 
43. L. W. J. Hol, vooiheen ie Sneek, thans 3 Klein Zand 

Sneek. (IV.) 
248. D . Ederzeel, te Amsterdam, thans N. Z. Voorburgwal 172, 

aldaar. (VII.) 
21. mej. Tanny A. J. Maas, te Eindhoven, thans Fieder iklaan 

4, aldaar. (VI.) 
353. H. W. Renkema van l-Vageningen naar Rijksstraatweg 130, 

te Renknm. (IV.) 
234 A. J. van der Heide, te Rotterdam, thans Henegouwerlaan 

116 B, aldaar. (V.) 
232. J. K. Rietdijk, te Ä(;//^n/rt;;z, thans Schermlaan 8, aldaar. (V.) 
131. E. Strens, te/>t'//7, thans Leeuwenhoeksingel 19, aldaar. (V.) 
413. M. Adelmeijer, te 's-Hertoeenbosih, thans Markt 93, aldaar. 

(III.) 
259. J. Mebus. te Amsterdam, thans N. Z. Vooiburgwal 264, al

daar. (VII.) 
292. H. J. L. van Leeuwen, te Breda, thans Teteringsche Mo

lenstraat 6 1 bis, aldaar. (Van I naar II.) 
325. Joh. J. H. Kools van Breda naar Prins Hendrikst iaat 4, te 

Ginneken. (Van I naar 11.) 
70. W. van Welij, te Roosendaal, thans Van Gilsestraat 43, 

aldaar. (III.) 
239. J. Richel, te Rotterdam, thans Zaagmolenstraat 62, aldaar. (V.) 
448. J. E. L. de Joode, te Rotterdam, thans Vijverlaan 3, 

aldaar. (V.) 
216. C. M. J. Sprengers, voorheen te Breda, thans Chasséstraat 

2, te Ginneken. (II.) 
294. P. A. M. Davyt van den Haag naar »Ons Landhuis», te 

Liinteren. (Van V naar IV.) 
150. dr. G. M. van der Wal van Ginneken naar Geestbrugweg 

75, Rijswijk (Z.-H.). (Van II naar V.) 
Nummerverandering. 

Het nummer van het lid R. Singer, te Parijs, is veranderd 
van 212 in 432. 

Bekendmakingen. 
I. 

De administrateur der rondzendingcn brengt Ier kennis van 
be langhebbenden, dat — wegens den grooten nog aanwezigen 
voor'-aad — nog steeds g e e n g e l e g e n h e i d bestaat tot he t 

i t r - j t * * i j c i j « ! i i < i . i j i 
WATEWGRAArSlwrC»\ •N.YAAR ^Ct ^ _ O I R . L E O N D E HAAYI 

= ^ I N T . T ï u . Z U I D eZSS 



O F F I C I E E L O R G A A N V A N : 
de Nederlandsclie Vereeniging van Postzegelverzamelaars te Amsterdam; de Postzegelvereeniging „Breda" te Breda; de Vcreeniging van 
Postzegelverzamelaars „Hollandia" te Amsterdam; de Utrechtsche Philatelisten-Vereeniging te Utrecht; de Haagsche Philatelisten-Vereeniging 
te 's-Gravenhage; de Vereeniging van Postzegelverzamelaars „de Globe" te Arnhem; de Philatclistenclub „Rotterdam" te Rotterdam; de 
Internationale Vereeniging „Philatelica" te 's-Gravenhage; de Nederlandsche Philatelistische Vereeniging „Op Hoop van Zegels" te Haarlem; 
de Philatelisten-Vereeniging „Groningen" te Groningen; de Philatelisten-Vereeniging „Zuid-Limburg" te Maastricht; de Postzegelvereeniging 
„Helder" te Helder; de Postzegelvereeniging „Heerlen", te Heerlen (L.); de Postzegelverzamelaars-Vereeniging „Zwolle", te Zwolle en den 
„Nederlandsche Bond van Vereenigingen van Postzegelverzamelaars". :: :: :: :: 

BRONZEN MEDAILLE LUXEMBURG 1922. BRONZEN MEDAILLE BRüNN (TSJECHO-
SLOWAKIJE) 1923. ZILVEREN MEDAILLE W E E N E N 1923. VERGULD ZILVEREN EN 
ZILVEREN MEDAILLE 's -GRAVENHAGE 1924. 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 
. . . . ; alles op het gebied van Poststukken, aan den Redacteur 
W. P. COSTERUS Pzn., te Edam. Afstempelingen aan den Heer 
J. P. TRAANBERG, Brouwersplein 25 ^ te Haarlem. :: :: 
Eereleden der Redactie: J. B. ROBERT en H. J. S P I T Z E N jr. 

ABONNEMENTSPRIJS (bij vooruitbetaling): 
Binnenland, per jaar, franco per post / 5» 
Buitenland, » » » » > » 6 , 
Afzonderlijke nummers 

Gratis voor de leden van bovengemelde Vereenigingen 
0,50. 

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

I pagina / 30,— 
» » 17,50 

. 12,50 
» » 10,— 

A D V E R T E N T I Ë N (bij vooruitbetaling) : 
V. 

l 
pagma / 7 - 5 0 

» 6 , -
» 5,50 
» 4,50 

' / „ pagma. ƒ 4 , -
Vn - • ' 3 , -
Bij 3-> 6- en 12-iiiaal plaat
sing 5,10 en 15 % reductia 

4e JAARGANG. B R E D A , 1 5 A U G U S T U S 1 9 2 5. No. 8 (44). 

Tenfoonsfeff ingen. 
I. 

Nu de Parijsche Tentoonstelling achter den rug is en de 
verzamelaar, na al de belangrijke exposities van den laalslen 
tijd wat op adem kan komen en zich voorbereiden voor de 
groote Nevv-Yorksche tentoonstelling in 1926, is wellicht het 
oogenblik aangebroken, om eens een blik terug te v\ ei pen en in 
vogelvlucht de onderscheiden tentoonstellingen van de jongste 
jaren te beschouwen. 

Te gereeder bestaat daartoe de aanleiding, wijl de redactie 
nog steeds in portefeuille heeft een tweetal uitvoerige brieven 
over de Haagsche Tentoonstell ing, welke tot haar spijt tot op 
heden geen plaats konden vinden. Wanneer wij dan ook st iaks 
zijn genaderd tot het belangiijk Nederlandsch philatelislisch 
gebeuien van 1924, komen deze brieven van zelf ter sprake. 

De eer, het eerst een postzegeltentoonstelling te hebben gehou
den, komt toe aan IVccncii in 1881; spoedig volgden München 
(1884), Dresden (1886), Ant-werfcn (1887). 

Op de wereldtentoonstelling van Parijs in 1889 waren ook 
postzegels geëxposeerd, zij het op bescheiden voet. In het gebouw 
der Posterijen en Telegrafie op die tentoonstelling was een com
plete verzameling van de Fransche en Koloniale zegels geëxpo
seerd. De bekende Parijsche postzegel fiima, Maison Mauiy, had 
in een vitrine tentoongesteld een millioen zegels^ een aantal door 
velen onachtzaam genoemd, zonder te beseffen, wat het zeggen 
wil. Dit millioen zegels woog 75 kilogiam en had een volume 
van 255 d.M3. 

Nederland toonde op deze tentoonstelling in zijn paviljoen de 
zegels van zich zelf en de koloniën, Luxemburg en Transvaa ' . 

In 1889 vonden tentoonstellingen plaats te New-York, Amster
dam en Mibuhcn. In 1890 opende Londen twee exposit ies; ook 
IVeenen kwam weer aan de beurt. Stnttgart en Parijs volgden 
in 1892. Op laatstgenoemde tentoonstelling kwamen o.in. vijf 
landgenooten uit. De Zwitseis hielden in 1893 te Zurich hun 
tentoonstel l ing; 1894 zag die te Anhucrpen, Weenen en Milaan 
benevens Parijs als onderdeel van de Tentoonstelling van het 
Boek en de papier industr ie; de afdeeling philatelic t iok toen 
evenwel zeer geringe belangstelling. In 1896 kwamen 's-Hage 
en Geneve aan de beu r t ; in 1897 Londen; in 1898 Utrecht en 
Turijn; in 1899 Manchester en 1900 Berlin en Parijs. 

In 1901 ziet dän Haag weder een tentoonstelling binnen haar 
m u r e n ; in 1903 Mülhausen; in i9o4 Berlijn; in 1905 en 1906 
Loonden. Op de tentoonstelling van 1906 exposeerde o.a. de Prins 
van W a l e s ; zij was een groot succes. Hetzelfde jaar vindt de 

tentoonstelling plaats te Milaan, gevolgd \n\c)0-j Aoox Kottertiam 
en Parijs. In 1908 v/eAerom loonden, igog Amsterdam, ALanchester, 
Budapest, Valentia (de eerste Spaansche tentoonstelling) en 
Chcmnlts. 

In J910 exposeert Koning George van Engeland te Bern; in 
hetzelfde jaar woiden tentoonstellingen gehouden te/>'««;^j--^?>if.f 
(Argentinië), Bogota (Columbia) en Miihlhauscn. In 1911 Turijn, 
IVeenen, Georgcto.wn (Britsch Guyana). In J912 wederom Z '̂Wfl'f« ; 
in 1913 Parjs en New-York. In laatstgenoemde plaats voerde 
men een nieuwigheid i n ; behalve de jury deed het publiek een 
uitspraak, door te stemmen op dengene, die naar zijn oordeel 
de fraaiste inzending had gedaan. Een speciale prijs, de zooge
naamde »Visitoi's Cup« viel ten deel aan E. M, Taylor voor 
zijn inzending Mexiko. 
. In 1913 vindt de eeiste Schotsche tentoonstell ing plaats te 

Edinburg; in 1914 komen Brussel en Liern weder aan de beurt. 
Dan volgen de rampspoedjaren, die den vreedzamen tentoon-
stellings-wedstrijd onmogelijk maken. Toch houden we hier te 
lande de tentoonstelling te Rotterdam; eveneens in enkele andere 
plaatsen in het buitenland, In 1921 vindt de tentoonstelling te 
Brussel, in 1922 die te Luxemburg plaats. 

In 1933 wordt de rij opnieuw geopend door Londen, waar een 
buitengewoon succes werd behaald. Dan volgen Bordeaux, 
Weenen, Charleroi, Briinn en Breda. 

In 1924 worden tal van exposities gehouden, waarbij naar 
voren treden die van Brussel, Stockholm en Bucarest en last not 
least 's-Hage. 

Na deze min of meer uitvoerige inleiding, waarbij gebruik is 
gemaakt van de gegevens, vermeld in »Le collectionneur de 
Timbres-postei no. 495, zullen wij de Haagsche Tentoonstell ing 
— zij het dan ook voor het laatst — nog aan een kleine bespre
king onderwerpen. Dit evenwel in het vervolgartikel 

Nederland en Koloniën. 

Redacteur Nederland. 
Tot onze groolc spijt heeft de heer F. H. M. Post te 

Utrecht, redacteur van Nederland en Koloniën, gemeend, uit
hoofde van zijn drukken werkkring, te moeten bedanken voor 
deze functie Hoezeer het ons leed doet, dat de heer Post dit 
besluit heeft genomen, moeten wij de genomen beslissing eer
biedigen. 

Wij zeggen den heer Post voor al het door hem geleverde, 
waarvan bijna elk nummer van ons blad getuigenis aflegde. 
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Plaatnumniers bij 
In het begin van 

hartelijk dank en spreken den wensch uit, dat wij hem toch 
nog zoo nu en dan in de kolommen van het Maandblad mogen 
ontmoeten. 

In afwachting van een nadere regeling gelieve men alles, 
wat Nederland en Koloniën betreft, te richten tot den hoofd
redacteur. 

NEDERLAND, 
de nieuwe zegels in Koninginnelype. 
Maart '25 werden aan het postkantoor te 

Utrecht verkocht vellen der 10 cent met op den bovenrand, 
boven het 5e zegel, het cijfer 8, en kort daarop vellen, waarbij 
de 8 was doorgestreept en daarnaast een 9 was geplaatst. Het 
is te begrijpen, dat deze ontdekking ons buitengewoon verraste. 
Waren het plaatnummers? Waarom hadden dan de vorige 
10 c.vellen geen nummers ; waarom droegen de andere waaiden 
geen nummers , en waarom waren uitsluitend deze beide num
mers verkrijgbaar? De heer Pull was zoo vriendelijk, ons mee 
te deelen dat het inderdaad plaatnummers waien ; verdere in
lichtingen konden echter, in verband met het invoeren van de 
voor Nederland nieuwe rotogravure, vooieerst niet gegeven 
worden. 

Spoedig daarop verscheen plaat 7, met daarvóór een rfrzVZ/c^^yV, 
en kort daarop plaat 7 zónder driehoek, gevolgd door 4, 4 met 
driehoek, 5, 5 met driehoek, en een bovenrand met twee cijfers 
7, elk met driehoekje, een tusschen zegel 5 en 6 en éen boven 
zegel 4. Eenvoudig was de zaak dus zeker niet, heel wat anders 
dan bij de plaatnummers der Jubileumzegels b.v. 

Eindelijk verscheen ook een plaatno. van een andere waaide, 
n.l. van de 714 cent, in de 2de helft van April, en wel no. 16. 
Zouden van de 7J/2 c , die toch vrij weinig gebruikt wordt, ,16 
of misschien nog meer platen in gebruik zijn ? Kort daarop 
vonden we ']\\ c. plaat 2 en 2 met driehoekje. Van de 10 c. 
waren ondertusschen verschenen plaat 11, 13 en 21 zonder 
driehoek, en 11, 13 en 15 met driehoek, en van weer een nieuwe 
waarde, de 5 cent, plaat 17. 

Het viel ons op, en dit heeft zich bij alle latere nummeis 
bevestigd (met éen uitzondering, zie hieronder), dat gicn enkel 
nummer tegelijk bij verschillende waarden voorkomt, en wij kwa
men tot de volgende meening: De na een zekere datum aan
gemaakte platen werden rAX^^zonder op de segelwaarden te letten, 
van een cijfer voorzien, in doorloopende nummering. Het heeft 
er allen schijn van, dat telkens 2 platen voor het drukken ge
bruikt worden, waai van dan éen steeds het driehoekje heeft. 
De beteekenis hiervan is echter no^ geheel onbekend. De 
tot nu toe onbekende nummers (misschien van andere waarden) 
liggen waarschijnlijk in ' t magazijn te wachten, tot de vroegere 
voorraad van die waarde is opgebruikt . En inderdaad veische
nen de 25 c. met cijfer 3, de 15 c. oplaag B met cijfer 12 en 
14, en verder weer nieuwe nummers van 5, 7V2 en 10 c , 35 c. 
met cijfer 6, en 30 c. B met cijfer 26 (het hoogste tot nu toe 
bekende). Voorts de 20 cent met tivec cijfers 8, n.l. éen cijfer 
weer tusschen zegels 5 en 6, en éen cijfer boven zegel 6. 

Nu de nummerreeks zoo goed als compleet was, merkten we 
op, dat de lagere nummers (2 tot en. met 8; i is nog niet be
kend) zeer kleine cijfers hebben (behalve 4 en 7, die iets grooter 
zijn) alle juist in het midden van den bovenrand geplaatst, tus
schen zegels 5 en 6, zoodat ze bijna steeds door de perforatie 
getroffen en zoo goed als onzichtbaar gemaakt worden. Naar 
het schijnt is op deze onduidelijkheid aanmerking gemaakt, 
waarop bij de laatste 2 platen (10 c. 7 met driehoek en 20 c. 
8J een ext ranummer is bijgegraveerd. 

De vellen met numtners , hooger dan 8, hebben alle een groot, 
duidelijk cijfer, ongeveer ter grootte van de plaa tnummers der 
Jubileum zegels, dat buiten het midden, boven zegel 5 of 6, is 
geplaatst . Ook de 10 c. plaat 8 vertoont reeds een grooter 
cijfer, boven zegel 5, en is dus later aangemaakt dan de 20 c. 
plaat 8, en wel waarschijnlijk bij vergissing, omdat er reeds een 
plaa t 8 bestond. Dit is o. i, de verklaring ervoor, dat de 8 is 
doorgestreept en door een 9 vervangen. Toch zijn er vellen 
der 10 c. in omloop geraakt met het niet weggekraste cijfer 8, 
De doorstreeping bestond eerst uit een enkele verticale lijn, 
doch daaroverheen is later, waarschijnlijk weer terwille van de 
duidelijkheid, een heel netwerk met streepjes gegraveerd. 

Vellen van 10 c , waarbij op het midden van den onderrand 
i,.??P.,')iggPfl|äej,ju,i|t|,vap oj^gpyger H cM. voorkomt, moeten we 
IJ > '■ju.^fle d fijfiK 'I , ; 

misschien wel als »voorloopers« van de plaatnummers be
schouwen. 

Het schijnt inderdaad, zooals de heer Post in het vorig 
nummer reeds vernioedt, dat er met elke plaat slechts een 
beperkt aantal vellen kan worden gedrukt, hetgeen de nummers 
voor verzamelaars slechts begeerenswaardiger kan maken. Tel
kens vinden wij nog nieuwe nummers , en het ziet er niet naar 
uit, dat dit voorloopig zal ophouden. 

De volgende nummers zijn ons bekend : 
5 c. 17, 19, beide zonder driehoek. 
7J/2 c. 2, i6, elk met en zonder driehoek. 
lo c. 4, 5, 7, 8, 9  8 met een veitikale lijn, 9  8 met een 

netwerk van streepjes, 11, 13, 15, 21, 22, 25 zonder driehoek, 
4, 5i 7> 7 ■ 7i 9  8 met een netwerk van streepjes, 11, 13, 15, 
22 met driehoek. 

15 c. B 12, i4 zonder driehoek. 
20 c. 8  8 zonder driehoek. 
25 c. A; vellen van 200: 3, zonder driehoek. 
30 c. B 26, zonder driehoek, 
35 c. 6, zonder driehoek. 

A. M. B E N D E R S . 
G. W. A. DE V E E R . 

Wij kunnen mededeelen, dat wij de volgende cijfers nog 
gevonden hebben: 

i) kleine i op den onderrand van de 12J/2 cent met kop
staande letter B. Het cijfer i is niet kopstaande, doch 
zéér klein. De theorie van de inzenders wordt hier dus 
wel aardig bevestigd. 

2) één enkele 8 boven de 20 cent. 
3) cijfer 28 boven de 30 cent. 
mi . Bontekoe deelt ons nog ,mede , dat hij als z.g. vooilooper 

op den onderrand der 10 cent, behalve de l iggende ruit, ook 
nog vond een langwerpige schuine vlek. 

Wij hebben aan de controle te Haarlem om inlichtingen ge
vraagd en zullen het antwoord nog mededeelen. 

„Dubbeldruk" 1/2 cent 1876. 

Kort geleden kregen wij dit zegel in handen en achten het 
merkwaardig genoeg, het onzen lezers in i6voudige vergrootii g 
weer te geven. Vooral de dubbele breukstreep is opvallend. 

Oplagecijïers en Appreciatie. 
Sedert het bekend worden der oplaagcijfeis der Jubileumze

gels van Suriname en Curasao, waarvan van de f 2,50 en f 5,— 
waaiden respectievelijk slechls 3934, 34o8, 4482 en 4002 exem
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plaren bestaan, zijn deze zegels zeer aanzienlijk in prijs opge
ioopen en zijn de pi ijzen zelfs nog niet tot stilstand gekomen. 
Geenszins verwonderlijk was het, dat daaina ook de uitgifte 1911 
van Suriname, de z g. Kroontjes sene met de beide porten, een 
tjrooten sprong omhoog maakte , omdat deze sene immers vier 
zegels bevat, waarvan werden uitgegeven 4ooo, 48 o, 4ooo en 
4000 exemplaren, een sene dus, welke aan de gecombineerde 
WestIndische Jubileumzegels ongeveer gelijkwaardig is, mede 
o.ndat deze poitzegels meerendeels slechts in type verzameld 
wolden, waardoor de totaaloplage in de typenoplagen dient 
gesplitst te worden. 

Laten wij eerst de postzegels dezer beide landen eens nader 
bekijken. Indien vvij hen naar gelang de grootte hunner oplagen 
langschikken, krijgen wij het volgende merkwaardige staatje (de 
cijfeis zijn ontleend aan het »Handboek der Post en Portzegels 
van Curafao en Suriname, door A. C. Voss, veischenen bij J. 
Mebus te Amsteidam\: 

Nummer volgens 
Yverten landsnaam 

(S. of C ) 
66 b 
26 C 
38 S 
29 S 
31S 
91 s 
66 C 
92 S 
67 C 
33 S 
59 c 
69 C 
60S 
58 S 
37 S 
60 C 
6C 

65 67 68 S 
68 C 

22A S 
32 s 
24 C 
10 C 
34 s 
93 S 
36 S 
35 S 
16 S 
98 
12 s 
12 C 
61 s 
i4 S 
63 s 
11 S 
II c 
15 s 
28 c 
94 S 
39 S 
95 S 
30 S 
70 c 
58 S 
62 S 
71 c 
72 c 
64 S 
96 S 
97 S 
40 S 

O M S C H R I I V I N G . 

2'/2 c. noodzgl 1912 
l2V2/i2'/2 Nederland \i 
25/50 Koning 1900 
io/ i2 ' / j Koning i8g 
10/20 Koning 1898 
5 c. Jub. 1923 . . 
5 c . » » . . 
10 c. » » . . 
7'/i c. » » . . 
10/30 Koning 1898 
I c. noodzgl. 1918. 
20 c. Jub . 1923 
'/2/ I Kroontje 1911 
5 c noodzegel 1905 gezgd 
25/40 Koning 1900 
5/12V2 Koningin 1919 
15 et Koning . . . 
Vj, 5, 12V2 noodzegel 1912 
10 c Jub 1923 . . 
2V2 noodzgl. 1892 type II 
10/25 K o " ' " g '898 . . 
2'/2/io Koning 1896 . . 
60 et Koning . . . . 
50/50 Nederland 1899 . 
20 c. Jub. 1923 . . . 
f 21/1/ f 2'/j Nederland if 
f I / f I Nederland 189c 
2V2/50 Koning 1892 
20 et Koning . . 
40 et. Koning . . 
f 2.50 Koning . . 
1/2/2 Kroontje 1911 
f I Koning . . . 
20/30 Kroontje 1911 
30 et Koning . . 
f 1,50 .Koning . . 
f 2,50 Koning . . 
f ii/j/f 2'/j Nederl 1899 
50 c Jub. 1923 . . 
50/ f I Koning 1900 
f I Jub. 1923 . . 
10/15 Koning 1898. 
f I Jub. 1923 . . . . 
tête-bêche 5 c 1905 gezgd 
15/25 Kroontje 1911 
f 2,50 Jub. 1923 . 
f 5,- Jub. 1923 . 
30'f 2'/2 Kroontje i 
f 2,50 Jub. 1923 . 
<■ 5.— Jub. 1923 . 
50 c/ f 2Vj Koning 1900 

100 000 
100 000 
86 705 
81 734 
73 48/ 
67 915 
67 468 
66 526 
66 422 
.62 666 
61 320 
60 399 
60 00c 
52 900 
52 186 
52 000 
50 600 
50 000 
49 219 
45 875 
40 576 

45 
37 
3' 
31 
25 
25 

000 
900 
575 
132 
875 
000 

25 000 
24 413 
22 4i4 
22 259 
20 000 
16 941 
16 000 
14 934 
13 775 
II 189 
10 625 
10 263 

459 
846 
807 
045 
290 
800 
482 
002 
000 
934 
261 

Gaaine hadden wij aan dit Iijslje de grootere oplagen boven 
de 100 000 exemplaren toegevoegd, cijfers die merkwaardig ge
noeg zijn om te publiceeren, doch plaatsgebrek dwingt ons, ons 
tot de kleinere oplagen te beperken. De zeldzaamheid van de 
Jubileumzegels en die der Kroontjesserie van Ä/r2«a;««, zelfs voor 
de lage waarde 72/2 c bijv, springt reeds dadelijk in het oog. 
Wie had ooit gedacht, dat er minder •/2/2 ets zegels beslaan dan 
4 o et. Koning S. of f 2,50 Koning C , in theorie mogelijk ' Van 

de laatste zullen toch wel niet zoo heel veel zegels verloren ge
gaan zijn. 

Hoe werden niet steeds de noodzegels 65, 67, 68 Suriname 
onderschat tegenover de noodzegels 59 en 60 van Curafao > 

Dat de Jubileumzegels den toets der critiek met gemak kunnen 
weeistaan, bewijst hun plaats tegenover de algemeen bekend 
zeldzame 10/15 Suriname 1898 en de f 1,50/ f 2,50 Curasao 1899 
(nummers 30 S en 28 C, Yvert), welk laatste zegel gedurende 
de laatste jaren aan waarde heeft ingeboet, doch aan de f 2I/2 
Koning Suriname toch geen slechten buurman heeft. 

Als »vondst« mag zeker nog vermeld worden de 50 c./fi Koning 
A^r/z/i?;«^ 1900, waai van de oplage nog geen 10 000 stuks bedraagt , 
een zegel dus dat zeldzamer is dan No. 28 Cnrafao. De hoogste 
waarde dezer overdrukserie Suriname 1900, de 50 c / f 2'/2 Ko
ning spant echter de kioon en is onze zeldzaamste WestIndische 
postzegel! 

Maar op het gebied der appreciatie wordt he tons nog vieemder 
te moede, als wij de liUiputoplageljes der portzegels gaan be
kijken. De heer D. C. Paraira te Amsterdam was zoo welwillend 
alle becijferingen hiervan, ontleend aan de gegevers van het 
onvolprezen Handboek der Postwaarden van Nederl. Indie, deel 
II(uitgave dei Nederl Verg. van Postzegelverzamelaars, verschenen 
bij Joh Enschede te Haarlem en zoojuut te Parijs met goud 
bekroond) te willen controleeien, voor welke moeite en verdere 
aanwijzingen wij hem hier gaarna ten zeerste danken. 

Slechts zoo nu en dan is het niet mogelijk, bij gebrek aan 
gegevens omtrent de afgedrukte hoeveelheid van een zetting 
van een plaat, het juiste aantal der zegels in typen volkpmen 
zuivel vast te stellen, doch waar de totaaloplage van elk zegel 
en de hiertoe gebezigde soorten zettingen steeds bekend zijn, 
kon zonder al te veel moeite de oplage per type toch tusschen 
een zeker maximum en minimum gefixeerd worden. 

C U R A ? A O  P O R T E N . 

No. Yvert 
I 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
II 
12 
13 

14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 

Mom. waarde. 

2V2 
5 

10 
12'/2 
•5 
20 
25 
30 
4o 
50 
2V2 et. 
5 • 

10 » 

l2</2 » 
15 » 
20 » 
25 » 
30 . 
40 » 
50 » 

OPLAGE IN TYPE: 
I 1 II 

II 136 
I 560 
4 263 
4 147 
3 973 

592 
544 
593 
572 

4 321 
17 759 
18 151 
18 053 

19 6i4 
— 

128 450 
19 726 
30 275 
29 775 
30 375 

6 912 
390 

2 646 
2 574 
2 466 
148 
136 
i48 
i43 

2 682 
I 268 

19 447 
Max 19 202 
M m I 429 

3 965 
— 
— 

3 973 
— 
— 
— 

Ill 
20 352 
37 050 
7 791 
7 579 
7 261 
i4 060 
12 920 
14 060 
13 585 
7 897 

107 823 
92 052 

Max. 109 468 
Min, 91 C95 

99 271 
66 250 
— 

99 951 
— 
— 
— 

SURINAME—PORTEN. 

No. Yvert 
I 

2 

3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 
13 
i4 
15 
16 

Nom waarde 
2'/2 

5 
10 
20 
25 
30 
40 
50 
2V2 et 

5 » 
10 » 
20 » 
25 » 
4o » 

10/30 
10/50 

Max 
Min 
Max. 
Min. 

Max 
Min 

OPLAGE IN TYPE: 

7691 
3 84i 
4617 
3099 
3 9 7 6 
2 256 
3 9 7 6 
1 9 7 4 
3 9 2 0 
7 9 4 6 

56 169 
8 0 3 2 
8 7 8 7 

29 95' 
4 7 0 7 
4 7 6 3 

43 825 
280 

I 160 

Max 
Min 
Max. 
Min. 

Max 
Min. 

II 1 III 
9 632 
6 307 
7 512 
6 201 
l42 

5 922 
l42 
282 
140 

5 480 
34 849 
2 115 
4 013 
2 902 

336 
340 

— 
40 

800 

Max 23 454 
Mm. 16 277 
Max. 13 700 
Min. 10 871 

9 656 
5 922 
9 656 

25 944 
9 520 
13 974 

Max. 184 403 
Min 102 532 

loi 250 
26 597 
28 582 
28 922 
— 
3 680 
2 o4o 

IV 

426 

426 

420 
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Wat leeren wij nu uit deze becijferingen? 
ie . Tot nu toe stonden bekend als »dure zegels« de 12I/2 et. 

Curafao eerste emissie in alle typen. Dit zegel ontpopt zich ech
ter als een normaal zegel, dat geheel in het kader der 10 en 15 
et. Ci/rafao dezer uitgifte past. Het is totaal foutief dit zegel den 
tienvoudigen prijs der beide genoemde zegels toe te kennen. 
Geen wonder, dat dit zoo overschatte zegel op bijna geen veiling 
ontbreekt. 

2e. Tot het z.g. »f 300 type« behoorden tot nog toe slechts 
de 2^ c. Ciirafao e n d e l o c . Siirinajite, beide in type II der eerste 
emissie. De oplage dezer zegels is inderdaad slechts 136 en i42 
exemplaren. Echter behooien tot deze klasse zeldzame zegels 
eveneens de 20, 30, 4o Curagao en de 25, 4o Suriname, alle 
weder type II eeiste emissie, niet nimder dan 5 zegels, die 
eveneens een oplage hebben van i48, i48, 143, 142, i4o stuks, zegels 
die in plaats van voor »f 300« inde prijscouranten zelfs voor t 27,50 
geprijsd stonden. Deze catalogusprijzen dienen dus grondig herzien 
te worden, ofschoon zulks theorie blijft, daar de zegels zelf toch 
evengoed blijven ontbreken. 

3e. Meikwaardig zeldzaam is toch wel die 10/30 Suriname 
type II, met slechts 40 exemplaren. Zijn er van de eerste emissie 
Mauritius niet 28 exemplaren bekend ? 

4? Kleinere en grootere zeldzaamheden zijn op deze lijst thans 
te over te ontdekken. Men zoeke maar e e n s ! Wij noemen slechts 
de 2'/2 et Curagao type II van 1892, een vrij onaanzienlijk en 
nieuwer zegeltje, dat met zijn 1268 exemplaren echter bijna even 
zeldzaam is als de 10/50 Suriname type I. Aandacht verdient ook 
de 5 e. Curagao 1889, waarvan type I slechts 1560 exemplaren 
heeft, terwijl van type II zelfs slechts 390 stuks bestaan. Dit 
laatste zegel komt dus de zeer zeldzame en tevens zeer onderschatte 
typen II van Suriname No. 12 en 13 nabij, zegels met oplagen 
van 336 en 340 exemplaren. 

5e. Voor geen enkel zegel blijken de bestaande prijscouian
ten feitelijk te deugen, bijv. de 20, 30, 4o e. Curagao, alle type 
1 der ie uitgifte, hebben een oplage van 592, 592 en 572 zegels 
en behooren dus alle drie tot de zeer zeldzame zegels. Twee ei
van worden echter met enkele guldens gewaardeerd, de 20 c. is 
zonder redenen 2, 3 of 4 maal zoo duur ; terwijl dan weer de 25 
c. type I dezer serie met 544 zegels eensklaps \oor f 30 ä f 45 
genoteerd wordt. Die oplagen van + 600 stuks vergelijke men 
ook eens met de 25 <•/(, zeldzamere typen IV van Suriname, alle 
weer van gelijke oplage (426, 426, 420 stuks) en die dus alle 
drie één zelfden prijs dienen te hebben, boven de zegels van 600 
stuks gelegen, doch waar in de prijscouranten weer de meest 
ongemotiveerde verschillen voor gemaakt woiden. Boven type 
IV Suriname liggen de nummers 12 en 13 Suriname type II. 
Nog één voorbeeld : als twee druppels water gelijk, zijn de 10 
c. en 25 c. Suriname eerste emissie in al hunne typen ; maar 
kijkt eens naar de prijzen! 

Niemand zal, zelfs de samenstelleis \ a n het H?ndbock Ned. 
Indië II misschien niet, vermoed hebben, welk een schat van de 
allergrootste zeldzaamheden onze WestIndische portzegels be
vat ten! Thans is het verklaard, waarom men deze zegels zelden 
op veilingen, bijna nooit in de winkels en slechts te hooi en te 
gras in een collectie ziet! Het is begiijpelijk, dat zij, indien zij 
toch op een veiling komen, de algemeene aandacht tot zich 
t iekken en groot agio doen op de prijzen, die »men« »in zijn 
hoofd had«. 

Geen verzamelaar of handelaar zal m.i benadeeld worden door 
deze publicatie, want de zeldzame zegels blijven toch vrijwel af
wezig. Maar de ware appreciatie kan door dit artikeltje wellicht 
gewonnen worden. Toch zij men voorzichtig met prijsoverdrijving 
der portzegels, want niemand zal toch zijn opdruk 50 e./f 2,50 
Koning Suriname (3261 stuks) willen omruilen tegen een 10/50 
Suriname port type III (2o4o stuks)! 

Op de portzegels van Nederland en Indië hopen wij een vol
gend maal terug te komen. 

Alkmaar, Mei/Juni 1925. P. C. K O R T E W E G . 

1 ^ ^ 
Luchtpost. R^ 

■̂ U C H T P O S 

IV. 
Gaan wij thans, nadat Mets was ingenomen en aan de ballon

post aldaar een einde kwam, eens na hoe het er te Parijs uitzag. 
Het mcmoreeren van enkele geschiedkundige feiten is daarbij 
noodig om tot een goed begrip te komen van de noodzakelijkheid, 
die voor de belegerden ontstond om, waar over de gewone postale 
en telegrafische verbindingen niet meer kon worden beschikt, uit 
te zien naar andere verbindingsmiddelen. 

Op 19 September 1870 werd den Parijzenaars mededeeling 
gedaan, dat den vorigen avend de laatste spoorweglijnen, die de 
stad met de buitenwereld verbonden, door de Duitschers waren 
afgesneden. 

Wat ernstige lieden reeds lang van te voren hadden voorzien ; 
de belegering van Parijs door den vijand, werd tot geduchte waar
heid, nadat het Fransche leger een groot deel van zijn macht had 
ingeboet bij de nederlagen van H'eissenburg en Worth, spoedig 
gevolgd door den ramp van Sedan en de gevangenneming van 
Keizer Napoleon op 3 September Den volgenden dag werd in 
Parijs de Republiek afgekondigd ; verschillende hooggeplaatste 
officieren werden van hun functie ontheven en aan generaal 
Trochu, den commandant van Parijs werd opgedragen de stad in 
staat van verdediging te brengen 

In zijn werk »Het belegerde Parijs vcitelt onze landgenoot 
Gerard Keller kostelijke staaltjes van de Parijsche luchlhartigheid 
in die sombere dagen, waarin de groote ramp zich over het 
Fransche volk voltrok ; een ieder speelde den tacticus en strateeg 
en de groote grief, die mentegen Trochu had, was,.dat hij met 
zijn verdedigingsplan zoo geheimzinnig was, of nog erger, er in 
het geheel geen had. 

In een proclamatie berichtte de commandant aan de bevolking, 
dat hij een dergelijk plan had en dit geheel, zonder ecnige afwij
king zou uitvoeren. Voorts beging Trochu de onvooizichtigheid 
nog mede te deelcn, dat hij dit plan gedeponeerd had bij den 
notaris Ducloux ! Het spreekt van zelf, dat onmiddelijk de spot
vogels deze kostelijke gelegenheid aangrepen om het belachelijke 
van dit geval in het daglicht te stellen 

De volgende satire verscheen, die men spoedig algemeen zong 
op de wijze van een bekend straatdeuntje : 

Je sais Ie plan de Trochu 
Plan, plan, plan, plan, plan ! 

I I L D E ^ M I BMTSCHI KOL^l 
zijn mijn specialiteit. Mijn voorraad bestaat alleen uit de mooist mogelijke exemplaren. Aan mancolijsten schenk ik 
mijn bijzondere persoonlijke aandacht. Zichtzendingen worden gaarne op aanvraag toegezonden. (l"*^!) 

T. A L L E N , „Craigard", Blake Hall Road, Wanstead, E. 11, England. 
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Mon Dieu ' quel beau plan ! 
Je sais Ie plan de Trochu 
Grace a lui, rien n'est perdu 

Quand sur du beau papier blanc 
Il eut ecrit son affaire 
11 allait portel son plan 
Chez maitie Ducloux notaire. 

C'est la qu'est l'plan de Trochu 
Plan, plan, plan, plan, plan ' 
Mon Üieu quel beau plan ' 
C'est la qu'est !e plan de Trochu ' 
Grace a lui rien n'est perdu 

Ondertusschen zaten de Duitschc legers niet stil, langzaam 
maar zeker werd de ijzeren ring om Parijs dichter en dichter ge
sloten en niet lang duurde het, of niemand kon de vesting meer 
in of uit 

Met haar bevolking van bijna bijna twee millioen zielen, de 
mobiele garden, uit alle deelen van Frankrijk, Parijs, voor de 
volledige insluiting binnengestroomd en het 13e legerkorps van 
generaal Vinoy, dat den dans te Sedan ontsprong, een militaire 
sterkte van nagenoeg 500 000 man m totaal, hokte hier een men-
schenmassa samen \ a n ongeveer twee en een half millioen, afge 
sneden van het oveiige deel van Frankrijk en toch daaimede 
verbonden door tal van banden Voegt hierbij, dat de Fransche 
regeering zich gevestigd had te Foiin, m het onbezette deel, dan 
IS het begrijpelijk, dat de noodzakelijkheid van een communicatie 
middel met den dag sterker naar voren kwam 

Aanvankelijk belastten zich enkele menschen met hetoveibren 
gen van brieven, waarvoor als legel tien francs per stuk werd 
betaald, maar dit werk bleek zoo gevaarlijk en het percentage 
brieven, dat zijn bestemming bereikte was zoo gering, dat men 
van dit middel al spoedig afstapte Ook postduiven werden 
benut, doch deze bewezen als regel haar diensten van uit het 
onbezette deel van Frankrijk naar de hoofdstad, terwijl een vervoe'', 
in omgekeerde richting, niet minder dringend was Bovendien 
wilde men voortdurend kunnen rekenen op de aankomst van 
deze gevleugelde boden, die naar haar hokken te Parijs terug 
keerden, dan moesten er middelen gevonden worden, om ze uit 
de belegerde veste naar elders ovei te brengen om vandaar met 
haar biievenschat terug te Jceeren 

De luchtballon was daartoe het instrument en dit te meer, wijl 
de Franschcn aan een groot deel van de ontwikkelingsgeschiede
nis \ an het veikeer per ballon daadwerkelijk deelnamen en dus 
dit transport-middel voor hen geen nieuwigheid was 

Een koit woord over de ontwikkeling van de luchtvaart per 
^^Uon vinde hier zijn plaats De na te noemen data zijn o a. 
Qf,(jeend aan het boekwerk. »De wonderen der l e c h n i e k « . 

QC 5 Juni 1783 IS de geboortedag der luchtscheepvaart Op dien 
(jg„ werd op de maikt te Annonay, een plaatsje in Frankrijk, 
een gioote papieren zak met verwarmde lucht opgelaten Het 
was d^ eerste ballon, vervaardigd door de gebroeders Montgolfier, 
eieenl'jk een papieien zak, met een inhoud van 866 M^, waar
onder een brandend komfoor de lucht verwarmde. De ballon 
s teec tot e>in hoogte van meer dan 300 meter en daalde toen 
langhaam. Deze eerste geslaagde pi oef verwekte in de geheele 
wereld e e " geweldig opzien. Ongeveer te zelfder tijd ontdekte 
de beroemde Lngelsche scheikundige Cavendish het wateistofgas, 
een element van buitengewone lichtheid, doch zeer ontvlambaai . 
Na de proefneming van de Montgolfiers, kwam de natuurkundige 
Charles op de gedachte een dergelijke zak te vullen met water-
stofgas en op 21 November van hetzelfde jaar gingen twee 
Franschen met een ballon, gevuld met waleistofgas de lucht in 

Van af het eerste oogenblik van de opstijging der luchtballons 
t rad het vraagstuk der bestuurbaarheid opnieuw op den vooi-
grond, een vraagstuk aan de oplossing waarvan de pater Jezuïet 
Lana reeds m 1670 zijn krachten had bepioefd Van de verschil
lende oplossingen, die men zich dacht, noemen wij als de meest 
belangwekkende het plan van den natuurkundige Catra — 
voortbeweging met behulp van schepraderen. — V o o i t s d a t v a n 
den architect Masse, die een ballon wenschte te bouwen m lang-
gerekten voim, die voortbewogen werd met behu lpvan spanen 
De luitenant der genie, Meusnier koos eveneens den langge-
rekten vorm, doch nam in plaats van gewone, dubbsle , draaiende 
spanen, welke eigenlijk schroeven waren. Van meer belang dan 

het gedachte middel tot voortbeweging was de idee van Meusnier 
den ballon te doen bestaan uit twee concentr ische omhulsels, 
waarvan het binnenste, gemaakt van lichte, ondoordringbare 
stof het gas moest bevat ten en het buitenste, van het b innenste 
door een luchtlaag gescheiden, gemaakt was van een sterkere 
stof. Voorts dacht hij zich in dit buitenste omhulsel zooveel 
kleppen, die geopend of gesloten konden worden, dat steeds 
tusschen beide omhulsels zooveel lucht was, dat het buitenste 
gespannen werd gehouden. 

In den loop der jaren werden tal van proefnemingen gedaan 
ten koste van niet minder slachtoffers De Fransche horloge
maker Jullien construeerde in 1850 een kleinen ballon in den 
vorm van een visch, welke voorzien was van twee schroeven en 
een roer. De beweging der schioeven weid veroorzaakt door 
een uurwerk, bij de proefnemingen in het eind van dat jaar te 
Parijs gedaan, had de uitvinder een onbetwist succes Toch 
had deze ballon het groot gebrek het was eigenlijk een stuk 

.speelgoed en de uitvinding was van weinig waarde voor een 
ballon van groote afmetingen. 

De Fianschman Giffard was de eeis te , die de stoommachine 
benut te voor de voortbeweging van /ijn ballon. De eerste proef
neming in 1852 slaagde naar wensch, d w z . hij steeg tot 1800 
meier , maai tegen den wind kon hij niet optornen, toch gelukte 
het hem zijn ballon gedeeltelijk te bestuien. De tweede poging 
had een minder goed verloop, de ballon scheurde bij de landing 

De proefnemingen bleven toen een tijd achtel wege, tot tijdens 
het beleg van Parijs de ingenieur der marine, Dupuy de Lome 
pogingen in het werk stelde, door de plannen van Gifïard weder 
op te nemen, een bes tuuibaren luchtballon te bouwen, die de 
stad in blijvende wederzijdsche verbinding met de buitenwereld 
bracht. Hem werd een crediet verleend van 4o 000 francs, 
doch de wapenstilstand achterhaalde zijn pogingen, het plan 
van Dupuy de Lome ging niet in veivulling. 

Keeren wij thans wedei tot de belegerde stad terug. Hier 
maakte men van den nood een deugd en gebruikte de lucht
ballons met of zonder bemanning, in beide gevallen onder
worpen aan de sterkte en richting van den wind. 

Onder leiding van den bekenden luchtschipper Nadar, bouwde 
men in speciale fabrieken luchtb.illons, bestemd voor het biieven-
vervoer 

Gedurende het beleg weiden 54 luchtballons opgelaten, die twee 
en een half millioen brieven vervoerden Als regel vertrokken ze 
vanaf het plein van een dei stations Orleans, Nord, of Est Twee 
stuks werden opgeliten uit den tum der Tuillerien De ballons 
dioegen alle een naam, wij noemen o a Washington, Lafayette, 
Galilee, Fianklin, ViUc de Pans, Geneial Faidherbe, General Bour-
baki, Toriicelli, GuiUaumc Tell en Armand Harbes Met den 
laatstgenoemde, opgelaten op 7 October 1870 vertrok Gambetta, 
minister van binnenlandschc zakcn, naar Tours Tegelijk vervoer
de men hiermede de eerste bezending duiven. 

Aanvankelijk werden de ballons overdag opgelaten, doch de 
Duitscheis beschoten ze zoo levendig en meer dan eens met sue 
ces, dat men besloot, ze 's avonds te laten vertickken Voor het 
vervoei van een reiziger weid twee a drieduizend francs gevraagd 
Voorts bevatte de gondel nog een postambtenaar, voor de bege
leiding der post en den luchtschipper 

Het spreekt vanzelf, dat voor de opstijging de wmdiichting en 
andeie factoren nauwkeurig werden bestudeerd, om daaruit af te 
leiden de route, die de ballon zou volgen 

Besloten wij ons tweede artikel met een gedicht \ an Victor 
Hugo over de postduif, zijn landgenoot Emile ViUais tokkelde 
zijn lier, om de verdiensten van den luchtballon te bezingen 

Au ballon-poste. 
Va ' pars, ballon ' Ie ciel te mene ' 
L'aii est a Dieu, non pas au roi , 
Bismark meme, en son desarroi , 
Ne peut depouller ton domaine. 

Au dessus de l'horreur des bois, 
Roule, eblouissant comme un monde, 
Sur cette fourmiliere immonde 
De la barbaric aux abois. 

Navigue en paix dans la lumiêre 
Dans la spiendeur de ta fierté , 
On ne fait point la liberte. 
De par Guillaume, prisonnière. 

l»r j ** l 'J . lJB!fT»KTJ 
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Monte, monte, radeau célèste ! 
Promène dans les champs d'azur 
Nos chers plis sous pavilion sCir, 
Notre ame entièrc qui te leste. 

:? Afsiempelingen. tl 
Speciale stempels 

Philatelistendag en Postzegeltentoonstelling te Maastricht. 
Op de Limburgsche Postzegeltentoonstelling te Maastricht, op 

29 — 31 Augustus a.s., zal een hulpposlkantoor worden ingericht 
en zullen brieven en briefkaarten, aldaar gepost, met speciale 
stempels gestempeld worden. 

De stempels vermelden: 
IC. E e r s t e L i m b u r g s c h e P o s t z e g e l t e n t o o n s t e l l i n g 

t e M a a s t r i c h t 29 — 31 A u g u s t u s 1 9 2 5 . 
2e. i 6 e N e d e r l a n d s c h e P h i l a t e l i s t e n d a g t e M a a s 

t r i c h t 3 0 A u g u s t u s 1 9 2 5 . 
Philatelisten, die niet in de gelegenheid zijn de Tentoonstelling 

te bezoeken en in het bezit wenschen te komen van een of beide 
dezer stempels, gelieven zich te wenden tot het Commissielid 
Const. Maries, Boschstraat 31, Maastricht. 

Tegen vergoeding der kosten, zal hun een briefkaart met stads
gezicht en het verlangde speciale stempel worden toegezonden. 

De kosten bedragen 15 cent per briefkaart, bij vooruitbetaling 
te voldoen. 

NEDERLAND. 
Naar aanleiding van onze veronderstelling in het Juninummer, 

schrijft de heer A. W. Prave ons : Inderdaad worden alle in 
Amsterdam geposte stukken aan het CentraalStation afgestempeld 
met uitzondering van de stukken, direct aan het Hoofdpostkantoor 
in de bus geworpen {afstempeling als van ouds alleen Amsterdam) 
en de stukken, gepost benoorden het IJ, afstempeling typenrader 
handstempel AMSTERDAMNOORD. 

Verder is aan het CentraalStation nog als vierde type stempel 
in gebruik een dwarsbalkstempel (handstempel), dat wij reeds 
sedert 1910 kennen, in het bovenste gedeelte van den dubbelring 
AMSTERDAM, de datum in een dwarsbalk, b.v. 29.V.25. 1112 V. 
en onderin CENTR. STATION, gevolgd door een nummer . 

Van het 3e type, handstempel met jaartal onderin, zag heer 
Brave al 43. 

Hoewel de loct jubileumzegel 1923 eerst op 6 September 1923 
verkrijgbaar gesteld werd, toonde de heer J. M. van Roessel ons 
een exemplaar, afgestempeld 5.8.23. 67 V, dus waarschijnlijk weer 
een foutieve afstempeling. 

DENEMARKEN. 
Kopenhagen K. Machinestempel, met reclame in kastje als in 

het vorig jaar voor de jaarbeurs te Fredericia, n.I. 3regelig. 
KOBESTAEVNET 19 AUGUST FREDERICIA. * 

DUITSCHLAND. 
Een zondvloed van reclame en gelegenheidsstempels der diverse 

steden, stadjes, dorpen en badplaatsen is over Duitschland losge
broken. Dit is een gevolg van het feit., dat sedert kort de »Reichs
postReklame G.m.b.H.« is opgericht, een door particulieren ge
leide onderneming met filialen in München en Stuttgart, welke over 
goede stempelsnijders blijkt te beschikken, want speciaal de Zuid
Duitsche stempels zijn zeer smaakvol. Ir. Treitel, de leider der 
»BeschaffungsstcUe für GelegenheitsstempGl«, een onderafdeeling 
der bekende »Berliner GanzsachenSammlerVerein«, komt handen 
te kort om al de nieuwe stempels voor zijne medeleden te ver
krijgen. Typische stempels zagen we o.a. uit : BadenBaden. 
Mach.stempel in kastje, jockey op rennend paard, waarboven 
BADENBADENER RENNEN en onder 21. 23. 25. 28. u. 30. AUG. 

Bamberg. Continueerend machinestempel, in zwarten ovalen 
band in wit uitgespaarde letters Iin Postauto von Pegnitz in die 
fränkische Schweiz ! en in het midden een auto. 

Berlin. Handst. In het midden^vliegmachine met omschrift: 
BERLIN Deutscher Rundflug 1925. 

Cannstatt. Cont mach.st Ossenspan voor een ploeg, waarachter 
een met zweep klappende landman en aan weerszijden 2 koren
aren, boven : LANDWIRTSCHAFTLICHE AUSSTELLUNG, onderaan: 
CANNSTATT 18. BIS 23. JUNI 1925. 

Essen. Handst. en Mach.st. Gebouw met omschrift: BAU AUS
STELLUNG 18. JULI16. AUGUST 1925. 

Grossrtihrsdorf. Handst. gestrikte linten waartusschen : Haupt
sitz der BandIndustrie Sachsens. 

Joar (Nahe) idem edelsteenen met omschrift: HAUPTSITZ DER 
EDELSTEININDUSTRIE. 

Mainz. Mach.st. AUSSTELLUNG DAS DEUTSCHE SCHÖNE 
BUCH IM GUTENBERG MUSEUM ZU MAINZ SOMMER 1925. 

Murrhardl. Handst. Kasteel tusschen bosschen en bergen met 
omschrift: MURRHARDT KÜRORT FEST SPIELE AM RÖMERWALL. 

Regensburg. Cont. mach. st. Auto en KraftpostEilfahrten Wal
hallaBefreiungshalle. 

Schwein fill t, idem: Im Postauto von Badkissingen in die Rhön ! 
resp. IM POSTAUTO VON BADKISSINGEN NACH BAD BRUCKE
NAU UND BOCKLET! 

Streitberg. Handst. Ruine met omschrift STREITBERG LUFT
KURORT FRäNKISCHE SCHWEIZ. 

Uehcn (Bez. Hannover), Handst. In het bovenste segment 2 
paarden; in het onderste 3 Korenaren, omschrift UELZEN (Bz. 
Hannover) 1 f BEZIRKS = 17. JULI = TIERSCHAU f 

Weim^arten [Wiirtt) Handst. Kerktorens met omschiift 2.9. 
15.16.23.30. AUGUST EIN HEIMATSPIEL »DIE WELFENSAGE« 

Wurzburg. Handst. met omschrift Süddeutsche BackereiFach
ausstellung in het midden een krakeling en Wurzburg 25 VII. 
3. Vin. 

ENGELAND. 
Cambridge. In deze universiteitsstad is dit jaar de Engelsche 

philatelistendag gehouden van 2023 Juni Mr Wallis verrastte 
ons met den specialen stempel, een handstempel met omschrift 
in de dubbelring PHILATELIC CONGRESS ■ CAMBRIDGE ■ . 
in het midden 3regelig 3.15 PM 22 JU 25. 

FINLAND. 
Helsingfors. Continueerend alternatief mach.st. Tusschen 4 

golfiijnen resp. in het Finsch en Zweedsch: SUOSIKAA KOTI
MAISTA TYöTä en FRäMJA INHEMSKT ARBETE d i. »Ondersteun 
de nationale industrie« 

FRANKRIJK. 
AixksBaiiis (Savoie) Handst. in kastje AIX LES BAINS GUE

RIT LES RHUMATISMES. 
Cognac [Charente) idem : VISITEZ LE PAYS DE COGNAC. 
Paris 25. Mach st. FOIRE SAINTGERMAIN PLACE SAINTSUL

PICE PARIS  8 MAI  7 JUIN. 
Royat (Pny de Dome) Handst. in kastje ROY AT GUÉRIT COEUR 

OUVERTURE 15 AVRIL. 
idem. idem: RORAT GUÉRIT LE COEUR ET L'ARTERIO 

SCLEROSE. 
Annecy. idem : VISITEZ ANNECY ET SON LAC. 

HONGARIJE. 
Budapest. Handst. in kastje : HASZNaLJONK SPORT BÉLYEGET 

dii. »Gebruikt sport zegels«. 
NIEUWZEELAND. 

Wellimrton. Mach.st. in kast je : BUYING NEW ZEALAND 
GOODS KEEPS NEW ZEALAND BUSY. 

NOORWEGEN. 
Stavans:er. Cont. mach.st. JUBILEUMSUTSTILLINGEN STAVAN

GER 8 JUNI  8 JULI 1925. 
OOSTENRIJK. 

Salzburg. Cont. mach.st. INTERNATIONALE AUSSTELLUNG 
FÜR FEUERWEHR u. RETTUNGSWESEN SALZBURG 10.16 
JULI 1925. 

i i r  j * * A = m < ! > ^ ? m i 
WATCFtORAArsilICER •N.YAAR ^ C£ _ _ D I R . L E O N D E HA.AY 

= ^ IMT.TEl.. Z U I O 62SS ! 



NEDERLANDSCH MAANDBLAD VOOR PHILATELIE. 119 

Kttzbuhel. Dubkelrmgst. WINTER SPORTPLATZ I. RANGES 
Wcenen Cent machs t BESUCHET DIE WIENER MESSE 6-13 

SEPT. 1925. 
SPANJE. 

üijoH Alt csnt mach st VISITD VD LA FERIA DE MUESTRAS 
INTERNACIONAL 15-31 AGOSTO icsp. GIJON OFRECE LIMPIA 
PLAYA BANOS DE OLA GRANDES FIESTAS. 

SYRIË. 
Alexandreite. Een-regelig handstempcl in omlijsting VISITEZ 

LA SYRIË 
TCECHO SLOWAKIJE. 

rraa^ Groot dwarsbalkst PRAHA MEZINAROONY KONGRES 
OLYMPIJSKY CONGRES OLYMPIQUE INTERNACIONAL in de 
dwarsbalk de datum b v 29. V 25 — 9 in het onderste segment 
1925. 

URUGUAY. 
Montevideo. Mach.st m kastje, sierletters SI QUIERE ASEGU-

RAR EL PORVENIR DE SUS HIJOS MANDELOS A LA ESCUELA, 
d l . »Als ge de toekomst Uwer Kinderen wilt \crzckercn, ztndt 
ze naar school.« 

ZWEDEN. 
Malmo. Cont mach st Tusschen golflijnen VäLJ SVENSK VARA 

d I. »Kiest Zweedsche goederen « 
ZWITSERLAND. 

st Galliii. Mach.st INTERNATIONALER SCHÜTZEN MATCH 
ST GALLEN 7-13 VIII 1925 afbeelding \ u n 2 gekruiste buksen 
en MATCHES INTERNATIONAUX DE TIR. 

Gemve. Handst violet, MEETING d'AVIATION GENEVE 31 
MAI - 1 JUIN 1925 en omtrek van een vliegtuig. 

idem Mach.st. 58ème FÊTE FEDERALE DE GYMNASTIQUE 
17-21 JUILLET 1925 1925 GENEVE 

Laueanne idem COMPTOIR SUISSE ET FOIRE COLONIALE 
LAUSANNE 27. JUIN - 26 JUILLET 1925. 

Zurich idtm Tusschen 19 en 25 een korenaar en sikkel 
«aaionder SCHWEIZ. LANDW. AUSSTELLUNG BERN 12. - 27 
SEPTEMBER. 

Beleefden dank aan mevr Bsse Van Heerdt Kolfif en de beeren 
A. W. Brave A B zn, J P. Brinkman, W. J Uercksen H M zn, 
Goossen, J. C de Groot, mr J. L Hoekstra, J M v. Roessel, 
L. C. A. Smeulders, ir. H Treitel, N. E Wallis, K Zirkenbach 
en W. G. Zwolle voor de spoedige toezending van nieuwe afsteni-
pe lmgen ' Trg 

TER BESCHERMIMQ 
— V A N ~ 

VERZHMELfSnRS S HHMDELnnRS 
— DOOR -
J B. ROBERT. 

IV. 
Engeland O W-dienstzegels — De 5 en 10 d. Koningin met 

opdruk »OW« »OFFICIAL* behooren tot de al lerbeste van de 
geheele groep, de 10 d. Edward is de eenige grooteie zeldzaam
heid Het IS opmerkelijk — speculanten zet den loignet o p ! — 
dat deze kleinere zeldzaamheden zich tegenwooidig nog al veel 
vertoonen en . . . de pujzen ontzettend zijn. . j a ! ik kan er niets 
aan doen . . . gedaald, benf 1914, ongebr. lesp 150 en 185 M k , 
gebr. resp 125 en 175 Mk en Senf 1925, ongebr. 40 en 50, 
30 en 4o Mark (even schrikbarend voor geldbeleggers zrjn ook 
alle andere waarden der dienstzegelgroepen gezakt) Gemaks
halve haal ik hierbij nog aan , dat van de 5 d. 12000 stuks, 
van de lo d. slechts 848 stuks overdrukt werden en ... slechts 
949 resp 480 ervan gebruikt zijn Oordeelt zelf over de zeldzaam
heid ! 

Aan de redactie van »Briefmarke« gaf die onbegrijpelijke ineen-
zakking der prijzen en het in de laatste jaren n o g a l veelvuldig 
vooikomen van deze zegels op veilingen aanleiding tot nader 
onderzoek,-waartoe de afbeeldingen van de te veilen zegels m 
den veilingscatalogus dienden. Zij maakt bekend, dat, na nauw

keurig onderzoek, zij heeft vastgesteld, dat de meerderheid van 
die stukken een »valschen« opdruk draagt Tevens deelt zij mede, 
dat het aantal vervalschingen zoo sterk is toegenomen en zoo
veel verbeterd, dat gezaghebbende keurmeesters in Engeland, 
keuring van hoogwaardige dienstzegels weigeren Volgens hen 
is een zeker oordeel met meer mogelijk 

Dit vind ik nog al heel sterk uitgedrukt en zeer te betreuren, 
dat de of enkele namen dier »hoogstaande« keurmeeste is niet 
genoemd woiden Vervalschingen moeten altijd herkenbaar zijn, 
t iouwens bewijst de genoemde redactie dat zelf. Buitendien 
kunnen de hoogste autoriteiten dit niet aan de redactie verzekerd 
hebben, want deze keuren nog altijd zonder bezwaar de hoogst-
waardige opdrukken der bedoelde zegelgroepen van Engeland. 
Voor de waarschuwing zijn allen die deze duurdere zegels 
koopen en redactie onbetwist zeer dankbaar. 

Estland. 25 p van einde 19-4 met rooden opdruk »20«. - D e 25 
penni van 1920 verscheen December 1924 in geel op zeer dun 
papier, maar was onnoodig geworden door de verhoogde post-
tarieven Volgens »Geimania-Berichte« was deze kleurverandering 
reeds voor jaren gereed gekomen en is zij uitgegeven om er 
geld van te maken. Nu kwamen er onlangs op de markt met 
»rooden opdruk« »20«, door oplichters erop geplaatst. Deze 
opdruk is dus eene zuivere, lage zwendelarij, welke, naar wij 
vertrouwen door onze lezers niet zal worden gesteund door ze 
te koopen. 

Frankrijk Par Ballon monté. — Op blz 73 sprak ik over 
dezen ouden Saksischen »valschen«- en »onjuisten« opdruk op 
Fransche zegels en . is het met opmerkelijk ' , op de »eerste« 
veiling door den zich »deskundige« noemenden Spaanschen han
delaar Miguel Galvez te Madrid, komt die »onnoozelc« verval 
sching natuurlijk als echt beschouwd onder den hamer In den 
catalogus vindt men den afdruk ervan (nr 976) en in den cata
logus wordt dat prachtstuk gemerkt met »RR« en »obliteration 
rare«. Het is in onze liefhebberij wel treurig, dat het tot aller
lei bedrog en misleiding dienende vvooid »expert« door de lief
hebbers klakkeloos wordt aanvaard. De heer Galvez is wel de
gelijk een deskundige voor de zegels van het Spaansche Rijk, 
voor die van andere Staten levert dien »par ballon monte« een 
onwederlegbaar getuigenis tegen hem af. 

Rumenië OpdrukstempelzwendelariJ. — »Germania B « van Jan 
j 1 waarschuwt voor zegels met opdruk »Moldauische Republik« 
binnen een dubbelcirkel Het binnenrond is verwisselbaar en 
beslemd om daarin de waarde te plaatsen, als b.v 2, 5, 10 kop , 
i, 3 Rubel De stempel tot aanmaak van deze Rumeensche pro-
visorio IS te Budapest in beslag genomen. Dat dezestempel 
nog IS gebruikt kunnen worden om met -die opdiukjes de ver
zamelaars op te lichten, meen fk te mogen betwijfelen , het is 
echter goed dat men gewaarschuwd wordt. 

Tsechoslowakije Roode stempel 7 April 1925. — Op 7 April , 
eersten der drie feestdagen, zijn op enkele groote postkantoren 
de zgn »jubileumzegels«, voor ' t eeist op dien dag uitgegeven, 
met »rooden« inkt gestempeld. Die postkantoien waren slechts 
weinige uren geopend De heer Gust. S , Vinohrad>-Praag, 
schreef mij, het dien dag stortregende en toch honderden en 
honderden, allen groot-woekeraars, naar het eenig geopende 
postkantoor snelden, om dien stempel op zegels te krijgen 
Honderden konden onverrichterzake, doch diuipnat , na uren 
gewacht te hebben, terugkeeren , maar andere honderdtal len 
hebben de Post een aardig sommetje cadeau gedaan. De stem-
fel heeft »geen waarde« , men betale dien stempel n ie t ! De 
treurige ervaringen door den handel alhier opgedaan met de i -
gelijke afstempeling op de legioentroepenzegels — honderden 
stellen heeft elke grootere handelaar in voorraad en niemand 
veikoopt ervan — hebben geleerd dergelijke, voor speculeerende 
postambtenaren gemaakte aardigheden, als zuivere zwendelarij 
te beschouwen. Het stel kost i2 ' / j Tsech-kroon Die postlieden 
kwamen ze denzelfden dag bij handelaars aanbieden, van 30 
tot 35 k r , terwijl beeren verzamelaars stellen verkochten voor 
60 tot 80 kr. 

Wladiwostock's Weldadigheidsuitgifte van 1925. — De Repu
bliek het Verre Oosten, gaf in 1923 een opdrukstellelje uit, dat 
moest dienen ter ondei s teuning van het te Wladiwostock 
gevormde Comité, tot hulpverleening aan de weezen, wier ouders 
in Rusland van honger omgekomen waren. Met opdruk »20 
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I 2 0 N E D E R L A N D S e n MAANDBLAD VOOR PHILATELIE 

Roubles« werden uitgegeven 75 stuks van i rb., 300 st. van 
15, 100 St. van 20 en 125 st. van 50 roebels, terwijl 125 st. van 
2 roebels met opdruk »20 rb 35« werden verkocht. 

De heer V. Dachnovitsch verklaart dat deze zegels, hoewel 
door de bevoegde macht uitgegeven, door het philatelistische Soviet 
Hoofdbestuur (de benaming en handelwijzen van dit, door be
langhebbenden verdedigd Bestuur, niets meer dan een »geld
makersbestuur», is volstrekt niet dat, wat wij onder »Postbestuur« 
vers taan ; alles wat niet in hare kas vloeit is »valsch« of »wordt 
niet erkend«) niet werden erkend tengevolgen van een twist 
tusschen dat Bestuur en ■ het Steuncomité, De C.P.S.0. beval 
het Comité de ui .gifte naar Moscou te zenden, waaraan hel 
Comité weigerde te voldoen ; het antwoord luidde, dat het zelf 
die zegels noodig had, om ze te verkoopen ten bate van het 
plaatselijk steunfonds. In Moscou wilden de beeren niets daarvan 
weten en weigerden verleening van toestemming. 

Stankoff, toenmaals gedelegeerde van de Philatelistische af
deeling het Verre Oosten, tevens verantwoordelijk voor bedoelde 
uitgifte, was op een goeden dag verdwenen met een fraaie 
keuze van de beste zegels. Daarop verklaarde Moscou de uit
gifte.... »halfofficieel« (omdat ze gestolen waren?), niettegen
staande de Postmeestei te Wladiwostock een door hem getee
kende mededeeling, met alle bijzonderheden betreffende deze 
uitgifte, openbaar maakte. (The Postage Stamp, Mei 1925). 

Afgezien van de »vervalschingen«, wordt ieder geraden, geen 
van deze soorten uitgiften te koopen. Door zich te sterken tegen 
een vaak onbewusten drang tot aankoop, zouden zeer spoedig 
die verschillende soorten uitwassen, welke thans nog welig 
bloeien, worden gedood ! 

Derde Prijsvraag. 
(Ingezonden door dr. E. GOMMERS, te Ginneken ) 

Aan welke zegels zijn de motieven van onderstaand fantasie

zegel ontleend ? 

POPüLl 
VOLUNTAS 

Inzendingen worden vóór 15 December 1925 verwacht aan het 
adres : dr. P. H. van Gittert, Maliebaan 72 bis, Utrecht. 

De inzendingen moeten op de adreszijde het kenmerk : »Derde 
prijsvraag« dragen. 

Correspondentie kan over deze prijsvraag niet gevoerd worden. 

lüdisehe Poststukken met valschen Opdruk. 
Bij Gouveinements Besluit van 25 Maait 1879 n". 4, werd 

bepaald, dat de buitenlandsche briefkaarten van 12I/2 cent grijs, 
die men door het verlaagde tarief toch niet meer zou gebruiken, 

overdrukt zouden worden met een don
kergroengrijze, groole 5 en voor het 
binnenland opgebruikt. 

In hetzelfde jaar echter verscheen 
deze kaart ook met andere opdrukty pen, 
welke jarenlang ook voor officieel zijn 
aangezien ; ik bedoel hier niet alleen 
de bekende, kleine 5, maar vooral de 
hieronder beschreven typen. Langheeft 
men in 't onzekere verkeerd of deze 
kaarten werkelijk van 's Rijkswege waren 
opgedrukt niet al 'een, maar zijn ze voor 

echte stukken aangezien; zoo leest men bijv. in het Nederlandsch 
Tijdschrift voor Postzegelkunde, ie jaargang (1885) no. 8, »dat 
de Nederl. Ver. goed wil uitkomen op de tentoonstelling te 
IVeenen, en dat men daarom nog verzocht om toezending van 
de kaarten van Indië ; van 12V2 cent grauw met rooden opdruk : 
»5 cent« (1879"!; dito met rooden opdruk »5« (i88o)«. 

Ik heb daarna in dit Tijdschrift niets meer over deze kaarten 
gevonden; eeist in 1888 ontbrandt hierin een hevige pennesirijd 
tusschen de beeren Soesman en mr. Mijer over den opdruk, 
kleine 5. Uit het feit, dat deze beeren bijna geheel zwijgen 
over den bovengemelden opdruk, is waaischijnlijk wel te conclu
deeren, dat de »valschheid« voor hen reeds vaststond. In 
Duitschland heeft men langer in twijfel verkeerd. Louis Senf 
schreef in 1890 in het »Handbuch für PostkartenSammler« na 
de bedoelde kaarten in de catalogiseering der Indische post
stukken opgenomen te hebben ; »Anmerkung. Dasz diese Karten 
zuweilen mit verkehrtem Aufdruck vorkommen, ist nichts Auf
fälliges, wohl aber, da'z man über die Karten N" 8—14 etwas 
Authentisches nicht ei fahren konnte. Obgleich der Verfasser 
ausschlieslich mit groszen Sammlern und mit allen groszen 
Händlern in Verbindung steht, vermochte doch keiner derselben 
anzugeben, ob diese Karten amtlich ausgegeben werden oder nur 
Privatspeculation sind.« 

Theodor Haas merkt in het Handbuch sämtlicher Postkarten, 
Kartenbriefe, etc. (1891) op : »Der rote Aufdruk ist Schwindel, 
einerlei in welcher An er vorkommt. Die grosze 5 ist die einzige, 
welche aktenmässig feststeht. Es gibt jedoch noch eine grosze 
Anzahl weiteren Aufdrücke ; von der Post beanstandet wurden 
solche karten, wie es scheint, nicht.« 

De beer Ad. Hermann informeerde in 1888 bij den General
Postmeister (die einzige und sichere Quelle) naar deze kaart en 
ontving het volgende antwoord (Zie der Philatelist 1888). 

Batavia, 22 Juni 1888. 
Wel.Ed Heer 

(den Heere) Ad. Hermann 
Batavia 

In antv\oord op Uw schrijven van 12 dezer aan den Hoofd
Inspecteur, chef van den post en telegraafdienst deel ik U mede, 
dat op de briefkaarten van 12 ' j cent in 1879, slechts eene over
stempeling en wel met eene groote 5 heeft plaats gehad. 

Niet op alle overstempeldc exemplaren is de gebruikte groen
grijze s'empelinkt even dik geweest, zoodat sommige cijfers (5) 
wat donkerder, andere wat lichter zijn. 

Geen der andere door U opgegeven overstempelingen zijn van 
den postdienst alhier afkomstig en dus valsch. 

Achtend 
UEd Dw. dienaar, 

GüUner. 
De catalogus van Senf van 1893 catalogiseerde de kaarten nog 

en gaf aan verschillende, prijzen ; het volgend jaar echter leest 
men : »Neueren Forschungen nach ist der Aufdruck der Karte 4a 
(kleine 5) nicht offizielen Ursprungs : No. 4 b —f dürften, tro'.z 
aller gegenteiligen Behauptungen Schwindelerzeugnisse sein « 

Na dien tijd heb ik nergens meer gelezen, dat men deze kaarten 
als echt beschouwde. In de jaren 80 — 90 schijnt men tal van 
deze stukken te hebben aangetroffen ; tegenwoordig is. de valsche 
kaart beslist veel zeldzamer dan die met echten opdruk ; slechts 
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ZOMER 
AA/IBIEDmC 

V A N D K N 
„tliiAljüullij 1 Uüi/i]ju£LtliiliUJjL, 
TQUSSAINTKADE 41, DEN HAAG. 

2de DEEL. AUG.—SEPTEMBER 1925. 
ZOOLANG DE VOORRAAD STREKT!! BIJ AANKOOP VAN f 10,- OPMEER 
1 Zumstein-Europa-Catalogus »925 (waarde f 2,25) Grat is ! 
(INPLAATS 5% KORTING.) (INPLAATS 5»/, KORTING.) 

Hoi Hax 1901. 5 fr. violet, No 15, Pr. Expl., ongebr., volle gom. Z.Z ƒ 65,— 
» '903. Serie compl., i c ■ 5 fr., No 1631^ zeldz. sei ie , 45,— 
» 1906. I c.  10 fr., No 3243, 45, 46 en 48, Pr. Expl., Zeldz » 4 5 ^ ^ 

Kouang Tclieou Wan 1906. i c.  5 fr., serie compl., Zeldz. serie , 67,50 
Mongtze 1906. serie compl. , i c.  lo fr., No 1732 en 34, zeldz. serie , 57,50 

. 1908. No. 34a  50, I c ,  10 fr., pracht serie, compl 20,— 
Packhoi 1903. i c.  5 fr., No. 116, serie c o m p l , zeldzaam , 45,— 

» 1906. 75 c , No. 29, pr. expl. ongebr., f 4 , 5 0 ; 5 fr. No 32, pr. e x p l , ongebr » 1 2 , 
Tcliongking 1903. i c  5 fr., No 32 47, serie compl., zeldzaam , 45^— 

» 1906. I c.  10 fr,, No 4864, deze zeldz. sei ie compl ,, 55^— 
1908. I c.  10 fr., No 6581, serie compleet, zeer lastig » 20,— 

D o. Yunnansen 1903. i c.  i fr., No ii4,f 45,— ; "906, i c.  10 fr,, No 1632. zeer zeldz 
» 1908, I c,  10 fr,, No 3349, serie compl., zeer lastig „ 20' 

Hongarijën 1871. 10 k., blauw, No 4., pr. expl. f 15, ; 25 k., violet, No 6, pr. expl '. '. » 27^0 
» 1918, eerste vliegpost, compl. f 0.75; Tweede vliegpost 1920 '. ' , 0.3^ 

1924. Derde vliegpost, 100 k. — 2000 k. f 0.35 ; 5000 en 10000 kr. nieuw. . . . . . . . o"95 
» 1921/24 Madonnaseiie. 50 k.,  5000 k , compl., gebr., f0 ,95 , ongebr . . . » 1̂ 25 
» 1924/25. loooo kr. Madonna, gebr., pr, expl . . ' . . » o'co 
» 1921/24. serie Dienst, compl., gebr. , 29 st., 10 h.  5000 kr . . . ' . » i 'co 
» 1921/24. serie portzegels, compl., ongebr., 100 f.  5000 kr ' . . . ' . » i 'go 
» 1924. Porto 500 k. op 3 k. ; 1000 k. op 3 k. en 2000 k. op 3 k., bruin . . . . . . . . . o',:^^ 
» 1925. Jubiléserie 1825/1925, compl., 3 st., ongebr ' , , 0^60 
» '925. Sportserie, compl., 8 st., ongebr „ Q'^C 
» 1924. Weldadigheid, 300, 500 en 1000 k., No 346348., compl . . ! • o',65 
» 1923. No 319323, serie c o m p l , 10 k 50 k. (18231923) ' . ' . ' . » \,2c, 
» 1922/24. 50 f, blauw, 800 k. oranje, serie compl., ongebr., 24 st > 0 3 5 
» Parlement . 10 kr.bruin, tot 2000 k. rood, 12 st., ongebr., compl. . . . . » 0*50 

1919. MAGV^R TANACS KöZTARSASAG, serie compl. (No 245263) . . . . ' . ' . ' . ' . , 0^50 
IJsland 1873. No i. 2 s., pr. e x p l , gebr. f 22,50, No 4. 16 s. geel. pr. expl. gebr » 14] 

» 1920. ie5 kr. No 82 97, serie compleet, gebr., pr. expl » 7'— 
» 1921. 5 a op 16 a. tot 20 a. op 40 a., serie compl., No 98103, lastig » 2,'25 



IJsland. 1922. type 1920. 5 a. groen, tot 4o a. blauw. No 105-109, serie compl., gebr 
DIENST. 3 a — I k'r., rood, No 33-4o, lastige serie, compl., gebr 
20 a. op 10 a , rood, overdr. Pjonusta. No 41 

3 a. — 50 a., violet, serie compl., ongebr. (DIENST 17-23) 
3 a. — 50 a., violet, serie compl. ongebr. (DIENST 24-31) 

1 a. groen — i kr. geel, No 6 2 7 3 , serie gebr 
Italië 1921. Dante-ser ie , compl.. ongebr. f 0,75, 1922 Mazzini compl • . . . 

Geloof-serie, compl. No 124-127, ongebr. pr. zegels 
No. 134-139, serie compl.; f 1,60, 1923. No 139. 5 L. gebr., pr. expl 
Zwarthemden-serie, compl. No i4o- i4 i . , ongebr 
MANZONI, serie compl., Z.Z. f 6,75. compl. tot i L 
Heilig Jaar-serie, compl. 20 c — 5 L 
1 L 75 op 10 L. f 0,35 ; 20 c , bruin f 0,50; 20 c. groen (Nieuw) 
10 C./15 c , 20 C./50 c , en 30 C./50 c. serie 3 st 
Expresse 25 op 4o c , f 0,40. 1922; 60 c , rood, ongebr 
2 L. Expresse, f o,4o 1925. Expr. 70 op 60 c 

PNÈUM.^TIQUE. 10 c, bruin f 0,20, 1921 15 clila & 30 c. blauw 
» 1925. 20 c./io c. bruin en 40 c/30 c. blauw 

2 L. Gr. en Oranje met overdr. Col. ERITREA 
Jubilé-serie Emanuel , 60 c. rood en i L. blauw 
overdr. O L T R E GIUBA i c.—10 L. compl. zeer kleine oplaag 
overdr. » » Porto serie, compl. 5 c—10 L. Zeer zeldzaam 
San-Marino, 2 L. groen en 5 L. blauw, ZELDZAAM 
Heiligjaar-series met overdr. ERITREA, SOMALIA, TRIPOLITANÏA, en CIRENAICA 

per serie f 2,25. Deze vier series 
1925 DIENST 1913 met overdr. UNA LIRA, serie compl., 3 st., Zeldz 
Vliegpost 1317. 25 c. rood, 0,25. 25 op 40 violet, vliegp. gebr 
1890. serie met overdr. VALE VOLE PER LE STAMPE compl 
1923. Geloof-serie met overdruk. TRIPOLITANÏA, Zeldzaam 

1922. 
1920. 
1923. 
1902. 
1908. 
1911. 
1921. 
1923-
1923-
1923-
1923-
1925. 
1925. 
1925. 
1917. 
1925. 

1925 
1925 
1925 
1925 
1925 
1925 

/ 

Italië Oostenr. post. 

Letland 

19U 
1918 
igif 
191^ 
19,5 

Liberia 

1920. 
1920. 
1921. 
1922. 
1923. 
1923. 
1924. 
1925. 
1918. 

» 1918. 
1903. 

Libië 1924. 
Liechtenstein. 1920. 
» 1920. 
» 1920. 
» 1920. 
» I92I. 

Litauen. 1920. 
» 1921. 
» 1921. 

1921. 
» 1922. 
» 1922. 
» 1922. 
» 1922. 
» 1923. 

1924. 
1906. 
1908. 

» •914. 
1914. 

» 1921. 
» 1921. 

1923. 
1923. 

» 1924. 
» 1922. 

Malta i860. 

ongeb"-

Luxemburg 

No 1-20, serie compl., gebr. of ongebr. 
No 21 en 22 op Bosnië, couranten zegels • 
No 27-40, serie compl., ongebr. 50 fr » 
No 23-26 op Bosnië courant, serie compl » 
PORTO op Bosnië, No 1-7, serie compleet. . • » 

Roode Kruis No 55-58, serie compleet < 
No 59-61, 10 r./i r., 20 r . / i r en 30 r./i r„ serie compl » 
No 79 en 80, Vliegpost, serie compl • . » 
No 91 en 92, 50 en 100 r. gebr., zeldz (kleine voorraad) » 
I s. violet-50 sgrljs, serie 8 st., ongebr » 
No 101-103, 10 s. -(- I s. — 10 s. -|- 5 s , serie compl » 
No io4 en 105. 1 Lats & 2 Lati, ongebr » 
Jubilé-serie, 300-jarig bes taan Libau opl, 20.000 series gebr. f 5, 
No 140-152, I c. 5 d o l i , serie compl. 130 fr 
Bovenst, serie met overdr. O.S., compl. 130 fr. 
Negerkoppen-serie , compl., 5 st . . . . 
No 4o 43. 20 c. groen 2 L., rood, serie compleet • 

No 11-16, overdr. serie,, compl., lastig 
5 h . - io kr., benevens Portserie 5 h.-5 kr., 27 st., compl 
5 h.-i kr. serie compl., ongetand, No. 17-24 
No 4o-42. Madonna-serie, compl 
13 rappen bruin f 0,75. 1924. 10 r. op 13 r. bruin No 62. . . . 
No. 56 66, serie compl., f 3,75. No 67-77, serie compl 
No 78-84. Vliegpost, serie compl 
No 85-98. 10 s. rood, 25 a. bruin en groen compl 
No 99. 100 a., rood en grijs, lastig zegel 
No 110-111. 4 a/75 s., overdrukken 
No 115-116. 4 a. blau%v en geel, 8 a. zwart en groen . . . . • 
No 117-128. Koppen-serie, compl • 
overdr. serie, compl. 4i st., volg. Schaubek 
No 187-199. Vi-eihoek-seiie, compl • . . 
No 205-208. Vliegpost-serie, compl., 20 c. geel, — 1 L. bruin. . . , 

No 74-85, 10 c. rood-5 fr. violet, serie compl 
bovenst, serie compl. met overdr. officieel. Z.Z 
No 95-109. (Adelheid) serie, compl. zeer Zeldz. . .• 
Bovenst, serie met overdr. Officiel. Zeldzaam 
15 c. rood No. 123. f 0,15. 71/j c. oranje overdr. »officiel« 
No I37-139. Timbre du Souvenir, serie compl 
No 142-144. bovenbed. zegels overdr. 27 mai 1923, serie compl. . . . 
No 140. 10 fr. groen geheel vel., ongebr. Z.Z,Z 
No 146-149. overdr. CARITAS, serie compl. (kleine voorr.) 
No i4o, i42 en 143, ZWARTE Overdr. Officieel. ZELDZAAM. 3 st. . . 
No I. Zeer Zeldz. Zegel, f 20,— No 2. (cc.) lastig zegel 

5/— rood No I I . f 12,—. 2/6. No. 15 f 4,50. 10/— No 16 Zeldzaam. . . . 
5/— (Edw.) 1907. rood en geel Zeldzaam f 15,—. 2/— No 51, blauw en violet 
Overdr. SELF-GOVERNMENT. >/* d. — 1 / . — 9 st. ongebr. lastige zegels. . 
Als boven. 2/6. No 79. f 10,—. 10/— No 82. Z.Z 

0,75 
1,45 
0,25 
1,50 
1,50 
1.75 
0.95 
36° 
0,50 
1,25 
0,95 
i>75 
0,05 
0,25 
0,25 
0,15 
0,15 
0,15 
0,35 
0,35 
3,50 
2,75 
4 . -

8,50 
1,75 
0.45 
0,60 
4,50 
•,25 
°,35 
2,75 
0 60 
1 90 
0*25 
2 50 
095 
7 5° 
1,75 
o 50 
275 
3 5° 
5'75 
5-75 
0 6 0 
0 8 0 
0,95 
0-25 
0,25 
0.15 
0,50 
i'75 
0.95 
1,90 
1,75 
0,65 
0,50 
1,50 

2 5 , -
975 
1.50 

17.50 
22.50 
12,50 
1 5 -
0,10 
0,45 
1,50 

100,— 
3-75 
4,25 
7,50 

2 0 , -
11.50 
12,50 
3 0 , -



Malta 1925. Porto serie J^ d — 1/6. Serie compl. (nieuw) 10 stuks f 
Memel 1920. No 117. serie compl. met overdr. MemelGebied op Duitschland » 

» 3 Mark op 2 fr. No 29. f 7,50. 3 Mark op 5 fr. No 30 f 17,50. 10 M./5 fr. (32) » 
> 1922. Tweede Vliegpost serie compl., schuine overdruk » 
. No 78. 3 M./60 c (ko 35.), Zeldzaam » 
» 1922. Derde Vliegpost, serie compl, No 97106 » 
» 1923. No. 123128 serie compl , f 1,50. No 129. zonder Memel. Zeldz » 
» 1923. No. 130134 serie compl. , f 0.90. No 135140., serie compl » 
» 1923. No. 141143. IOC M./'8o M., 400 M../80 M., en 500 M./80 M., serie compl ■• 
» 1923. No. 144153 10 m., bruiniooo m. blauw, deze lastige serie » 
» 1923. No 154166. 40 m., olijf3000 m., groen compl. serie » 

1923. No 198, 201, 203 en 2o4. Vier nagekomen waarden Z Z.Z » 
» 1923. No 205208, serie compl.^ Zeldzaam » 
» 1923. No 209212. Zeer zeldzame Serie, Compl. 240 fr. slechts » 
» 1923. No 213236. Zeldzame Serie, Compl. ruim 250 fr. slechts » 

Alle andere zegels van Memel, prijs op aanvraag. 
Monaco '9I9 No 2732. Weldadigheidsserie, compl. Z.Z » 

» 1920. No 3442. serie met overdr. 20 Mars 1920 ZZ 
» 1921. No 4850. 5 c , 75 c. en 2 f./5 f., overdr. 28 Decemb. 1920 3 st » 
» 1922. No 54. 25 c. bruin. (Pet), Zeldzaam Zegel (kleine voorr.) • , . . . » 
» 1922. No 56. 30 c. rood f 1,75. No 57. 40 c. brum f 2,—. No 59. 60 c. grijs » 
» 1922. No 60. I fr. Zw. en geel f 0,50. No 61. 2 fr. rood f 2,— No 62. 5 fr., bruin. . . . » 
» 1923/24. No 6468. 10 c. groen, 50 c. blauw, serie compl » 
» 1925. 5 fr. groen, type 1922. Zeldzaam » 
» 1925. I fr zw. en geel, gr. form., reeds ingetrokken » 
» 1925. Nieuw. 2 fr.„ 5 fr. en fo fr., gr. formaat » 
» 1925. klein form., kop, nieuw, 50 c. groen en 60 c. biuin » 
» 1923/24. 45/50, 75/1 fr. en 85/5 fr. serie compl. 3 st » 

Montenegro 1902, i h, blauw, 5 K. brum. No 4957. lastige serie, slechts » 
» 1905. No 5866. serie als boven overdr. Constitution 1905, laslig •> 
» i9>3. No l o o  i i i . A.R. No 6 en Porto No 2427, Zeer zeldz. serie » 
» igo2. No 2. A.R. 25 h. bruin en rood f i, —. No 3. (No 2 met overdr.) » 
» 1905. Porto serie 5 h. i K. met overdr. No 1418, lastige serie ' . » 

Nyassa 1901. No 2736. 2'/2 gr. 100 r., serie 10 st., reclameprijs » 
» 1911, No 5257. 2'/2 r. 50 r., overdr. Republica, per seiie, reclameprijs » 
» 1924. Porto serie compl. No 19, Oliehoeken, reclameprijs » 

Oostenrijk. 1907. No 117. 10 Kr. blauw en bruin, ongebr. f 15,—, gebr. pr. exempl » 
» 1910. Jubiléserie, compl. i h. 10 Kr., No 118134. Prachtige serie » 
» 1918. Eerste vliegpost, serie compl, ongebr. f 1,50. gebr » 
» 200 verschillende zegels van Oostenrijk slechts » 
* Toondichtersserie, compl. No 290296. Prachtige serie » 
» Steden serie compl. No. 304312, prachtige serie » 
» 1922. vliegpost, serie compl., 300 k. 48oo kr. No 297303 . . • 
» 1920. Parlement, serie comp)., 2 kr. 50 kr » 
» 1922. Serie van 66 versch. opeenvolgende waarden, reclameprijs » 

Couranlenzegels. No 5 f 10,—. No 6 f 7,50. 1861. i k. grijs Z.Z » 
» 1915 Eerste veldpost, oveidr. K.U.K. No i 21. serie compl., zeer zeldz » 

j> Boven bedoelde serie geheel compleet in blokken van vier, Z.Z.Z » 
» i '9 '5. Tweede veldpost compl. No 2248, prachtige serie » 
» Post in Servië met rechten overdruk, gebr. Zeer zeldzame serie » 
» Post in Servië met schuinen averdruk, compl. ongebr. f 7,50 gebr. » 
» Post in Rumenië 1918, serie compl., 17 st., slechts » 
» Post in Rumenië 1917, No 117, serie compl., gebr. of ongebr » 
» 1920. KarntenAbstimmung, serie compl., 19 st » 

Perzië 1908. No 266. 50 Kr. rood, goud en zwart. Zeldzaam zegel » 
» 1909. No 269284, I c. 30 Kr., serie compl » 
» I9I5 . No 368384. I c. 5 T., serie compl. 90 fr » 

Deze serie met overdr. Coll. Post of Service, slechts f 3,50 per serie 
Polen. Eersie serie compl » 

» '919 No 7492. Overdr. Pocztapolska. Zeer zeldzame serie » 
» 1919 Courante zegels met bovenst, overdr., sei ie compl., gebr » 
» 1921. Roode Kruis serie, compl., laslige serie » 
» Porto. Compl. series met versch. overdr. Porto, per compl. serie » 

PORTUGAL Alle zegels steeds voorhanden, prijs op aanvraag. 
Rumenië. 1903. No 137144, 3 b. bruin — 50 b. oranje, serie compl » 

" 1903. No 145151, 15 b. zwart — 5 L. violet, serie compl. zeer lastig » 
» 1905. No 156159, 3 b. bruin — 15 b. » » » » 
>> 1906. No 160163, 3 b . bruin — 15 b. » » » Org » 
» 1906. No 164167, 3 b. bruin — 15 b. » » » Org » 
» 1906 No 168171, 3 b. bruin — 15 b. » > » Org » 
» 1906. No 172181, 1 b. bruin — 2 L. oranje, jubiléserie compl >■ 
» ■ 1906. No 192202, 5 b. groen 3 L. bruin. Tentoonstell ing, compl. zeldz » 
» 1907. No 203206, 3 b. bruin 15 b. violet. Weid heid serie, compl » 
» Post in Conslantinopel, 1919, serie compl. 5 b. groen 40 b. bruin >> 

Rusland. 1857. No I. Pr. Expl. ongebr . Zeer Zeldzaam. (Thier.) » 
» '857. No I, Zeer goed. Expl. met pehstr ' en postst. Zeldz. (Thier.) . . . , » 
» 1833. No 36. 3 R. 50 zw. en grijs zonder bl.str.. Zeer Zeldz. (Thier.) » 

3,75 
12,50 
3,— 
1,50 
9,— 
1,50 
2,50 
1,35 
3,75 
2,50 
5,75 

19,25 
6,— 

19,50 
18,50 

2o,~ 
20,— 

3,50 
6.75 
1,50 
9,50 
1,50 

10,— 
0,50 
3,50 
0,30 
1,25 
2,75 
3 , ~ 

12,50 
0,75 
1,25 
0,20 
0,20 
' ,75 
6,50 

55,— 
2,50 
0,45 
1,50 
1,50 
0,95 
0,25 
0,60 
6,~ 

37,50 
175,— 

12,50 
50,— 
12,50 

1,50 
2,25 
0,85 
7,5° 
3,— 
5,50 

0,95 
5 0 , 

5,— 
1,75 
3,50 

6,50 
17,50 
0,75 
0,75 
0,75 
0,40 
0,95 
6 , 
0,35 
0,95 

6 5 , 

17,50 
45,— 



San Marino 1877. No i f 0.35, No 2 f 1,25, No. 3 f2 ,25 , No 4 f o,4o, No 5 (2,—, No 6 f 3,50, No 8 f2,— 
i. No 9 f 9,—, No 15 f 3,50, No 22 f 3,75, No 37 f 5 , — , No 39 f2.75, No 43 f̂ j—> No 44, f 3 0 , 
» No 45 f 5,50, No 46 f 0,75, (al deze zegels kleine voorr ) 
» '923. No 87—88. 30 c , violelbruin en 50 c. groen, twee lastige zegels » 0,65 
» 1923. Roode Kruis serie compl., met Expr. 60 c, zeer lastige serie " » i,75 
» 1923. No. 96 I L. bruin (zwaard) zcldz. zegel, zeer kl. oplaag • 3,— 
» 1923. Expresse op 60 c. violet, No 2 , » 0,25 
» Porto serie compl. 5 c. groen — 10 L. rood, zeer zeldzaam, serie compl » 17,50 
» Porto serie 1925. 5 c. blauw — 10 L. oranje. Deze serie was direct uitverkocht . . . . » 6,50 
» 1924. (in éèn dag uitverk.) overdr. 30 c. / 45 c. — 2 L / 3 L., type 1918 » 76° 

Saargebied. Sarre op Beieren, compl. gebr. f 60, i. serie c o m p l , ongebr • 50,— 
» Sarre op Germania, serie compl. gebr. f 12,50; serie eonipl. ongebr. » 10, 
» 1921. No 53 — 68 5 p. —.25 M., serie compl.. gebr. of ongebr. , » 7,50 
>' 1921. Bovenst, seiie met overdr. No. 69—82, serie compl., gebr » 5,50 

ZuidAmerika. i i o alle versch. zegels, pr. collectie, slechts . . . , . . » 250 
Reclame. 1000 versch. der geh. wereld, goede sorteeiing, slechts » 1.50 

» 1000 versch. zegels der geh. wereld. Juweelpak • 2,75 
» 2000 » » » » » » » 9,50 

Supplementen op Schaubek en SchwanebergerAlbutns worden door ons 
tegen concurreerende prijzen geleverd. Alle soorten blanco Albums 
Stockboeken en andere aanverwante artikelen. 

De nieuwe Yvert verschijnt begin October en wordt U gratis toegezonden ad f3,75 
Nederland. 5 c. ISlauw no. i, in prijzen van f1,50, f2,  en hooger ; alle prima exempl. 

» 1S67. 25 c. bruin, pr. exempl. f 2,— ; 20 c. gioen, pr. exempl. f l , i o ; 50 c. goud . . . » 10,— 
» WAPENser ie . i c. zwart f 3 50; i'/2 c. rood f 1,50; 2'/j c. violet f 2,15. 
» I872. 2'/2 Gld. Koning, rood en blauw, pr. exempl. f 4.50; versch. middenst « 7,50 
» 1896. I Gld. Koningin, br. en gr., gebr. f 0,75, ongebr. f 2,— , 5 Gld. br. en gr 17,50 
» 1906. lo Gld. oranje, pr. exempl , ongebr. f 16,50, gebr » i4,25 
» 1906. Wekladigh. serie, compl. 3 st. f 0,10; per 100 series (tijdelijk) » 7,50 
» I9I3 Jubilé serie c o m p l , gelDr. f 27,50; 10 Gld. oranje gebr. zeldz » 22, 
» 1920. 2,50/ 10 Gld. 1906, ongebr. 3,75, gebr. 2,75 op 10 Gld. 1913, zelfde prijzen. 
» 1923 Jübiiéserie c o m p l , gebr. f 12,50; ongebr. (Z. zeldz.) » 20,— 
» 1923. 2'/2 Gld. j u b . ongebr. f 7,50. 5 Gld. j ub . ongebr 12,50 
» 1923. Weid. heid Tooropseiie, compl , gebr. of ongebr . f o go; 10 stel » 7,50 
» 1914. Intern. Zegel, groen, echt gebr. op brief, slechts f 5,—. bruin . . . . . . . . » 0,15 
» ARMENWE fserie, compl., 8 st. in blokken van vier, ongebr Z. Z . •> 25,— 
» POSTBEWIJSserie, compl., gebr.. per exempl » 2,50 

PORTZEGELS. T>pe IV. gebr. i c. f 1 0 ,  , i'/2 c. f 10—, 15 c. f4 .50 , 20 c. f 1,50, 
25 c. f 7,—, I Gld. f 6.50. (Kl. voorr.) 

» 50 cent op I Gid. Type III., pr. exempl , gebr. of ongebr ' . » 4,75 
UE RUYTERPORTEN. 50 c / 1/2 c. ongebr. f 2 , 2 5 . ■ Gld. / ' / 2 c. gebr ■ » 5,— 

» 3 cent op I Gld ongebr. of gebr., Type I f 1,75 ; Type II, zeldz » 4.50 
» NIEUW. 25 c. port nieuwe teeken or.gebr. f 0,35, gebr ■ o,4o 

Ned.lndië. 10 cent rood, No. 1. Pr. exempl., ongebr. f 16.— ; gebr. pr. exempl. » 9,— 
» 10 c. No. 2, getand, pr. exempl., volle kleur, zeldzaam » 17,50 
» 1903. I Gld. violet, gebr. 5 cent, 2'/2 gld. blauw, gebr. f 0.35; 10 st . » 3,— 
» 1912. 2'/2 Gld. loslatende kleur, zeldz, zegel, ongebr. f 3.50, gebr >> 3,25 
» 1913. 2'/2 Gld. karmijn, ongebr. f 2,75, pr. exempl . ; gebr. lastig » 0,75 
» 1923. Jubilcserie 5 c. — i Gld., compl. gebr., pr. exempl , slechts , > 1,90 
» PORTO. 5 c. geelbruin, pr. exempl. ongebr , volle gom, zeer zeldz » 60,— 
» Porto. 10 c. geel en groen, zeldz. zegel, ongebr. f 17,50; gebr » 17,50 

Verder zijn alle andere zegels direct leverbaar. Prijs op aanvraag. 
Suriname. 1879. 25 c. koning, ultramarijn, gebr., zeldzaam » 3,50 

» 2'/ä Gld. gioen en bniin, gebr. f 9 , — ; ongebr. f 10,— ; 10 c . /15 c. grijs, Z.Z » 20,— 
» 50 cent op 2V2 Gld., uiterst zeldz, zegel, ongebr. . . . • » 30,— 
ï 1902—'08. 30 c. bruin, gebr. f 3 7 5 ; 50 c. bruin gebr. f 3.50; 2'/j Gld » 12,50 
» 1911, Kroonopdrukken serie compl. zonder Porten f 50,—, met Poi t » 90,— 
» 1923. Jubiléserie compl. f 80,— ; serie compl. tot i Gld. . . . ■ >■ 18,75 

Alle andere Zegels benevens Porto's, prijs op aanvraag. 
Curasao. 1899. 1,50 op 2'!^ Gld. Nederland, gebr. f 12,50; ongebr » 8,50 

» 1923. Jubiléserie compl. f 80,— ; serie compl. tot l Gld » 17,50 
Alle andere Zegels, benevens Porto's, prijs op aanvraag. 

Prijsverandering. België PostJubilé serie compl. f 6.— ; in blokken van v'er » 30,— 
Levering uitsluitend na ontvangst van postwissel of overschrijvirg c p Giro 

No. 110104. — Bestellingen boven flO,— franco. — Buitenland porto steeds extra. 
— Aanvragen zonder retourporto worden NIET beantwoord. — Behalve, op 
zegels van Nederland en Koloniën wordt 50,0 korting in zegels verstrekt. (42) 
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heel zelden treft men ze aan, en de bewering, dat zij in de meeste 
speciaalcollect es van Nederland en Kolonien wel zal ontbreken, 
lijkt mij niet te sterk Zeer lang bestond mijn geheele schat uit 
.2 Jtuks ; door den verkoop der collectie Ferrari kwam ik in het 
bezit van een groot aantal dezer kaarten, waarvan ik de korte be
schrijving laat volgen ; die met een * zijn netjes door de post 
besteld 

I. De opdruk, die het meest met den echten overeenkomt, 
bestaat uit een 5 in l ichtpaars; de dwarsbalk is echter te dik ; 
de hoogte is 4 m.M. in plaats van minstens 414 m.M. 

II. De volgende is weer alleen een 5, nu mager ; deze komt 
in 3 typen voor, die wat het onderstuk betreft vrijwel hetzelfde 
zijn ; de dwarsbalk echter vertoont verschillen ; deze is dun en 
naar boven gebogen, in plaats van dik. 

III. Een derde 5 is veel te groot, bijna 10 m.M. 
Al deze opdrukken zijn zwart, het 3e type ook rood. Nu volgen 

de opdrukken met toevoeging cent. 
IV. Hiervan is de eerste »5 CENT 

in vrij kleine letters (lang 13VS m.M ) 
op de oude waarde; blauw. * 

"/Em 

m 

.r\- s > 

f f 
V. Dan komt r^jXj T F N T '^ grootere 

letters, groenblauw, in 2 typen der 5 * ; 
ook kopstaand. * 

VI Zooals bekend werd vijf ook vol
uit gedrukt, waarvan als eerste hier ge
noemd wordt: VIJF CENT , in groote 
zwarte blokletters > an links boven naar 
rechts beneden over den waardestempel. 

VII. Vervolgens VIJF CENT in letters van 3 4 m M hoogte 
in gioenblauw, horizontaal over het zegel *, ook rood. 

VIII Dan Vijf cent in 3 typen, rood, van links onder naar 
rechts boven *, of omgekeerd van rechts beneden naar links 

boven *. Deze bezit ik ook in het 
blauw, horizontaal *, van links onder 
naar rechts boven ■*, vertikaal (van 
beneden naar boven) * en horizontaal 
kopstaand *. 

Verder nog in 't zwart: van links 
boven naar rechts ' beneden en omge
keerd 

IX. Dezelfde soort opdruk, maar in 
een zeer mager lettersoort, van links 
onder naar rechts boven en links boven 
naar rechts beneden. 

X Ten slotte deze soort met lange ij in zeer kleine letters. * 
XI Nergens vind ik den opdruk »Fijf cent« vermeld, ik heb 

hem in het' rood van links boven naar rechts onder en omgekeerd, 
alsmede, 

XII. Deze zelfde opdruk in roode blokletters: »FIJF CENT«. 
XIU Ook was mij onbekend den 

opdruk O, waaronder eenige Javaansche 
karakters; goed gebruikt in 1878 van 
Soerabaya naar VVeenen, door den heer 
Moquette 

Het kan wel toe ! I ! 
Behalve de gemelde kaarten verw'erf 

ik tevens eenige enveloppen met valschen 
opdruk »15« ; de eerste maal, dat ik dezen 
zag, is jaren geleden, toen zij mij wer
den aangeboden {a/s vulsch) door den 
heer de Raay; de volgende manl gaf ik 

van ( en gebruikt exemplaren in dit Maandblad (Dec 1923) een 
beschrijving. Ik releveer dit s'cchts om aan te toonen, dat ook 
deze vervalsching slechts zelden voorkomt. 

De eerste maal, dat er in het Nederlandsch Tijdschrift over 
gesproken en ertegen gewaarschuwd werd, is in een artikeltje m 
.September 1892. Het »Handbuch sämtlicher Postmarken, etc van 
Dr. Moschkau catalogiseert in de VII editie (1892): 

77. 15 (cent) schwarz auf braun (bedoeld wordt violet). 
78. 15 cent » » » ( » » » 

en voegt er in een nota aan toe; »Der Aufdruk iJ cents mit s, 

welcher auch zum öfteren angeführt wird, kann nur eine Fälschung 
sein, da das holländische cent in der Mehrzahl kein s hat. < 

Moens doet het anders ; deze neemt in zijn catalogus op, naast 
de enveleppe met »15«, groot 7!^ m.M., ook een dilo opdruk, 
groot 3 m.M., dus 2 officieel uitgegevene en laat dan volgen: »11 
a été renseigné des 25 c. surch. 10 c , II + 2V2 et l4f2'2 m.M. 
D'après nos renseignements ces surcharges sont fausses«. 

Senf 1914 verklaart slechts een opdruk »15 cents« valsch. 
Geen dezer opgaven is compleet, zooals hieronder blijkt: 
I. De eerste valsche opdruk dan, is die van enkel »15«; deze 

kan voor den verzamelaar gevaar opleveren, d.w.z ik bezit ze in 
het rood op 25 cent violet en 20 cent blauw, maar daarnaast in 
het zwart op 20 cent blauw; ' ze kan dus vooikf.men in 
het zwart op 25 cent donker en licht violet en naar ik vernam, 
is dit ook werkelijk het geval. Een groot verschil is echter dade
lijk in de 5 te constateeren, de vertikale lijn bij de echte 5 
staat scheef naar beneden, bij de valsche 5 loodrecht, waardoor 
ze verlengd door de eindknop gaat, bij de echte gaat ze links 
aan deze knop voorbij; de vlag van de 1 is ook te lang. 

II. Een andere opdruk »15« komt, evenals alle volgende, voor 
op de 25 cent violet met een hoogte van 3'^ m.M.; ik bezit een 
exemplaar met 2 X dezen opdruk. 

III. Vervolgens de opdruk »15 cent«. 15 is nu 4 m.M. hoog, 
deze bezit ik ook met dubbelen o; druk op het zegel, alsmede 

een stuk met 2 opdrukken, waarvan één 
naast zegel. 

,p . p..,■»• Bij dezen laatsten opdruk valt op, 
' ^ ^ " dat de cijfers en letters niet op één 

basis staan, maar dat de bovenkant ge
lijk is, hetgeen met dien op het zegel 

niet het geval is. 
Verder is hiervan een goed gebruikt stuk in mijn bezit, verzon

den van Medan (10.9.1888) door Joh. Hapner (Deli, Sumatra) aan 
Jean Baptis — oh neen, Victor Robert, 5. Rue de N.D. des 
Champs, Paris De brief woog 10 gram en is als aangetcekend 
stuk nog bij gefrankeerd met 2 zegels van 10 cent Koning. 

IV. Ten slotte de opdruk »15 cents«; 15 is nu weer 372 m.M. 
Ik ontving indertijd na mijn artikel van December 1923 een 

schrijven uit Indie, waarin erop werd gewezen, dat, hoewel het 
besluit van 4 Juni 1888 slechts spreekt van den opdruk van »15«, de 
mogelijkheid niet is uitgesloten, dat men daarnaast een anderen 
van »15 cent« in omloop heeft gebracht. In verband hiermede 
zij nogmaals gewezen op hetgeen men vindt in het Nederl. Maand
blad voor Philatelie 1924 bladz. 84. De heer Nibbom, Hoofd der 
Afd. Algemeene Postzaken, deelt daarmede aan den heer Voss, 
dat oorspronkelijk in het besluit tot overdrukking der 20 cents
zegels ook werd opgenomen, dat slechts »lo« gebruikt zou worden, 
terwijl de zegels later met »10 cent« in omloop kwamen ; de 
zwarte 10 kwam op den donkeren achtergrond ni i t goed uit, 
vandaar vermoedelijk de wijziging. 

Dit argument kan naar mijn bescheiden meening hier niet 
gelden; de zwarte, groote 15 is toch heusch wel te zien op den 
violetten achtergrond der 25 c. omslagen, voor de duidelijkheid 
was het wel geheel overbodig die groote cijfers te vervangen door 
het veel kleinere 15 cent Dan misschien een proefdruk. Dit 
lijkt mij onwaarschijnlijk, vooral na het bestaan van het hierboven 
omschreven stuk, waarbij de opdruk naast het zegel in een ander 
type verschijnt als die op den waardestempel : de cijfers en letters 
vormen van boven één lijn, in plaats van op één basis te staan 
Ik kom opnieuw tot de conclusie dat alken de echte, groote 15 
echt is, niettegenstaande het voorkomen van gebruikte stukken 
met »15 cent . 

De vraag doet zich nog voor, wie of toch de maker van al dit 
fraais is ! Ik weet het niet ! Ik constateer slechts deze 2 feiten : 
1» dat van de kaarten met valschen opdruk in verschillende tijd
schriften gezegd werd, dat ze uit Soerabaya kwamen (Philatelist 
1888), 2" dat de meeste gebruikte stukken in mijn bezit geadres
seerd zijn aan den heer J. P. Moquette, Ketegan, Soerabaya; ook 
een omslag met valschen opdruk I vermeldt op de achterklep 
dezen naam. 

Deze heer hield van .Spielereien«. Voor mij liggen bijv. de 
enveloppe van 10 c. en de kaarten van 5 en i2'/2 cent met den 

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

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



122 NEDERLANDSCH MAANDBLAD VOOR PHILATELIE. 

Koning om de vvaardestempels heen, het M in een vierhoek zijn 
adres drukken in de kleur van het zegel 7oo wordt ook de dub
belkaart \ a n 5 + 5 c paars mtt bijgeplakte zegels \ an 2'/j ctnt , 
waarop \ e r d t r »Algemeene Postvereeniging enz ^ aan hem toege 
schreven (Senf 1914 r o 6) Ik zou echter niet gaarne beweren, 
dat hij ook de maktr der beschreven falsihcatcn was, ik heb daar 
voor geen bewijzen 

Behalve de hiergcmelde valsche stukken van Indie, zijn nog 
bekend met onechten opdruk de 5 en 5 | 5 c met valschen 
opdruk »SPLCIMEN«, (ik bezit van de eerste een stuk met ga 
nnt ics tempel J Sch ) en de enveloppe van i2'/j c grijs Koning 
met opdruk »10 

De beschrijving hiervan gaf ik indertijd m een ander tijdschrift 
(Die Ganzsache 1921 no i) 

üc kwestie van de kleine 5 is, zooals ik r teds meldde, zeer 
heftig besproken tusschen de beeren Soesman en Mijer, het ging 
in hoofdzaak er over of deze officieel was, enz Of er valsche 
vijfjes zi jn ' Ik geloof het v\el, maar dit is een zeer moeielijk 
V r iagstuk, waarover ik voorloopig mijn oordeel opschort Ik mag 
wel dit zeggen Ik beschouw de kleine 5 met gebogen dwars 
streep, voorkomende op een kaart, die 7nei uit Pekalongm komt, 
met een scheef oog» Heel veel houvast geeft het niet, maar toch 
ie t s , m ieder geval raad ik voorzichtigheid aan 

Edam W P C O S I E R U S P/n. 

De Postzegels vaü Venezuela. 
II 

UITGIFTE 1873/7. Herdrukken vastgesteld bij diveise decielen 
door Generaal Antonio Guzman Blanco 

Steendruk op gewoon wit papier, sommige op zeer dun 
pipier (papier pelure), ook op verticaal gelijnd papiei (veige) 
drukuit^/oering minder duidelijk en scherp dan de ie uitgifte 
1 weevoudige en enkelvoudige opdruk in schrijfletters in 2 lijnen, 
omgekeerd ten opzichte van elkaar gedrukt, die beide hetzelfde 
luiden en w^l »Deereto de 27 de Junio de 1870« (soms ook De 
crelo de 27 Junio de 1870«, soms »Decreto de 27 de Junio 1870 , 
soms «Decreto 27 de Junio 1870«', soms »Decreto 27 Junio de 
1870«) /ooa l s reeds gezegd, dus een geheel andere tekst dan 
die dei vorige uitgifte Achtereenvolgens werden deze zegels ge
steendrukt door Felix Rasco, Remsthed & Neun, en Gabriel Jose 
A r i m b u r u , in de jaren 1873, 187t;, 1877, en 1878, in het geheel 
in 6 of 7 drukken, zoodat het niet te verwondeien is zich groote 
kleuivariaties bij deze uitgifte vooidoen Het vormt een interes 
santé studie deze drukken op te stellen, doch zouden bijzondei 
heden hieiomtrent mij hier te ver voeren 

33 Un centavo fuerlo, citroengeel tot oianje 
33a. j> » • » » » op geribt pap 

33 A » » » » » • zonder opdr 
34 Dos » » » » » 
34 A » » » » . » kop omge 

keerd 
ingedrukt 

34a » » » > » op geribt pap 
35 Tres . » » > > 
35 A » » > • » » 
36 Cuatro» » . » » kop omge

keeid 
ingedrukt 

36 A » » ■» » » zonder opdruk 
37 Cinco « • > » 

373 " ' » » o p g e u b t pap 
37 A » > > . » dubbele opdr 
38. Un real, rose 

38a » » » op geiibt papier 
39 Dos realeb » 

39"! » » » » » » 
40 Tres reales » 
4i Cinco » » 
42 Siete » » 
43. Nueve » grasgroen 
44 Qumce reales » 
44 A » » » kop omgekeerd ingediukt 
45 Vemte > » 

45a » > ) op geribt papier 
46 Tre in t ra » » 
47 Cincuenta» » 

Enke le waarden komen gehalveerd voor 
Het 5 cto zegel is ook gevonden op papier gewateimerkt 10 
Van 34 A, 44 A, zijn eigenlijk niet de koppen omgekeeid 

gedrukt , doch de omlijstingen met Inschriften 
Deze kopstaande drukken zijn te verklaren, doordat de druk 

in 2 gangen plaats vond, eerst de omraming daarna de kop 
Het aantal zegels op de vellen is zeer velschillend bij de 

diverse drukken en nog niet tot klaarheid gebracht 
Uitgifte 1873 Bij decreet van Generaal Antonio Guzman 

Blanco van 3 Juni 1873 vastgesteld 
T ) p e van de 1865 uitgifte Herd iuk van de platen van de i 

centavos en J^ real in andere kleuren Deze, zoowel als de re 
stanten van i en 2 reales overdrukt in 2 regels met Contrasena 
en daaronder Estampillas de Coireo (13 ' j m/m lang) of Estam 
piUas de Correo (11 m/m lang) in een lijn en daarondei Contra 
sena in microscopische letters Opdrukken komen ook kopstaand 
voor behalve de laatste Verder komt voor een opdruk waarvan 
het woord »correo« met kleine c (lang 9 m/m) 

Steendruk op gewoon wit papiei dooi Felix Rasco en Gabriel 
Jose Aiamburu , Caracas 

Opdruk Contrasena Contrasera EstampiUas de Coirco Est 
(1314 m/m lang) 

I Centavo, lichtgrijs, leigrijs, bruingrijs 
I » » » » kops opdruk 
1 » » » » zonder » 
2 Centavos, licntgroen tot hard grasgroen. 
2 » » » » » kops opdruk 
^2 Real, dofrood tot helder karinijnrood. 
1̂2 » » » » » kops opdruk 
I Real, kaïmijniood tot helder steeniood (vermiljoen) 
1 » » » » » » 

kopstaande opdiuk 
2 Real, geel tot olijfgeel. 
2 » » » » kopstaande opdruk 
Estampill is de Corieo (11 m m lang) 

Contrasena, Lontras 
50 B V2 Real 
51 B I Rêal 
52 B 2 Real. 
Opdruk EstampiUes de correo (9 m/m lang) 
Contrasena, Contrasena 

C 1 2 real 
D 1/3 
E 

48 
48 
4« 
49 
49 
SO 
SO 
SI 
5'

S2 
S2 

A 
B 

A 

A 

A. 

A 
Opdruk 

50 
50. 
50 
5 ' 
51 
Opdruk. 

C 
D 

I 
I 

opdiuk kopstaand 
zonder opdruk 

opdruk kopstaand 
Contrasena, Cont 

Estampil las de correo (9 m/m lang) 
50 E 1/2 real 
Het ligt voor de hand, dat by zulk een miscioscopischen opduik 

zeer veel drukfoutjes voorkomen. 
De I real komt gehalveerd gebiuikt vooi. 
Alle waarden komen voor piive getand 12 11'/2. 
Van de 2 Cto bestaat een goed uitgevoerde vervalsching 
BIJ de nrs 50 C en 50 D vond ik exemplaren met deel van 

een watermerk, dat ik nog met kon reconstrueeren 
In 1876 werd een nieuwe opdruk gebezigd, m grootere diamant 

letters luidend Contrasena, FstampiUa de Correos, doch oven 
gens m denzelfden vorm als de vorige 

Opdruk Contrasena, Contras 
Estampil la de Correos (21 m/m lang) 
53 •/' real, karmijnrood 
53 A V2 » » kopstaand 
54 I » steenrood 
54 A I » ♦ kopstaand 
55 2 » . geel 
Er zijn 5 drukken dezer uitgiften bekend De vellen bestonden 

grootendeels uit 20 X 15 ^ 300 zegels, echter is de '/^ Real ook 
gedrukt m vellen van 20 X 14 = 280 stuks 

De '/2 en i Real moeten ook tete beche gedrukt zijn (zie Ned 
tijdschrift 1898/99) 

{Wordt vervolgd) ' E J M A R I E N S 

S Ä ^ I I ^ S A A ? ^ ^ ^  • i ^  V Ä : j l k : R 1. fc.* « Om.LEON DE RAAT 
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7M7 
Vragenbus. 

K te A. Bezit een 8 blok Nedei land i-̂  cent cijftrlijn 1876 
de 4 bovenste zijn typen II \ dus loodrecht samenhan 
de 4 onderste zijn typen I ƒ gend 
l and ing 13}/^ ^ v Cat — afstempeling Brielle 29 Dec 
1881. Dit IS mogelijk drukvorm bestond uit 4 clichc's, 
van 50 Stuks. 
Maar is de combinatie bekend' ' 
Ook m andere tandingen ' 
De heer Wetherel l was de eerste, die de aandacht der 
verzame'aars op deze zegels vestigde in het Philatelic Jour 
nal of I n d n In Sept. 1906 verscheen een uitvoerig artikel 
hierover in the Philatelic Record dooi dr R F Chance, 
waarvan een vertaling is opgenomen in het Nederlandsch 
Tijdschrift voor Postzegelkunde, deel 23, pag 151/2 In 
dit artikel deelt de schujver mede, dat hij 2 paien heeft 
van de beide typen aaneen, een getand i i}4 X 12 en een 
in tanding 12I4/12, dus tanding 13I/2 X ' 2 B Hij veron
derstelt, dat ooispronkelijk alleen tv pe A bestond, en later 
om beschadigde cliche's te vervangen een nieuwe matrijs 
is gemaakt, die de afwijkingen t>pe B vei toonde en deze 
cliche s later in de plaat ingevuld werden De hoofdredac 
teur deed destijds moeite bij de verzimelaars een compleet 
vel van de '/^ ets te vinden, doch dit is niet gelukt, zoo 
dat er geen gegevens omtrent de zettingen bestaan 
Misschien komt zoo'n vel nog wel eens voor den dag 
Volgens den Leiddraad beslaan beide typen in de fan-
dingen I 2 V ^ X ' 2 B 14, i 3 h X i 3 ' / 4 1214 kleine en groote 
g i ten en in beide kleui nuances 

P C. K te A. Van de zegels van Nederlandsch Indic (Yvert 
no 121 en 125/131) zijn geen oplaag cijfers bekend , van 
122 123 en 124 zijn respectievelijk overdrukt 3 000 000, 
500 000 en 300 000 Het is wel jammer, dat men bij het 
tweede deel van het Handboek geen aanvulling van 
het eerste deel heeft gegeven, juist in een tijd, toen er 
zooveel nieuws is verschenen Gij behoeft U niet ongerust 
te maken, dat door de overdrukte zegels 123 en 124 
de voorraad onoverdrukte zegels te klein is geworden 
Voordat deze overdruk plaats had, waren van de zegels 
van 22'2 cent en f i,— ruim 2 millioen nognie t overduikt 
Wat de tandingen betreft der zegels van Ona(ao en Su 
riiiame, heb ik bij de samenstelling van mijn werkje mij 
laten voorlichten door twee ei kende specialiteiten Waar 
het bestaan van een tanding dubieus was, is zekerheidshalve 
de bron van herkomst gemeld 
Waar bij de zegels van Ntderland en Kolomen bijna mm 
mer officieel van de tanding melding woidt gemaakt, is 
het altijd zeer gevaarlijk te beweren- tanding x of ij be
staat niet, dat gewoonlijk gegrondvest is op het feit, dat 
men tot op heden nog geroemde tandmg niet in zijn 
collectie heeft 
Op pag 52 is helaas een drukfout blijven bestaan De 
tabel der zetting geeft echter het juiste aantal typen aan, 
n 1 29 stuks I type en 20 stuks II type 
Aan de gevraagde type kan ik U niet hc'pen 

T. te C Koop in een apotheek phloioglucine en zoutzuur Een 
druppel van beide op het papier geeft bij aanwezigheid 
van houtstof een donkeigele vlek, die bij hooger gehalte 
(dus bij slechter papier) donkerrood woidt 

A C. Voss, 
Amsteldijk 114, Amsterdam 

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

L'lncisore dei Francobolli di Sicilia TOMASO ALOYSIOJUVARA. 
— Dr Emilio Diena heeft in »Il Corriere Filalelico , Milaan, deel 
VII, Mei 1925, herdacht den eeisten vijftigjaiigen dag van het 

overlijden van den heer Tomaso Aloysio Juvara, die den dag 
voor zijn \ e r t r ek naar zijn door hem geliefde geboorteplaats 
Messina, op 29 Mei 1875, in den leefti d van 66 ja ien, te Rome 
uit dit leven scheidde L)e groote kunstenaar was o m de graveur 
der zegels van Sicilie, 1858, waarvan de omlijsting was volvoerd 
door Carlo La Barbera te Napels 7 M Koning Ferdinand II 
keurde ze goed op 28 Februari 1858, de platen geven deafbeel 
dingen van de oorspionkelijke verzamelingen en die der ver
schillende waarden wedei , enz De heer Diena heeft een uit-
tieksel ervan, ter gedachtenis aan wijlen Ing Leopoldo Rivolla, 
wiens speciale verzameling van Sicilie als een van de beste weid 
(wordt) beschouwd, door de kunstdrukkerij Ban en Co doen 
uitvoeren m 300 exemplaien, niet in den handel verkrijgbaar 
Zijn fijn gevoel, zijn zielenadel spreken duidelijk uit die uitgave 
beiden zijn niet meer, hij vereenigt deze groote mannen na hun 
dood • Eere voor dit schoone werk en die hoog edele daad ' 

J B R 
75 Jahre Österreichische Briefmarke 1850-1925 — Dit prijkt 

m een sierlijk krulvormige omraming op het feestnummer, dat 
door »die Postmarke«, ter gelegenheid van het diamanten Jubileum 
van Oosteniijk's postzegel uitgegeven is Het is de geschiedenis 
over het afgeloopen tijdperk van 75 jaren, zoo volkomen en 
duidelijk mogelijk voor allen open gelegd De eerste kindertjes, 
op I Juni 1850 geboren, zijn in beeld op blz 3 afgediukt De 
inhoud, waarin iedere belangstellende tot m het geringste onder 
deel der zegels enz op 62 groot 4" bladzijden alles vinden kan 
wat hem nog onbekend is, is overvloedig door fraaie afbeel 
dingen, ook van typen e n z , verlucht, terwijl 18 blz ad \e i t en t i en 
- j - omslag het keurig gedrukte feestnummer tot een boekwerk 
van waarde maken De jongste uitgifte wordt op blz. 60/61 be 
sproken en afgebeeld Vier blz. met alle (34) afbeeldingen van 
de vervalschmgen der eerste krantenzegels (Mercurius), waar
onder vergrootingen van de echte en van de »beste« vervalsrhing 
zoomede van de »valsche« afstempehngen, zijn voor allen van 
het hoogste gewicht 

Dat Lombardije en Venetië niet ontbreken behoeft, dunkt mij, 
geen betoog. Oostenrijk kan met trots op dit belangwekkend 
werk, waai van de eer aan de ontwerpeis, de »Redactie van »die 
Postmarke«, Kolingasse 2, Wien IX', toekomt, wijzen Voornoemde 
redactie heeft dit prachtvverk uitgegeven en stelt het verkrijgbaar 
in de normale uitgave, papier als dat van even genoemd tijd 
schrift, voor 3 schilling, op het fijnste kunstdrukpapier voor 5 
schilling, franco p p De abonnes op het tijdschrift ontvangen 
het Gedenkboek zonder bijbetaling met het nr van 25 Mei , de 
zich nu nog abornee renden zal het eveneens kosteloos toekomen 

Dat velen van onze lezers een proefabonnement mogen nemen ' 
J B R 

Europa-Liste für Briefmarlten No 5 Uitgegeven 15 Juni 
1925 door Richaid Borek te BiiinsiuijL 

Moeilijk IS het van deze regelmatig verschijnende lijsten wat 
nieuws te zeggen Ze zijn als regel nauwkeurig bewerkt en 
bevat ten naast een pnjsnoteering, waai tegen de firma in en 
verkoopt, tal van bijzonderheden Ook de nieuw-verschenen 
uitgaven zijn goed verzorgd 

WIJ bevelen deze lijsten in de aandacht der verzamelaars aan 
V B 

Bright and Son's „A B C " Catalogue Uitgave Bright and 
Son, i64 Strand, Londen W C Prijs 3 shilling 6 pence 

Van dezen catalogus ligt de 15e jaargang voor o n s ; hij be 
schiijft de zegels der Europeesche staten met hun Kolomen 

Een verblijdend teeken is, dat voor het eerst na het ui tbieken 
van den grooten oorlog, de zegels der vroegeie „vijanden' weer 
zijn opgenomen, een bekeering, waarmede wij de uitgevers geluk 
wenschen 

Onder de vele goede catalogi neemt deze een belangrijke 
plaats in, niet in het minst door zijn practische indeelmg, de 
doorloopende nummer ing van frankeer-, port en andere zegels 

Voor den verzamelaar van Europeesche zegels, uitgebreid 
met die der Kolomen, beteekent deze catalogus een goeden 
wegwijzer v B 

Zusammenstellung der Preussischen Poststempel nach Form 
und Zeitfolge, door F W Thalmann te Potsdam 

Dit interessante werk uitgegeven door Robert Noske te i?ö;;?«, 
geeft in een vijftig pagina's , verlucht door 300 afbeeldingen, 

u . B j L a i j J i J B i g w f i a a - i ^ ' V A A m J -Ê^ '-'0 ^ om.LEON DE RAAT 
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tal van wetenswaardigheden weer van de poststempels van 
Pruisen Wel groot moeten volharding en kennis zijn om een 
dergelijk werk tot stand te brengen , hopen wij voor den ener
gieken uitgever, dat het succes hieraan eveniedig zij. v B. 

Handboek der Post en Portzegels van Curagao en Suriname. 
De heer Paraira, Amsterdam, verzoekt ons te berichten, dat 

destijds (Ned Md v Pb Nov. 1922) door hem a b u s i e v e l i j k 
gemeld is het bestaan van No 107 := ' / , cent violet get 11'/2 
(laatste uitgifte) 

Verder deelt deze bekende veiz^melaar ons nog mede, dat 
volgens zijne opvatting m e t b e s t a a n (Nos volgens boven
genoemd werkje) 

Suriname No 94 
Curasao No 72 en 86. 

Album van Nederland en Koloniën. Uitgave D. Ederzeel, 
St Janstraat 18, Amstu dam 

Het getuigt van den bloeienden ^taat der philatehe in ons 
land, dat meer dan een Ntder landsche handelaar in korten tijd 
zich waagt aan de uitgave van een specifiek Nedeilandsch album 
Het in het hoofd dezes vermelde werk ligt thans voor ons in 
een verzorging, die beantwoordt aan de hoogste eischen Voor 
den verzamelaar van Nederlandsche en Koloniale zegels, die niet 
let op t )pen , afwijkingen en tandingen, biedt dit album alles, 
wat hl) verlangen kan. 

W I J wenschen den uitgever succes toe met dit keurig werk , 
ongetwijfeld zal het een eereplaats innemen in de rij van Neder
landsche uitgaven op het gebied der phi la tehe . \ B. 

KohlBriefmarkenHandbuch Uitgave Kohl l inefmarken Hand 
buch. lierhn IV 8, Friederichstiasse 162 

De zesde aflevering, omvat tende het vei volg van Denemai ken, 
Deensch West Indie, Danzig in het begin van het Duitsche Rijk, 
wordt ons ter beoordeeling toegezonden 

ü e bewerking is even hoogstaande als die der voiige afleve 
ringen. Bijzondere aandacht verdient n o m. Danzig, men 
staat verbaasd over de vele bijzonderheden, die de goed inge
lichte schrijver over dit nieuwe verzamelgebied reeds nu weet 
mede te deelen 

De prijs van deze aflevering is verhoogd tot 1 Mark 50 pf , 
hij IS nog buitengewoon laag vooi wat hiei geboden woidt. 
ledei ernstig verzamelaar laden wij ten stelligste aan zich dit 
prachtwerk aan te schaffen; hij zal er tal van dingen uit leeren, 
die h e m tot dusverre onbekend waien en waarmede hij zijn 
voordeel als philatelist zal doen v. lï 

® ® 
® Ingezonden. 

(Buiten verantwoordelijkheid der Redactie) ■Z\"' i4:\ 

Restanten. 
In den laatsten tijd kan men herhaaldelijk in de vakpers lezen, 

dat de restanten der zegels, die om de een of andere reden buiten 
gebruik gesteld worden, officieel vernietigd of verbrand zijn Len 
dusdanig bericht is natuurlijk gereede aanleiding, om de pi ijzen 
dezer zegels voor de verzamelaars onmiddelijk op te zetten, want 
m t n weet, dat de voorraad, die in omloop is, niet meer vermeer
derd zal worden De jubileumzegels van onze West Indische 
Kolomen en de z g Brandkastzegels hebben hiervoor onwedcileg 
baie bewijzen gegeven, terwijl allicht dic van Ned Indie zullen 
\ olgen 

Wat de reden is, dat onze regeeiing en het postbestuur deze 
maatregelen nemen, is \oor een buitcnstaandci niet na te gaan, 
maar toch wil ik als buitenstaander eenige opmerkingen maken, 
zoowel in het belang van 's landskas als ook in dat der verza
melaars 

Wij weten allen, dat door een Kon Betluit aan een firma het 
monopolie van het drukken der zegels \ an Nederland en Kolomen 
IS verleend, en is het uit dien hoofde met gewaagd te veronder
stellen, dat het drukken onzer zegels niet op de meest goedkoope 
wijze geschiedt, maar dat dit »duur wordt betaald« 

Zoowel de administratie onzer West Indische Kolomen als de 
afdeeling Posterijen gaat het tegenwoordig met voor den wind en 
werken zij jaarlijks met groote negatieve saldi 

Nu hebben de jubileum en brandkastzegels, als zijnde plaat

drukzegels, een aanzienlijk bedrag gekost, zoowel wat ontwerp als 
drukken betreft, en gezien het kleine bedrag vooral van de hoogere 
waarden, dat werkelijk verkocht is, kan men veilig wel aannemen 
dat de grootste helft daarvan thans wordt vernietigd, en het geld 
hiervoor aan drukken, verzenden en administratie besteed, totaal 
nutteloos vermorst is 

De groote verscheidenheid van zegels, die thans m gebruik zijn, 
zal het zeker wel wenschelijk maken om zegels, waarvoor een ge
motiveerde reden is, buiten gebruik te stellen en dit geeft mij 
aanleiding tot de volgende vragen , 

ie Waarom van deze zegels zoo'n groote vooiraad gediukt, 
die klaarblijkelijk niet noodig was Bij de betreffende afdeelmgen 
beschikt men toch door den loop der jaren over voldoende ge
gevens, om het gemiddelde gebruik per jaar ongeveer te kennen 
Men mag toch niet veronderstellen, dat er maar raak gedrukt 
wordt ten behoeve van den fabrikant als een soort van werkvei
schaffing ten koste der belastingbetalers '> 

2e Waarom afgeweken van de clausule, die vroeger bij de 
besluiten van nieuwe uitgiften voorkwam, n l dat de nieuwe zegels 
uitgegeven worden naarmate de oude zegels verbruikt waren ' 

Waren er ernstige redenen (welke'') om de jubileumzegels 
buiten koers te stellen, welnu waarom het restant dan niet bij 
publieke mschiijvmg tegen nominaal tei beschikking van de ver 
zamclaars gesteld, dan hadden deze, gezien het kleine bedrag, dat 
uitgegeven was, er zeker gebruik van gemaakt, zij hadden ervan 
geprofiteerd en ook in niet geringe mate 's landskas Om den 
opkoop ervan door een combinatie te verhinderen, had de inschnj 
vjng zoo geiegeld kunnen worden, dat bv eiken inschrijver 
hoogstens 4 stel werd gegund 

Feitelijk is het voor de jubileumzegels tt laat Hiervan zijn 
duizendc guldens letteilijk noodeloos vermorst 

Met de z g brandkastzegels kan men nog handelen op de wijze 
dooi mij aangegeven De argumenten, dat een particuliere firma 
dan ook zou profiteeren gaan niet op In de eerste plaats heeft 
deze firma, door de mislukking van een goed bedoeld plan, groote 
onkosten gemaakt en allicht een belangrijke schadepost te boeken 
en zou ze door den verderen verkoop der zegels hierin een te 
gemoetkoming vinden, en vooi de Posterijen is m 1 een half ei 
beter dan een leege dop 

Bovendien heeft dat z g »officieel vernietigen« een demorali 
seerendcn invloed op de ambtenaren Niet ieder is tegen vei 
leiding bestand, en de drogredenen om zijn daad te verontschul
digen, zijn aanwezig de zegels zijn officieel buiten gebruik gesteld, 
voor frankeermg dus niet meer te gebruiken, verder worden ze 
als waardeloos papier vernietigd Is het nu zoo'n groote zonde 
een paai vellen van die waardeloose stukken in zijn zak in plaats 
van in het fornuis te s t eken ' 

Ueze laatste regels zullen wel stof tot ergernis geven, maar de 
voorbeelden hiervan zijn er Men denke aan de duizenden guldens 
dic het Rijk benadeeld is door het weder in omloop brengen ,v an 
de uitschot zegels, die z g vernietigd werden en latei m omloop 
werden gebracht, een zaak die cenigen tijd geleden uitkwam 
Vei der de zegels van Nederlandsch Indie, opdruk Java kopstaand 
en bezit buiten Volgens officicclc aanschrijving, moeten die uit 
de pakken gelicht worden om officieel vernietigd te worden Nog 
kan men ze op enkele waarden na te kust en te keur bij eiken 
handelaar koopcn, en zijn er nog die heele vellen in vooriaad 
hebben ' 

In den laatsten tijd is het Hoofdbestuur der Posterijen voldoende 
op de hoogte van wat er in verzamelaarskringen omgaat en vindt 
het den Bond ten allen tijde bereid tot het geven van inlichtingen, 
die het bij eventucele inschrijving voor verkoop zou wenschen te 
ontvangen 

Laat ons hopen, dat bij eventueel latere restanten het Hoofd 
bestuur der Posterijen hieraan zijn aandacht moge wijden, om het 
onbruikbare of beter buiten gebruik gestelde materiaal op deze wijze 
liever op te luimen dan het vernietigings systeem t t volgen of 
wat nog treuriger zou zijn, de reeks van overdrukken, thans zoo 
groot, nog met ecnige nieuwe series te vergrooten, waardoor ons 
land helaas bij de buitenlandsche philatelisten reeds zoo'n slechte 
reputatie hteft A C VOSS 

BRANDKASTZEGELS. 
Nogmaals moet ik op deze aangelegenheid terugkomen, die 

door Red Ned en Kol onafgedaan gelaten woidt Het is Red. 
Ned en Ko' toch bekend, dTt hier getracht wordt ernstig werk 
te leveren, dat ons stuk d d. 27 Februari/5 Maart 11 , dal eerst 

U » * * J J c « J B ! i l « l . 1 J I 
•M.YAAR t C _ D I R . L E O N D E RAAT 
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in het Apnlnummer werd opgenomen, namens velen werd inge
diend, waaionder vooiaanstaande philatelisten en speciaalverza
melaars, welke groep van personen inmiddels aanzienlijk is 
uitge"breid' 

Waarom acht Red Ned en Kol het niet van belang wat voor 
soort postzegels de brandkastzegels ?ijn'' Als het Maandblad voor 
Pnilatelie zich niet over deze zuiver Nederlandsche aangelegen
heid uitspreekt, wie kan zich dienomtrent dan wtl u i t s p r e k e n ' 
Weet Red. Ned. en Kol. niet, dat het buitenland thans gaaine 
eindelijk eens zou willen weten, waar de brandkastzegels moeten 
worden ingedee ld ' Als Yvert & lel l ier de zegels terecht in een 
aparte rubriek rangschikt, terwijl de Duitsche catologi hen laten 
medenummeren met en tusschen de gewone fiankeerzegels, dan 
heeft men in het buitenland toch verschil van opva t t i ng ' En 
welk ander blad dan het Nederlandsche Maandblad is dan aan
gewezen om een verkeerden toestand lecht Ie z e t t e n ' Het Maand
blad zou o 1. zijn jongste bekroning te schande maken, als het 
de buitenlandsche catalogi laat voortploetei en en zich ter zake niet 
uitspreekt. 

Wij maken er Red. Ned. en Kol met bescheidenheid op 
opmerkzaam, dat deze den naam van den heer Pull ter zake 
misbiuikt Deze is ambtenaar en wat weet de heei Pull van 
Scott, Stanley Gibbons en catalogiseering' Wat wil de heer Pull 
in zijn schrijven t iouwens anders zeggen dan dat de zegels m 
optima foima officieel zijn uitgegeven, zooals bijv destijds onge 
twijfeld ook de postbewijszegels en telegraafzegels uitgegeven 
zullen zijn Waren die niet uitgekomen, dan hadden ook speciale 
waarden dienen te worden aangemaakt, enz, enz Maar het schiij
ven van den heer Pull geeft toch immers met de mins te beslis
s ng omtrent de soort van zegels, waartoe biandkastzegels bc
hooren, evenmin eenig nieuw gezichtspunt omtrent vervatsching 
dei ongebruikte biandkastzegels met onherkenbare, waardelooze 
s p e c i m m a ' 

Mogen WIJ daarom Red Ned en Kol. als onderschrift hieronder, 
nog eens ultnoodigen, »officieel« te willen mededeelen, dat de 
brandkastzegels niet ondei de rubriek frankeerzegels mogen wol
den ingedeeld, aangezien zii geen zelfstandige frankeerwaaide 
hadden, en Senf dus foutief catalogiseert. Cn is Red. Ned. en 
Kol dan ook niet bereid mede te deelen, dat een aanzienlijk 
percentage specimma, als zoodanig geheel onherkenbaar is en 
niet van echte, ongebruikte zegels te onderscheiden is'? Het wil 
ons voorkomen, dat ook dit een algemeen, philatelistisch belang is 

Officieele erkenning dezer twee zaken, die aan de officieele 

artikelen van Red. Ned. en Kol ontbraken , was slechts het doel 
onzer stukken. Andere strekking hadden zij nimmer. 

Alkmaai, 26 Juni 1925 P. C. K O R I L W E G , C S . 

Portzegels 
Geachte Redactie. 

Wat de typen betreft, is het niet noodig ons te verontschul

digen, aangezien de Gouvt. type i als de gnuenschte heeft aan

genomen. Anders is het gesteld met de zett ingen! Jammer 
dat Leiddraad en Vol II steeds verklaren moeten, dat B komt 
voor A, en H tusschen D en T. moet komen insluipen Wer

kelijk een pijnlijk »vasthouden aan een eenmaal genomen 
besluit«. Hoogachtend, 

Efsoni, 6 Juli 1925. A. J WARREN. 

Tentoonstelling Parijs. 
Naar aanleiding van de nu afgeloopen Internationale Postzegel 

Tentoonstelling te Parijs,m&nrw. ondergeteekende, da t eenwoo id 
van hulde niet mag worden onthouden aan den heer Leon de 
Raa> voor de wijze, waarop hij, als commissarisgeneiaal voor 
Nederland, de belangen heeft behart igd van de Nederlandsche 
inzendeis 

Uit de velschillende aitikelen, die reeds verschenen in de 
Juni afleveiing van dit Maandblad, zal den aandachtigen lezer 
wel gebleken zijn, dat bedoelde Tentoonstell ing van eenenormen 
omvang was Als gevolg daarvan moest met de plaatsruimte 
worden gewoekerd om het groot aantal inzendingen een be
hoorlijke plaats te kunnen geven. 

Met groote voortvarendheid en zijn bekende energie heeft de 
heer De Raay gestreden, om de Nederlandsche inzendingen een 
goede plaats te verzekeren. 

De inzenders, die persoonlijk de Tentoonstel l ing te Parijs be
zochten, kunnen hieivan getuigen, terwijl tevens niet onvermeld 
mag blijven, dat de heer De Raay steeds in de Tentoonstell ings
zalen te vinden was en, zooals altijd, volkomen bereid om toe
lichtingen te geven of aan de aandacht ontsnapte bijzonderheden 
op philatelistiEch gebied te toonen of aan te wijzen aan belang
stellenden 

(J, mijnheer de redacteui , dankzeggende voor de plaatsruimte, 
Hoogachtend, J. A. A. VAN DER H O R S T . 

Leiden, 5 Juli 1925 

e2S" J. M E B I I S , P O S T Z E G E L V E I L I N G E N . I g J l 

I U zoekt prachtexemplaren ? ? ? Waarom ook niet! 
Maar zet ze dan op in een album, waarin pracht
exemplaren thuis behooren en plakt niet smake
loos in horizontale lijnen. (140/i'). . 
Ederzeefs Nederland en Koloniën a i m ' " ^ r v t i L T " " 

I 101 KORTING 

I ■ 
geven wij gedurende Augustus op 

al onze artikelen 
Albums Nederland en Koloniën 

f 5,50 — f 5,75 ~ f 7,50  en f 10,75 
(in prachtband). 

FRANCO na ontvangst van postwissel. 
Wij leveren alle soorten Schaubek's Al
bums Zie aanbieding in't vorig nummer 

GEBR. VAN PRAAG 

I 
I 
I 

N. Doelenstr. 3, b/h Muntplein, 
AMSTFRDAM, Tel 43240 [29| 

Postzege lhande l J. W. B u r g h a r t & C o . , 
— — Gasthuisplein 22, Zwolle. — — 

No's Yvert 1925 
Lithauen, 78 84 f 0,75 
Memel, 112127 f 0,90 
Cie de Mozambique 114129 ■ o,c 
., „ „ 142 148 ' '^''^^ 

„ 114 120,142,143 f 0,30 
31 40 f 0,40 
3135 f 015 

Turkije, 51 54 f 0 35 
TchechoSlovakue, 102104 f o 30 
Pakket 1000 verscli f 2 40 

boven f 10,— franco. 
BOD GKVR4AGD OP JUBILEUM 192.S COMPLEET PER 1 
SERIE. (141) 

No's Yve 
Albanië, 135 
Dmtschland, 250 

„ dienst. 
Armenië, 102 117 

rt 1925 

48 56 

Oosterr Hona ,4965 
Spanje 230 241 
Itelie, 95 97 

„ 145148 
Pakket 500 versch. 
Liberia L ch , 2229 

Cond. 

f 006 
f 0 07 
f 0,16 
f 0,75 
f 0 30 
f 0 25 
f 0,14 
f 085 
f 0 90 
f 0 70 

Geld vooruit 

De waarde der zegels van Nederland en Koloniën 
is van dien aard, dat een album in luxeuitvoering 
voor f 10,75 geen bezwaar mag zijn.    

KOOPT DAAROM EEN (,40.) 
Ederzeel's Nederland en Koloniën album. 

a a r A M S T E R D A M , N . Z . V O O R B U R G W A L 2 6 4 .  ^ u (128) 
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e ^ ° J. MEBUS. P O S T Z E G E L V E I L I N G E N . - ^a j 1 
©I<^KS!> 

Z O O E V E N V E R S C H E N E N : 

<^L<S!>IQ) 

® H E T ALBUM VOOR NEOERLANB EN KOLOIHÊIi. ® 
UITGAVE D. E D E R Z E E L , N.Z. V O O R B U R G W A L 172, AMSTERDAM. 
: : (5de HUIS VANAF HET HOeFDPOSTKANTOOR). : : 

Dit album is inderdaad een postzegelalbum. De prijs 
is zoo laag mogelijk gesteld, n.l. f 10,75 plus porto. 
BIJ EEN TWEEDE OPLAGE IS DE PRIJS f 11,50. 
DIT ALBUM IS OOK VERKRIJGBAAR AAN ONDERSTAANDE ADRESSEN 

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

Deventer: 
P. Servaas Smits, Brink 84. 

's Gravenhage: 
Haagsche Postzegelhandel, Toussaintkade 41. 

Amsterdam: 
J . C. Auf der Heide, Gravenstraat 17. 
W. Donath & Co., N.Z. Voorburgwal 31C. 
»De Globe«, Postzegelüandel, 

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

Reguliersbreestraat 24. 
J . Mebu«, Korte Lgnbaansteeg 4. 
J, F . Norden. Eokin 121. 
Gebr. van Praag, N. Doelenstraat 3. 
N. Yaar & Co., Ceintuurbaan 137. 

Alkmaar: 
H. Pijpers, Koorstraat 151. 

P. Hoogerdijk, Molenstraat 22. 
K. H. Rentes, Kettingstraat 8. 
Kootlieb & Co., Heerengracht 5. 

Groningen: 
P. C. Dijkema, N. Kijk in ' t Jatstraat l U . 

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

Hoorn: 
R. van der Zaag, Nieuwsleeg. 

Leiden: 
Kleine, Koodenburgerstraat G. 

Maastriclit: 
P. Kamphuis, Prof. Thomas«enstraat 10. 

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

Utrecht: 
H. van Riezen, Kruisweg 41. 

(139) 

(S>I<^1<«S!> 

Eerstdaags opening 
Postzegelmagazijn 

J. F. NORDEN, 
v|h. dir. M. Z. BOOLEMAN's Postzegelhandel. 

ROKIN 121, 
hoek Langebrugsteeg, 

AMSTERDAM. 

Kantoor en Correspondentie-adres: 
O. Z. Voorburgwal 185, 

{136) 

POSTZECELHUNDEL P. HOOGEBDIIK, 
HDLEHSTRIiliT 22. Postrekening 92993. BEI! HAAfi. 

Suppbenten Sdiaubek-llbums No 41. 
1921 * Danzig, koggeschip. . . 
1911 Beieren, compleet 
1906 * Bosnië 
1918 Oostenr. Veldp. in Italië . . 
1918 » opdr, Duitseh-üostenrijk 

3 Heller tot en met 4 Kronen. 
1914 Turkije, 2 para t.e.m. 5 piaster. 
1924 Denemarken, Jubileum 3 blokk. 
1923 * Memel, Yvcrt No 205/208 en 

213/230 
1892 Ned.-Indië, porto's 
1925 * Rumenië, porto'» opdrukken . 
1925 * Frankrijk, 5 francs rood. . . 
1922 * Oostenrijk (Musici) 
1925 * Belgisch Congo, Veldtocht-serie 
1925 * Bulgarije 
Bestellingen boven 5 gulden franco. 

aantal prijs 
f 3,75 
»15,50 
» 2,40 
. 2,40 

» 0,40 
» 0,60 
» 0,75 

» 7,75 
» 2,25 
» 0,40 
» 1,25 
. 1,25 
» 0,45 
» 0,10 
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{ Ö T J M E B U S , P O S T Z E G E L V E I L I N G E N . Tgai 

DE VEILINGEN IN LONDEN. 
In de volgende maand zullen we herzien onze lyst van nanaen van verzamelaars, die catalogi ontvangen, en daaraan toevoegen 

de namen van allen, die op onze veilingen wensohen te koopen. Ook zullen we opnemen alle wijzigingen en adresveranderingen. 
Aau 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 klanten te taxeeren en zullen gaarne 
kavels ter inzage zenden tegen portovergoeding. 

Ouder de belanifrijkste verzamelingen, die in het a.s. seizoen zullen worden aangeboden, yijn : 
De „MAYFAIR"-VOndst, bevattende unieke vellen van vele vroegere Britsche Koloniale zegels. Van het grootste belang voor 

Europa-verzamelaars zijn de volledige vellen van alle waarden der Jonische Eilanden en groote blokken ongetande Thurn & 
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 speeiaalverzameling van Tasmania en vele andere waardevolle stukken. 

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

Opdrachten inclus. 15 •/«• Correspondentie: Engelsch, Fransch, Duitsch. 

v:.' 

ij Onder speciale Koninklijke bescherming. ;j Meer dan dertig jaren gevestigd. 

Hv Ij Telegramadres: Phistamsel-Piccy, London, jj 

K. t Karwcr, 6 ,7 en 8 Öïd Bondstrcct, Condon, W. ] . 
.. M^Sl 

Gij kunt 100 % en meer nog 3 
verdienen op mijn lols. | 

Aangezien i<oopers van deze I 
iots zelfs 3- en 4 maal weer na- s 
bestellen, mag dit voor U een i 
bewijs zijn, daf de kwaliteit goed | 
is, en het zeer goedkoop is. e) 

Van onderstaande samenstel- f 
ling in prima conditie is nog een | 
kleine voorraad voorhanden: ® 
Lot A, 1000 zegels, . . f 3,— l 
Lot B, 2000 „ . . - 5 _ I 
Lot C, 3000 „ . . . 6,50 f 
Lot D, 5000 „ . . - 10,- I 

Koopt Lot D. I 
Vijf Duizend zegels prima sorteering k 

voor 10 Gulden. f 
Nederlandsche en Buitenlandsche | 

zegels (gemengd) per kilo | 
f 1,— + porto. t 

Vraagt prijscourant gratis en s 
franco. 1 

Wederverkoopers flink rabat. ® 
Levering na ontvangst van s 

postwissel aan : |) 
P O S T Z E G E L H A N D E L f 

T H E G L O B E , |) 
ZAANDAM. (135) | 

Wegens 

O N T B I N D I N G 
der firma J. VAN HOEK & J. K-
RIETDIJK deel ik U mede, dat thans 
mijn kantoor is gevestigd: 

SCHERMLflflN 8, 
ROTTERDAM. TELEFOON 32581. 

J. K. RIETDIJK, 
POSTZEGELHANDEL. 

POSTZEGELVEILINGEN. 
Voor de volgende veiling kan nog 

worden ingezonden Catalogus gratis 
op aanvraag. 

ZICHTZENDINGEN. 
Op aanvraag maak ik gaarne zicht-

zendingen tegen matige prijzen. 
(134) 

Opruiming van weinig gebruikte, zoo 
goed als nieuwe 

HANDIGE 
VOORRAADBOEKEN 
Formaat 25 X 1*̂  c.M. Bevat 25 s te ike 
manillacarton bladen met elk negen 
dito strooken, klemrug in geheel linnen. 

ï 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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t t a r J. M E B U S , P O S T Z E G E L V E I L I N G E N . ^3J 

Bezint eer gij begint en koopt een 

Ederzeefs Nederland en Koloniën album. 
(140a) 

■ 

I 
TE KOOP AANGEBODEN: 

Fraaie, algemeene verzameling, bevattende o.a. 
NEDERLAND Ie en 2e uitgiften, verscheidene exem

plaren BELGIË RoodeKruis compleet; AUSTRALIË 
bijzonder fraai, o.a. tal van 1 en 2 pond waarden; 
cataloguswaarde + 40000 francs. ~ : 
Voor nadere inlichtingen zich te wenden tot den 
Hoofdredacteur J. D. VAN B R I N K , Hoek van 
Holland. (130) 

I 

EderzeeI's Nederland en Koloniën Album 
IS flyuroer, maar. . . . Aiie waar naar zijn 

AANVULLING. 

De prijzen der supplementen No 41 
voor het Schaubekalbum, genoemd 
In mijn advertentie in het Juli

nummer van dit Blad, zijn te ver

staan af LEIPZIG. Voor vracht en 
rechten wordt 20 % op vermelde 
prijzen in rekening gebracht. :: 

i C F. LUCKE,! 
VERLAG DES SCHAUBEKALBUM 

LEIPZIG. 

I 

LEVERING m Z E L D Z i E ZEGELS VAN ALLE LANDEN VOLGENS lANCOLIJST IS 
MIJNE SPECIALITEIT : 

PRIMA KWALITEIT. ZEER MATIGE PRIJZEN. 

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

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

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

W. W. C. 2. 
('33) 

I 
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inzenden van boekjes met zegels, bestemd voor het rordzen
dingsverkeer. 

Breda, i Augus tus 1925. H. J. H. M. JANZEN, 
Parkstraat 18. 

II. 
Degene, die eventueel in het bezit mocht zijn van een aandeel 

»Waarborgfonds Tentoonstel l ing De}i Haag«, wordt beleefd ver
zocht dit te doen bezorgen aan het adres van den heer P. Veen, 
Nieuwe Ginnekenst raa t ii^ Breda. 

Aankondiging. 
LEDGNVERGADERING op Maandag 7 September 1925, des 

avonds te 8 uur, in de bovenzaal van de „Beurs van 
Breda". (Ingang St. Janstraat.) 

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

Candidaatleden. 
dr. S. J. de Lange, Arts, Joh. Vermeerstraat 55, Amsterdam. 

(Voorgesteld door J. A. Kastein.) 
G. A. L. Visser, Holendrechtstraat 10, Amsterdam. (Voorgesteld 

door f:. Donath.) 
Adresverandering. 

ü . Knaap jr., Eindehoutstraat 18, Heemstede. 
Mededeeling. 

In de maand Augastiis wordt er geen vergadering gehouden. 
De ie Secretaris, J. A. K A S T E I N . 

Utrechtsche PhilatelistenVereeniging, te Utrecht. 
Secretaris: K. H. J. VAN HULSSEN, Brigittenstraat 17, Utrecht. 

Geen verslag ontvangen. 

Haagsche PhilatelistenVereeniging, te 'sGravenhage. 
Secr . : C.J. C O E L A N D , VanWeede v. Dijckveldstr. Zo,''sGravenhage. 

CandidatenWerkend lid. 
mr. G. W. J. Jonker , adv. en p r o c , Barendzstraat lyj^Ä«//rt<^^. 

(Voorgesteld door J. P. J. Latour.) 
Th. Hondius van Herwerden, Frankenslag 317, den Haag. 

(Voorgesteld door K. C. Praasterink.) 
Bedankt als werkend lid. 

M. Jacobs, Louise de Colignyplein 17, den Haag. 
Adresverandering. 

H. F. Perizonius wordt Lindestraat 3, den Haag. 
tSjg" In Augustus vindt geen bijeenkomst plaats. 

De Secretaris, C. J. COELAND. 

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

Geroyeerd als lid. 
153. E. R. Koechlin, Passavantlaan 19, Arnhem. 

Bedankt als lid voor 1926. 
102. P. J. Kuijters, Rotterdam. 
119. J. G. A. Smalt, Wassenaar. 

19. J. A. C. R. Kingma. Apeldoorn. 
Adresverandering. 

■129. H. J. P. van der Kolk wordt >de Kom«, Landgoed »de 
Bult«, Steenwijk. 
CKS" Geen vergaderingen in Juli en Augustus. 

Internationale Ver. ,,PhilateHca", te 'sGravenhage. 
Secretar i s : J. N. H. VAN R E S T , Ful tonst raat 69, 'sHage. 

Geen verslag ontvangen. 

Philatehstenclub ,,Rotterdam", te Rotterdam. 
Secretaris: P. J O R I S S E N P . C . Z N . , Beatrijsstraat ^6, Rotterdam. 

Vergadering. 
GEWONE BIJEENKOMST op Dinsdag 8 September 1925, 

des avonds te ly^ uur, in Restaurant „Suisse". 
1. Bezichtiging eener collectie Europalanden. 

Eigendom van den heer M. B. Romeny. 
2. Verloting van zegels. • 
3. Verkoop van zegels. 
4. Eventueele voorstellen. 
5. Ballotage van de beeren : dr. J. D. Meervvaldt, arts, te/'<;/■«« en 

J. M. A. BickerCaarten, Graaf Florisstraat 30, te Rotterdam. 
Bedankt voor het lidmaatschap met 31. 12. '25. 

A. B. Jarzcmbowski, Graaf Florisstraat 28«, te Rotterdam. 
Adresverandering. 

W. Chr. van Buurcn, thans : Buitenzorg 12, Schtebroek. 
De secretaris, P. JORISSEN P.C.zn. 

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

Candidaatleden. 
A. ten Noever de Brauw, Wijk bij Duurstede. 
L. Germeraad, Kleverlaan 124, Haarlem. 

(Voorgesteld door J. P. Traanberg , lid 51.) 
Adresveranderingen. 

113. R. H. van Lunzen wordt Verl. Metmanstraat i4, Rijsv/ijk. 
i44. P. van Braam van Vloten wordt Binnengasthuis, ^;«.r/«/ÄOT. 

5. K. L. Schell wordt Stadhouderskade 103 boven, Amsterdam. 
15. H. Ph. J. Amesz, tijdelijk adres : Strasseburgerstrasse 64, 

Bremen. 
64. F. H. Brinkman, wordt Witte de Withstraat 148 " , Am

sterdam. 
Mededeeiingen. 

De eerstvolgende ledenvergadering zal vermoedelijk op den 
laatsten Vrijdag van September e.k. worden gehouden. In het 
Maandblad van September zal nadere mededeeling volgen, terwijl 
bovendien convocaties zullen worden verzonden. 

Aan die leden, welke den Zestienden Nederlandschen Philate
listendag, te Maastricht te houden op 29, 30 en 31 Augustus a.s., 
wenschen bij te wonen, wordt op aanvraag door den Secretaris 
gaarne een feestgids en programma toegezonden. 

De secretaris, G. H A M E R . 

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

Adspirantleden. 
mej. J. Feenstra, Steenhouwerskade 12, Gro«ï'«_f«i. (Voorgesteld 

door den heer Van de Griendt.) 
W. Hemmes, Oude Ebbingestraat 70, Groningen. (Voorgesteld 

door den heer Kuitert.) 
E. de Weerd , Bilitonstraat i6a, Groningen. (Voorgesteld door 

den heer Dijkema.) 
Adresverandering. 

73. G. Westra Mzn., Pesserstraatweg, Hoogeveen. 
Rondzendingen. 

Leden, die van hun zomerreis terug zijn en die deze maand 
nog een rondzendmg wenschen te ontvangen, gelieven zich bij 

■ ondergeteekende op te geven, aangezien talrijke rondzendingen 
klaar liggen. 

De Secretaris, C. M E I J E R . 

Vergadering. 
VERGADERING op Maandag 14 September 1925, te %M 

uur, in de bovenzaal van liet CaféRestaurant „Suisse" , 
I leerestraat , te Groningen. 

RUILAVOND op Maandag 24 Augustus 1925, te 8V2 uur, in de 
bovenzaal van Hotel Victoria, Groote Markt, te Groningen. 

U l * J U c i J B ' i 1 . ' l . l J I 
W A T E R G R A A F S M E E R 
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Philatel.Vereeniging „ZuidLimburg", te Maastricht. 
S e c r e t a r i s : J W. J o n k e r s , St Lambertuslaan ■^b, Maastricht 

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

Nadat de waarnemende voorzitter de vergadering te 8 uur ge
opend had, werd voorlezing gedaan van een schrijven van den 
heer Commissaris der Koningin in de provincie Limburg, waarin 
Z H F G mededeelde, tot zijn leedwezen, wegens uitstedigheid 
verhinderd te zijn de tentoonstelling op 29 Augustus e k te 
openen. 

Het bericht in het verslag van 22 Mei 1925 eischt verbetering, 
in zoover, dat de heer Lint niet alle diploma's, doch alleen het 
eerediploma zal ontwerpen 

De candidaat leden, de beeren J Scaf en L Macsscn, werden 
met algemeene stemmen als lid aangenomen. 

Voor de verloting schonk de heei Michcels een waai devollen 
zegel, terwijl de heer Kamphuis voor het kienen fraaie zegels 
schonk 

Nieuwe leden. 
J Scaf, Groote Staat 25, Maastiicht 
L Macsscn, Lage Barakken, Maasti icht 

CandidaatIid. 
A ThiU, Ensthe^ange, Luxemburg (correspondeerend lid) 

Postzegelvereeniging ,,Helder", te Helder. 
S e c r e t a r i s : J G. J. P O L L I N G , Draaisteeg 7, te Helder 

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

Aanwezig 19 leden. Als voorzitter fungeert de secretaris, d e 
met een kort welkomstwoord de vergadering opent De notulen 
worden voorgelezen en onveranderd goedgekeurd 

Ingekomen stukken worden voor kennisgeving aangenomen 

Het bestuur stelt voor de beursmiddagen af te schaffen, daai 
de animo hiervoor \ a n dien aard is, dat het bestuur de verant 
woording daarvoor niet meei kan aanvaarden Besloten wordt 
tot afschaffing, totdat de wensch wordt te kennen gegeven, dat 
men ze weder wil 

De voorzitter doet mededeelmg van de regeling, die het be
stuur heeft getroffen met de jeugdafdeel ing Wordt goedgekeuid 
Verder wordt medegedeeld, dat het rondzendingsverkeer ihans 
verdeeld is in 4 secties, waardoor de leden elke maand de rond 
zending thuis kunnen krijgen 

Het bestuur stelt voor m de maand Augustus geen vergade 
rmg fe houden met het oog op de vacantie, waartoe wordt 
besloten 

Aan de orde is het verkiezen van een voorzitter De voor 
zitter deelt mede, dat bij het bes tuur is ingekomen een schiijven 
van den heer Uijttenboogaart, waarin hij mededeelt, dat hij 
door het verlaten vin de plaats genoodzaakt is zijne functie 
van voorzitter neer te leggen Voor het bezetten dei open 
plaats bhjkt op deze vergadering geen an imo te bestaan, zoodat 
dit op de volgende veigadeiing weder aan de orde komt 

Hieina heeft de gebruikelijke ver lo t ing plaats, waarvan de 
winnaars zijn de heer Roriman ie prijs e r mevrouw Buhie 2e prijs 

Om II uui sluiting der vergadering 
De Secretaris, J G J Poi l ING. 

Adresveranderingen. 
P M Florestein van »Wachtschip» naar Annemonastraat 16, 

Hcldei 
] W Munten van ie Emmadwarsstraat 5 naai Hoogstraat l o i , 

Helder 

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

Geen rerslagr ont> e n g e n 

Postzegelverzamelaarsvereen. ,,Zwolle", te Zwolle. 
S e c r e t a r i s : A HOPMAN, Van der Hels ts t iaa t 11, te Zwolle 

Geen ve r s l ag o n t v a n g e n 

ï t S " J M E B U S , P O S T Z E G E L V E I L I N G E N . " S f l 
TE KOOP PrachtverzamelingAmerika, 
waaronder vele bnefstukken, b v 1845, 
2 et no 1, zegels van 185156 no 3, in 
type I en I!, ongebr , type III gebr , 
1857 no '51017 onget en ongebr enz 
I I C de Kort; Onderweg 23, Geleen (1291 

TE K O O P GEVRAAGD 
Ned Jub 1923 tandingen en alle af

wijkingen Alleen ongebruikt Offertes 
aan A Jürgens j r , p/a Jürgens 'Olie

fabneken, Zwijndreclit (138) 

— PORTUGAL CERES, — 
in compl series en los pap. sooiten 
en tandingen 
 Palviljoensgrachi 6, Den HaafJ. 
Corresp ndres P. G. M E L S E R T , 
Dibbelsslraal 5S, Den Haaf. [120] 

Te K o o p g e v r a a g d : Ned Jub 1913 
pituinrs en tandingtn Jub 1923 2 et 
pltnmr 2 en 10 et pltnmr 10 Alles 
ongebruikt Offertes ain A Jurgensjr , 
r/a Jürgens' Oliefabneken, Zwijndreclit 

(137) 
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De ONTVANGER DER REGISTRATIE EN DOMEINEN te 's Gravenhage zal op Vrijdag 18 September 
1925, 's namiddags te 2 uur, in het Hoofdgebouw^ van het Hoofdbestuur der Posterijen en Telegrafie 
aldaar, Kortenaerkade 12, 4de étage, kamer 172, bij inschrijving verkoopen 

^1 Gebruikte Frankeer en Porteegels. ï^ 
l t t | W ^ | N O T I T I Ë N graiii verkrijgbaar aan die kamer vanaf einde Augustus. (131 
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Eusland, 
Eusland, 
Lithauen, 
Lithauen, 
Lithauen, 
Memel, 
Memel, zonder 
Memel, 
•• = ongebrui 

Yvert No 139 152, * f 2,25 
Yvert No. 217 220, * 1 4,50 
Yvert No 2552, * f 3,— 
Yvert No. 50 06. » f 4 , 
Yvert No. 117127, * t 1,15 
Yvert No 112 122, * f 1,15 

129 Yvert No 123 140, * f 2,75 
Yvert No 154 100, * f 3,50 

jt Franco na ontvangst bedrag 

Posizegelhanilellfls.IaPflul(é,'sHa|B.i:;„e;7(ö) 
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POSTZEGELS 
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[NEDERLAND en KOLONIEN uitgesloten ] 

V R A A G T Z I C H T Z E N D I N G AAN 

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

(128) I A M S T E R D A M , N Z. V O O R B U R G W A L 264. "SC^ 
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