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4e JAARGANG. 

16e Nederlandsch PhilatelistenCongres 
te Maastricht. 

ZATERDAG 29 AUGUSTUS 1925, 

In het oude, granieten stadhuis, ko!os van arduin, feestelijk 
versieid voor de viering van H. M.'s ve'jaardag, hadden we de 
eer ontvangen te worden door het Gemeentebestuur. Reeds lang 
A oor de komst van Maastricht's Burgervader waren we verzameld 
in de prachtige hal, boven rondom versierd met een balustrade, 
beslaande uit koperen pilaren, alle voorzien van de wapens en 
de namen der schenkers. Van de oogenblikken respijt vóór de 
ontvangst maakten velen gebruik, om de kostbare gobelins, kroon
luchters en schilderstukken, die dit leerbiedvvaardige gebouw, een 
monument van echten burgerzin — het werd gebouwd door de 
eigen burgerij — te bezichtigen. 

Even over half drie verzamelden we ons in de prachtige burge
meesterskamer, waar, naast burgemeester Van Oppen, de wethou
ders Deussen, Grossier en 'Ker t t en en de waarnemend gemeente
secretaris mr. Kallen zich bevonden. Als allen zich een plaatsje 
ver/.ekerd hadden, sprak de Buigemeester de volgende rede ui t : 

Het is mij hoogst aangenaam de deelnemers aan het 16e Neder
landsch PhilatelistenCongies, alvorens dit een aanvang met zijn 
weikzaamheden maken gaat, op het stadhuis namens het Ge
meentebestuur, van harte welkom te heeten. Wanneer we terug 
gaan tot in onze jeugd, dan kregen wc met onzen verjaardag een 
album, waarin we lukraak postzegels plakten en ze soms onher
stelbaar bedierven. Hier de tandjes wat bijgeknipt, om ze allemaal 
gelijk te hebben, daar dit en elders weer wat anders eraan ge
knoeid. We beseften niet, dat we guldens, soms kapitalen ver
woestten. De tegenwoordige jeugd is beter onderlegd op dit gebied. 
I>angzaam aan heeft zich een zekere lijn uitgestippeld, is aan het 
verzamelen een wetenschappelijke basis gegeven. Over philatelic 
is veel geschreven en gedrukt . Ik wil hier geen namen noemen, 
maar ik zie hier velen, die een naam hebben op philatelistisch 
gebied. Een uilzondeiing wil ik maken voor den heer Duynstee, 
den vertegenwoordiger van den DirecteurGeneraal der Posterijen 
en Telegrafie, wien ik een speciaal woord van welkom toeroep. 
Ik kan niet nalaten mijn waardeering uit te spreken voor de Ver. 
Maastricht, die in haar kort bestaan het heeft aangedurfd dit ' 
congres te ontvangen en daaraan verbonden heeft een postzegel
tentoonstelling, die, naar ik reeds hoorde, er zijn mag. Heel 
bescheiden heeft de Vereeniging veizekerd, dat ze het een volgend 
maal »beter« zal doen, maar dit moet eigenlijk zijn vnog beter«. 
Ik wensch haar er van harte geluk mede. Ik noodig alle dames 
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en beeren uit een dronk uit te brengen op het welslagen van 
het 16e Nederlandsch PhilatelistenCongres en op de Ver. Maastricht. 

Rede van den heer Duynstee: 
Waar de Burgemeester een uitzondering heeft gemaakt voor 

mijn persoon, wat betreft het noemen van namen, gevoel ik mij 
veiplicht den dank van het Hoofdbestuur der Posterijen en 
Telegrafie uit te spreken voor de uitnoodiging. De Directeur
Generaal is tot zijn spijt verhinderd zelf te komen, daar zijn 
tegenwoordigheid op het Buitenlandsch Congres te Parijs nood
zakelijk was. Voor mij zelf is het een bijzonder genoegen dit 
congres hier bij te wonen, daar ik 15 jaren te Maastricht ge
weest ben. 

Nog niet lang geleden was de verhouding tusschen het Staats
bedrijf der Posterijen en de Philatelisten niet brillant. Men 
beschouwde het verzamelen als een liefhebberij. In deze verstands
verhouding is een kentering ten goede gekomen, waaraan de heer 
Van der Schooren een groot deel heeft gehad, evenals mr. van 
Rooyen thans vei strekt het Hoofdbestuur mededeelingen omtrent 
nieuwe uitgiften en omvang ervan. Het loket, dat op bepaalde 
uren in de week, in het postkantoor te Amsterdam voor óever7,a
melaars geopend is, is een groot succes geweest. Windeieren 
heeft het niet gelegd. Eerstdaags zal dan ook aan meerdere 
kantoren een d rgelijk loket geopend worden. Voorbereid wordt 
de instelling van een centraal punt, voor de verstrekking van 
zegels aan verzamelaars. 

In voorbereiding is ook de inrichting van een postmuseum, dat 
als piece de resistance heeft de collectie Waller, en waarvan de 
heer Tresling directeur is. Ik hoop, dat alle philatelisten zullen 
medewerken, ook door het sclienken van verzamelingen, aan de 
tot standkoming en uitbieiding van het museum. Ik dank den 
Burgemeester voor zijn woorden en hoop, dat het congres moge 
slagen en dat de banden tusschen philatelisten en posterijen steeds 
hechter mogen worden. 

Rede van den heer Van der Schooren. 
Het vorig jaar hielden we het philatelistisch congres in Den Haag, 

waar we officieel door den Burgemeester ontvangen werden en 
vele buitenlandsche afgevaardigden aanwezig waren. Dat ook 
Maastricht's Burgemeester ons deze eer heeft aangedaan, is meer 
dan we verwacht hadden. Uw rede, mijnheer de Burgemeester, 
gaf blijk, dat U geen oningewijde is in de fijnere kanten der 
Philatelie, dat een speciaal vak is geworden. De waarde van het 
verzamelen is langzamerhand gemeen goed geworden. Lang duurde 
het wel, eer de buitenstaanders dezelfde overtuiging omtrent 
die waarde hadden als wij. Ook de autoriteiten staan er nu 
anders tegenover. 

Den moed van het 3jarig kindje, dat de afdeeling Maastricht 
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i-;, waardeer ik ten zeerste en ik druk mijn hartelijken dank uit 
voor de prachtige ontvangst, ons ten deel geval 'en U, mijnheer 
de Burgemeester, dank ik zeer voor de ontvangst in Lw oud 
stadhui"; 

Hiermede was de ofBcieele ontvangst afgeloopen Enkele deel 
nemers maakten nog van de gelegenheid gebruik het stadhuis te 
bezichtigen 

Voor de pui verzamelden wij ons reeds, om ons te laten \ e r 
eeuwigen op de gevoelige plaat, om daaina en bloc te trekken 
naar dat meesterwerk van Gothische bouwkunst , de v m Domini 
canenkcrk Nadat allen zich veieeni^jd hadden op en lond het 
podium, sprak onze algemeene voorzitter de volgende rede uit 

Dames en Heeren, 
Voor de zestiende maal komen Nederland 's philatehsten bijeen, 

en voor den eersten keer geschiedt dat in Limburg ' 
Ik heet U allen welkom namens onzen Bond en beg 'o^ t hier 

in het bijzonder den vertegenwoordiger van den Directeur Gene
raal der P &. T , niet minder hartelijk U meneer de burge 
meester van Maasticht, die ons zoo vriendelijk m Uw schoon 
stadhuis hebt welkom geheeten Ook U, heer Treshng , directeur 
van ons Nederlandsch Postmuseum, zien wij hier met groote 
ingenomenheid, immers wij beschouwen U al zoo ongeveer als 
een der onzen 

Et vous, Messieurs reprcsentants des federations amies et allices 
de la Belgique, de la France, M Warren d' Angleteire, c'est 
toujours de nouveau pour nous l 'apothcose de la philatelie inter 
nationale de souhaiter Ie bienvenu a ceux qui sont appeles dans 
leurs pays a d in iger 1 oeuvre philatelique, choisis pai Ie nombre 
toujours accressant des philatelistes organises dans les societes, 
les societes unies dans les federations' 

Esperons que Ia Iigue internationale de ces federations, doiit 
nous avons assistes a Pans au bapteme, travaiUera bientot, pour 
discuter les grandes questions philateliques 

En ten slotte, U allen postzegelveizamelaars, \ a n heinde en 
ver bijeen gekomen om hier te vergaderen en U te verheugen 
aan de philatelistische en andere genoegens, die de jonge Ver-
eenigi rg Zuid Limburg voor U heeft georganiseerd, zijt \ a n 
har te welkom' 

Het past mi] hier een oogenblik stil te staan, bij de ontvangst 
door onze jongste bondszuster Wij hebben het in hooge rrate 
gewaardeerd, dat zij de organisatie \ an den lódcn Philatelistendag 
wel heeft willen op zich nemen /ij heeft meer gedaan dan dat 
alleen Zij heeft een programma voorbeieid, dat in het milieu 
van deze mooie gastvrije provmcie, niet anders dan een succes 
kan worden 7ii heeft den moed getoond een tentoonstelling te 
willen ineenzetten en daarvoor te beschikken over uitstekende 
krachten Wij kunnen met anders dan de vereeniging gelukwen 
sehen, die, nog zoo jong, reeds toont een plaats in het philate 
listische leven van Nederland te kunnen innemen 

Een jaar geleden, damts en beeren, waren wij in den Ha ig 
bijeen Het jubileum van de Nederlandsche Vereeniging en haar 
tentoonstelling stonden daar op de eerste plaats en het phil-ite 
listisch gebeuren was van dien aard, dat we niet anders verwacht 
ten, dan dat als terugslag eens een zeer eenvoudige Philatelisten 
dag zoude volgen, maar ziet, het zou anders zijn ' Een flmke opzet, 
een groot bezoek, talrijke afgevaardigden van autoriteiten en uit 
het buitenland geven een cachet aan deze dagen en toonen ten 
volle hoe de philatelic in Nederland een erkende en geachte 
plaats heeft ingenomen 

Dat, dames en beeren, is het werk van talrijk velen, m v eree 
nigingen in de peis, m en om den Bond Zij vervullen daarmede 
de verwachtingen, die van hen werden gekoesterd en zi] willen 
hebben recht op den dank van het postzegelverzamelend deel v m 
Nederland Ziet, ik zeg dat in het bijzonder, omdat ik er eens op 
»i l wijzen, hoe zoovelen, die niet zijn aangesloten bij vereenigin 
gen toch profiteeren, van wat de organisaties tot stand brengen 

Het is bij ons als bij de A N N B die U, nog zoo kort geleden, 
hier m Limburg zoo schitterend hebt ontvangen Hoevelen in den 
lande, genieten van alles wat onze veelzijdige toeristenbond wrocht 
en verbetert, en hoevelen, die het wel kunnen missen, dragen 
niet hun steentje bij tot den financieelen opbouw van dat geheel 
I aat mij die velen, die nog ter zijde staan, eens wijzen op wat 
er bij ons is tot stand gebracht Hoe door het open oor, dat vvij 
ons, door onze wijze van optreden hebben weten te verschaffen, 
de verkrijgbaaistelling der postwaaiden, de boekstaving der ver 
schillen m banen zijn geleid diehemelsbr<»ed afv\ ijken van vroeger. 

toen men den verzamelaar, zeer ten onrechte, niet telde en ^een 
rekening met hem hield, omdat hij niet roerde, maar ook omdat 
het aantal zich met demonstreerde Nu rukt onze Bond als veite 
genwoordiger van meer dan 2500 philatehsten o p , hij toont ha ir 
kracht en wordt bewust van zijn invloed 

l e n slotte iets, dat oppervlakkig is in strijd met onze belangen, 
maar waaromtrent ons oordeel, gevormd door den bijzonderen blik 
in de postgeschiedenis, dien we hier en dair krijgen, recht heeft 
gehoord te v\ orden 

Het betreft de verlaging van onze posttaneven, die, daarop 
doelde ik zooeven, allicht een paar nieuwe postzegels met zich 
zullen meesleepen Daarop zijn we allerminst gesteld Weverheu 
gen < ns er juist in, dat de talrijke veranderingen in de Neder 
Imdsche postzegels tot het verleden schijnen te behooren Maar 
ik meen hier te moeten uitspreken als een wensch, die m breede 
kringen der bevolking wordt gekoesterd, dat de vermindering 
niet alleen der portotaricven naar het buitenland, maar vooral in 
het binnenland niet meer lang op zich zal laten wachten Velen 
met mij hebben den indruk gekregen, dat de vermindering van het 
gebruik d t r post die daardoor weer zal worden opgeheven, zoo 
niet geheel dan toch voor een goed deel de theoretische winst 
derving kan opheffen en is dat met dadelijk geheel, dan zal d iar 
tegen ongetwijfeld opwegen de voidenng van handel en vcikeer, 
d'e er m het vervolg van zal blijken 

Hiermede, dames en beeren, heb ik gezegd en verklaarden 16 
den Nederlandsche Philatelistendag voor geopend' 

De heer Van Nijnattin De Burgemeester is zoo welwillend 
geweest, ons verzoek de tentoonstelling te openen in te willigen 
Ik verzoek hem thans aan de voornemens gevolg te willen geven 

Dt hiiri^enieestLr Op het stadhuis heb ik een toespraak ge 
houden, die ik ook hier had kunnen uitspreken Reeds zie ik 
velen die hun belangstelling niet kunnen mtoomen en val daaiom 
niet m herhalingen Ik verklaar de tentoonstelling voor geopend 

Dl heer Van hijnatten Ik dank den Burgemeester voor deze 
daad, waardoor hij weer getoond heeft mede te lev en en mede 
te voelen met datgene, wat in zijn gemeente plaats grijpt Alijn 
hartelijken dank aan U, die zelf een ijverig lid onzer veieenigmg 
zijt Ook mijn warmen dank aan het Bondsbestuur Ik wil hier 
nog een enkel woord zeggen, omdat ik er later misschien niet de 
gelegenheid meer voor krijg Van ganschei harte dank ik allen, 
die aan de totstandkoming dezer tentoonstelling hebben medege 
v\erkt Daar is veel werk aan geweest, vele moeilijkheden zijn 
overwonnen moeten worden Speciaal mevr kamphuijs komt dank 
toe Niet alleen heeft zij haar man afgestaan om de tentoonstel 
ling mede te arrangeeren, zij zelf heeft een werkzaam aandeel 
erin gehad Ik hoop, dat allen de overtuiging mogen opdoen, 
dat hier op philatelistisch gebied belangrijk werk gedaan is 

DL hur Treilim; Hartelijken dank breng ik aan het Bonds 
bestuur voor zijn uitnoodiging Het museum, waarvan ik de eer 
en het genoegen heb, directeur te zijn, vordert veel werk en veel 
overleg Het wordt breed opgezet, en daarom vraag ik geduld 
en medewerking 

Algemeene Jaarvergadering in de Bovenzaal der Sociëteit 
„iWonms" op Zondag 30 Augustus 1915,10 uur v.ni. 
De inorziltüt de heer G V van dir Schooren, opent de verga 

der ng en heet alUn welkom, speciaal de buitenlandsche verte
genwoordigers HIJ deelt mede, dat het Kapittel voor 1925 besloten 
heeft Ai l iondsmn aille toe te kennen aan den heei Wallei voor 
hei eerste en tw ede deel van het Koloniaal Handboek en voor 
zijn schenking aan het Postmuseum van den Slaat der Nederlanden 

HIJ deed m dedeeling van een brief van den Directeur Generaal 
de Po terijen en felegiafie om advies inzake een vooistelover 
reclame in poststempels van den heer Traanberg te Haarhin 
riet antwoord van het Bondsbestuur zal luiden, dat het gaarne 
van advies za' dienen, indien geroemde heer zijn voorstellen via 
he Bondsbestuui inzendt Het reglement schiijft zulks voor Het 
Bondsb'^stuur kan met anders handelen, hoeveel goede hoedanig 
heden de voorstellen van genoemden heei ook bevatten 

Verslat^ van dtn eersten Secretaris 
Het Bestuur van den Neder land 'chen Bond van Vereenigmgen 

van Postzegelveizamelaars heeft de eer U, Dames en Heeren, het 
volgende jaaiverslag aan te bieden 

Wanneei men in den laatsten tijd de verslagen van vereent 
g ngen op verschillend gebied leest, dan krijgt men over het 
algemeen den mdi uk, dat het vercenigingsleven met altijd bloeiend 
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IS en ademen genoemde verslagen bij uitzondering een optimis
tischen geest BIJ den Nederlandschen Bond van Poatzegelverzame 
laars is dit gelukkig niet het geval. In de eerste plaats ziet men 
een toenemende belangstelling in de werkzaamheden, in het 
streven van onzen Bond en van de aangesloten vereenigingen 
Ik behoef slechts te wijzen op de toename van het aantal leden 
dier vereenigingen, hetgeen klom van ongeveer 2100 in het laatste 
uitgebrachte jaarverslag tot pi m 2600 thans, een stijging die 
giootere liefhebbeiij aanwijst en waardoor ook blijkt dat de studiezm 
van hen, die verzamelen, toeneemt Immers hieruit weerspiegelt 
zich het feit, dat er meerderen komen, die voorlichting zoeken en 
met ernst de door hen opgevatte taak willen volbrengen 

Om een nauwkeurig beeld te geven van de voornaamste feiten, 
die gedurende het jaar 1924 en het eerste halfjaar 1925 vooi 
vielen op het gebied, waann de Bond werkzaam was, hebben wij 
ons voorgesteld dat een indeeling in 2 hoofdgroepen "an de 
bedoelde gebeurtenissen gewenscht was, en meenden wij goed 
te doen U ten eerste een beeld te geven van de zaken, die uit 
sluitend den Bond aangaan, en ten tweede enkele zaken te 
behandelen meer betrekking hebbende op de philatelic in 't 
algemeen 

Ad 1" Aan den heer A J Warren werd de BondsmedaiUe 
uitgereikt voor zijn bijzondere studiën omtrent de Nederland 'che 
philatelie 

De Bond mocht zich verheugen in de vermeerdering van het 
aantal der aangesloten vereenigingen dooi de toet ieding van de 
vereeniging »Zuid Limburg« 

De band tusschen het Hoofdbestuur der Posterijen en l e l e 
grafie werd steeds nauwer, voorwaar een verblijdend teeken 
Verschillende viaagpunten werden onderling behandeld en meer
nnlen voor de philatelisten op voor hen aangename wijze opgelost 
Juist hierdoor kan de werking van den Bond niet genoegzaam 
worden gewaardeerd 

Reglemants wijziging kwam tot stand, het voornaamste gevolg 
hiervan was, dat het vereenigingsjaarniet meer met het kalendei 
jaar samenvalt, doch meer m vei band is gebracht met de praktijk. 
Een vermindering van het aantal Bondsbestuursleden had plaats, 
waaidoor het getal van 8 op 7 werd ' e ruggebracht 

3 bestuursleden traden uu, de beeren Van Brink, Cramerus en 
Klinkhamer, aan wie door den voorzitter op velschil lende tijd
stippen bijzondere dank werd gebracht voor al hetgeen zij in 
't belang van den Bond en voor den Bond hadden gedaan 

2 nieuwe functionarissen, de heeien Co^tti us en Singels, weiden 
gekozen, van wie de laatste aanvankelijk als waarnemend, later 
definitief als iste secretaris optrad 

Ook had een wijziging plaats in de bepalingen omti ent de ver
kiezing van de bestuursleden en weid het reglement hei drukt, 
hetgeen is toegezonden aan de secretirissen, alsmede aan elk der 
afgevaaidigden v m de aangesloten vereenigingen 

Zooals bekend werd in de vorige Algenieene Veigadciing 
Apeldoorn aangewezen als de plaats, waar de bedoelde vergadering 
in 1925 zou gehouden worden, echter onder voorwaarde 

Toen daaraan niet was voldaan, heeft het Bondsbestuur in 
haar December vergadering besloten Maastricht als zoodanig aan 
te wijzen, wat aldaai met enthousiasme is begroet 

Door het Bondsbestuur werd een lond^chrijven gericht aan de 
verschillende buitenlandsche bonden over den »strijd tegen de 
\ ervalschmgen« Dit is een punt van bespiekmg gewoiden op 
het Internationaal Congres te Parijs, waarbij o\er dit onderwerp 
een gunstig lesultaat werd verkregen 

De Nederland Indie vliegeis werd bij hun te'•ugkomst te Schiphol 
per draad gehuldigd, waarbij daarin werd gewezen op het belang 
van een vliegpost verbinding met onze kolomen. 

Ad 2 A'lereerst dient thans gememoreerd te worden, dat ons 
land in het afgeloopen tijdperk een instelling is rijker geworden, 
de derde m Europa, waarop wij, Ncderlandsche Philatelisten, met 
recht trotsch mogen zijn Het PostMuseum, nog in wording, 
nadert meer en meer zijn voltooiing Ln als vereenzelvigd met dit 
instutuut, mogen wij hierbij niet vergeten den man, die door zijn 
bijzondere schenking aan dat museum het groote bestaansiecht 
heeft gegeven Aan den heer P W Waller zij m dit veislag nog
maals onze warme hulde gebracht voor hetgeen hij voor de phi 
latelie in Nederland, ja voor die in de geheele wereld heeft 
gedaan 

Ook kunnen wij wijzen op de verschillende Tentoonstellingen 
m de jaren '24 en begin '25 gehouden 

De tentoonstelling in Brussel, waarbij onze Bond vertegenwoor
digd was, en ook verschillende \ ereenigingen hun officieele ver
tegenwoordigers zonden Philatelisten hebben daar gesmuld, maar 
niet minder was dit geval op de tentoonstelling 11 September 
gehouden in Jen Haag Voorwaar, de Nederlandsche Vereeniging 
verdient allen lof. niet alleen voor hetgeen zij de bezoekers toonde, 
maar ook voor de regeling en organisatie van dit schitterend 
gebeuren Het aan deze beroemde September dagen verbonden 
internationale congres was een succes voor den Bond 

Christiania bracht ons weder een tentoonstelling, waarbij de 
Nederlandsche philatelic de eer genoot dat de voorzitter van den 
Bond als Jurylid optrad 

Rest ons nog Parijs te noemen, waar ook wij m de Jury door 
2 Bondsbestuursleden vertegenwoordigd waren 

En hiermede, dames en beeren, zijn wij gekomen aan het eind 
van het verslag Wij eindigen met een woord van dank aan allen, 
die op een of andere wijze den Bond in zijn werkzaamheden 
steunden en met een hartgrondigen heilwensch voor den bloei 
van de philatelic in 't algemeen en van den Bond en de aange
sloten vereenigingen in het bijzonder 

Na voorlezing volgt een hartelijk applaus De vooizitter dankt 
voor het uitgebrachte verslag 

Verslag penningmeester. 
De rekening en verantwoording sluit met een batig saldo van 

f 724,46 
Nadat de heer Korteweg, namens de Commissie belast met het 

nazien der rekening, verslag heeft uitgebracht, wordt de penning
meester, onder dankbetuiging voor zijn uitstekend beheer, gede
chargeerd 

Begrooting IQ2S—IQ26. 
Wordt vastgesteld met een slot van f 1482,33 in ontvangsten 

en uitgaven 
Op de begrooting is een memoriepost ui tget iokken vooi litte

ratuur subsidie. Schrijft een der leden iets op philatel is t i 'eh 
gebied, dat voor publicatie geschikt is en de uitgave ervan zou 
niet kunnen geschieden cm finantieele redenen, dan is het een 
Bondsbelang, dat de uitgave tot stand komt en moei de Bond 
dan ook de helpende hand bieden Waai ieder geval op zich 
zelf moet beoordeeld worden, is de post voor memorie uitge
trokken Zulks woidt goedgevonden 

Vei slag werkzaamheden Informatiebureau 
Verslag over de werkzaamheden van 't Informatiebureau 

van den Ned. Bond van Vereenigingen van Postzegel
verzamelaars gedurende 1925. 
Het aanta l vereenigingen, dat bij het Informatiebureau aange

s'otcn IS, veimeci dorde in 1925 met een, doordat Apeldoorn 
toet ad Thans wordt het Bonds Informatiebuicau dus door 9 
vereenigingen gesteund door betaling van een jaarlijksche conti 1
butie van f 2,50 

Hoewel het aantal peisoonsinfoimatien, waarvoor dooi de aan
vragers het vastgestelde tarief betaald moet worden, minder is 
geweest dan het vorige jaar, n l negen, is het getal aanviagen 
om inlichtingen van alleilei aard aanmerkelijk gestegen Ook 
kreeg ik ondei scheiden gevallen te behandelen, waarbij een ver
zamelaar of handelaar nalatig was gebleven m de terugzending 
of betaling van zicht en koopzendingen 

In een bijzonder geval, n l een geschil, dat gerezen was tusschen 
een HoUandschen veilinghouder en een buitenlandsch verzamelaai 
omtrent het betalen van provisie, had mijn tusschenkomst geen 
resultaat opgeleverd, zoodat de hulp van mr L. Bonn, den rechts 
kundigen adviseur van den Bond werd ingeroepen, en tot mijn 
genoegen kan ik mededeelen, dat beide paitijen zich bij de 
beslissing van dezen arbiter hebben neergelegd 

In den loop van ' t jaar werden enkele vereenigingen in 5 ge
vallen gewaarschuwd voor een of ander candidaat lid, dat in ' t 
orgaan werd vermeld en verscheiden malen zijn in 't Maandblad 
onbetrouwbare handelaien of verzamelaars in binnen en buiten
land gesignaleeid. 

Kortom, de werkzaamhed»n van 't Informatiebui eau waien 
vele zoodat het goed recht van zijn beslaan vooi tduiend meer 
en meer blijkt 

De rekening en verantwoording leverde in 1925 een batig saldo 
van f 6 4o op, welk bedrag aan den penningmeester werd over
handigd De beheerder, 

J A KASTEIN 

P O S T Z E G E L H A N CFEL 
WATERGRAArSWKIfH, 

' • ' ' ^ ► ' » ■ i  D I R . L E i P N D E RAAT 
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ßestmirsverkiezmg Aan de beurt van aftreden zijn mr F 
Bonn en mr W S W de Beer Daar er voor geen andei e beeren 
candidatenlijsten zijn binnengekomen, zijn de beide aftredenden 
herkozen 7ij nemen hunne hei benoeming aan 

Plaats volgende jaa>ve7gadering De heer Milius zegt, dat 
Utrecht het volgende jaar haar 20ja i ig beslaan viert en dus als 
plaats voor de 17e algemeene vergadering in aanmeiking komt 
Wat de ontvangst betreft, Utrecht heeft hierin een m a m op te 
houden 

Zonder discussie wordt aldus besloten 
De heer A Warren houdt thans een voordracht met betrek 

king tot zijne ontdekking op het gebied der Nederlandsche 
zegels, en wel o\er de fouten in den 5 cents zegel van '872 
Spreker gaat daarbij terug tot 1867 Zijne ontdekking zal opeen 
andere plaats m dit tijdschrift nader worden belicht 

E t n der leden vraagt naar zegels (der vvapenseric) van '/^ 
cent, waarvan hij een vergroote foto heeft gezien Deze bestaan 
toch niet Mr Bonn zegt, dat voor een zegel verschillende cijfei 
tNpen worden gemaakt zoo kan dat gebeuren 

Mr de Beer zegt, dat met de ontdekking door den heer War 
ren gedaan, een nieuw tijdperk in de geschiedenis der philatelie 
wordt ingeluid De heer Warren heeft blijk gegeven nogal altijd 
de pionier te zijn op het gebied van emissies van de 6oer en 
70er jaren Hij constateert, dat het twistpunt over deze jaren nu 
IS opgelost De heer Warren heeft gelijk gekregen met zijn m
tuetieve benoeming, dat er maar een oerplaat is geweest Men 
brengt groote hulde aan den ijvengen baanbreker 

De Voorzitter sluit zich bij deze woorden aan en dankt den 
heer Warren speciaal ervoor, dat hij deze algemeene vergadering 
heeft willen uitkiezen als plaats , waar hij het eerst zijn ontdek 
king bekend maakt 

Ten einde de werkzaamheden van Maandag te bespoedigen, laat 
de Vooizitter thans de volgorde vaststellen der voordrachten, 
waarvoor dit jaar voor het eeist een wisselbeker beschikbaai is 
De volgorde wordt bij loting aldus 

I »Herinnenngszegels« door den heei P \ redenduin Jr 
2. »Wat heeft de Haagsche Tentoonstel l ing geleerd '« dooi 

mi I Bonn 
3 »Postzegels als milionnairs« door den heer de Raa) 
Rondüi aae, 
De heer Sitsen ( V/isstn^en) stelt de volgende vragen 
1 Met I October a s wordt het port voor buitenlandsche 

briefkaarten 10 cent Wat geschiedt er met de overblijvende 
kaarten van 12V2 cent? 

De voorzitter zegt, dat deze zonder oveidruk eenvoudig voor 
10 cent verkocht zullen worden. 

2 Kan het Bondsbestuur met verkrijgen, dat de kavels der 
postzegelveilingen van de Hoofdbesturen der Posterijen kleiner 
worden en dat verz imelaars kunnen inschrijven voor een of 
bepaa 'de s e r i e n ' 

De vooizitter zegt, dat dit niet mogelijk is Het Hoofdbestuur 
der Posterijen is op mijn wensch zoo ver gegaan als mogelijk 
was, maar zoowel de belangen der verzamelaars als de hande
laren mogen met uit het oog worden verloren. 

3 De herinneringszegels van België zijn ongelijk verdeeld 
Spreker had voor 26 leden zijnei vereeniging 55 seiien aange 
vraagd, doch s'echts 26 gek'egen Niet aangesloten veizamelaars 
kregen 3, 4 ja zelfs 5 series Waartoe dient dan de vereenging ' ' 

Van vei schillende zijden wordt den heei Sitsen duidelijk gemaakt, 
dat, indien hij 26 lijsten liad ingediend, hij zijn scues zou hebben 
ontvangen Collectieve lijsten weiden niet geaccepteeid 

De heer Milius vraagt 
i) of de Bond overwogen heeft den Bondskeuringsdienst uit te 

breiden en 
2) of het niet op den weg van den Bond ligt de uitgave vooi 

te bereiden van een gioot standboek voor Nederlandsche zegels, 
v/aarin ook de proeven worden opgenomen 

De voorzitter antwoordt, dat beide punten de aandacht van 
het Bondsbestuur hebben 

De heer Kirchnei vraagt, hoe het staat met de ickening en 
verantwoording der Internationale Tentoonstell ing 

De voorzitter antwoordt, dat deze ziak eigenlijk hier met thuis 
behooit De afrekening is nog niet kunnen klaar komen, en nu 
heeft de Nederl Veieeniging het risico op zich genomen Op 
^en vergadering vin die vereeniging zal hij gaarne nadere mede 
leelingen doen 

Op het Internationaal Ccngies te Parijs is inzake de veival 
sehingcn dat lesultaat bereikt, dat er komen zal een internationale 
commissie, die dit vraagstuk, d i t in alle landen brandend is, 
nader tot een oplossing zal trachten te brengen Deze kwestie 
IS alleen internationaal te legelen 

Niets nieei aan de oide zijnde, dankt de voorzitter de leden 
voor hun aanwezigheid en belangstelling en sluit de vergadering 
(C ongeveer 12 uur 
CONGRES Maandag 31 Augustus, 10 uur vm. in de 

Sociëteit Momus 
Het congres was druk bezocht 
De voorzitter opent de vergadering met de mededeeling om 

trent de beoordeeling der verschillende voordrachten en verleent 
daarna het noord aan den heer P Vredenduin Jr 

Spreker behandelt het onderwerp »Herinneringszegels (Deze 
voordiacht zal m het Maandblad worden geplattst) Een hartelijk 
applaus mocht den spreker ten deel vallen 

De 2de voordracht werd gehouden dooi den heer mr E Bonn 
met als onderwerp »Wat heeft de Haigsche Tentoonstelling 
geleerd ' 

Ook deze ledevoeung v\erd met aandacht aangehoord, en mocht 
de spreker zich veiheugen aan het einde van zijn voordracht 
met een welgemeend applaus te worden begroet (Deze voordracht 
zal eveneens in het Maandblad uoiden geplaatst om de hieronder 
bekend te maken reden) 

Daarna volgde de voordracht van den heer Leon de Raa> 
»Portzegcls als millionaiis« Ook deze voordracht werd dooi de 
aanwezigen zeer gewaaidecrd en was diarom gemakkelijk te volgen, 
omdat die sprekei een zeer groot aantal boekjes in de zaal had 
verspreid, n l het werk van den heer Fred J Melville vertaald 
en bijgewerkt door den / de Raay, getiteld »Postzegels die ver 
mogens vertegenwoordigen « Ook werd deze laatste sprekei aan 
het einde met applaus begroet 

De 4de voordracht van den heei dr P H van Littut kon 
helaas niet gehouden worden, doordat de sprekei wegens onge 
steldheid niet aanwezig was 

De stemming maakte uit, dat de heer P Vr<,detiditin Ji dit 
jaar in het bezit kwam van den wisselbeker met een zeei gering 
aantal punten boven, No 2 den heer mr L Bonn 

Den sprekers werd warme hulde gebracht door den vooizitter 
voor het vele werk, dat zij voor de bevordering dei philatelic 
hadden gedaan 

Daarna werd nog het woord gevoerd dooi een der Maastricht 
sehe leden, die zijn groote dankbaarheid uitte daar het feit, dat 
allen die van buiten Maastiieht gekomen waien, zooveel hadden 
medegewerkt om de philatelistendagen zoo bijzonder te doen 
slagen, waarbij hij nog wees op de vele nieuwe banden, die ge 
sloten waren 

De vooizitter dankte den spreker vooi zijne hartelijke woorden 
en sloot de i6de samenkomst van de Nederlandsche philatclisten 

r oordracht van den heer P Vredenduin Jr. 
Herinnerings of Geiegenheidszegels. 

Mijnheer de Vooizittei, Dames, Heeren 
Het ZIJ mij vergund U m'n gedachten te ontvouwen omtient 

de tegenwooidige ontstellende hoeveelheid herinnenngszegels, 
welke m steeds toenemende mate door de verschillende ' t a ten 
»aan de markt gebiacht vvoiden« 'k Zal zoo kort mogelijk ZIJP, 
U niet met lange, veivelende labellen vermoeien — beter geschikt 
voor ons tijdschrift, — en daarom alleen zoo aanstonds vluchtig 
hier en daar een blik slaan in dit productiev e slaatsmechanicme, 
inderdaad hopende, dat we met vereende krachten, zij het dan 
ook in de toekomst, iets kan het zijn veel zullen bei eiken ten 
einde dien zondvloed te kunnen keeren 

Sedert eeuwen bestaat reeds de gewoonte, zooals U allen bekend 
IS, om belangrijke feiten of bijzondere persoonlijkheden te her 
denken door het slaan van penningen, herinnermgsmedailles of 
munten 

De Veieen St v N. Am hebben evenwel veianaering in dit 
s>steem gebracht, door het postzegel voor zoodanig doel te 
gebruiken In 1892 verscheen de ons allen bekende Columbus 
serie, waarvoor een nieuwe weg geopend was, om op eenvoudige, 
snelle en afdoende wijze de gansche wereld a h w bekend te 
maken met het fei% waarvoor men de aandacht vroeg, want 
wat Is daartoe beter geëigend, dan dat eenvoudige klem papiertje, 
't welk in onbeperkt aantal in een betrekkelijk korte spanne tijds 
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den geheelen aardbol bereikt Volkomen begrijpelijk is het dus, 
nu het postzegel eenmaal voor zoo'n doel gebruikt was, dat deze 
wijze van doen hoe langer zoo meer in praktijk gebracht werd. 
Persoonlijk, meermalen liet ik dit reeds blijken, ben ik daar 
geenszins tegen, integendeel uit een geschied-en aardrijkskundig 
oogpunt beschouwd ben ik er zelfs een warm voorstander van, 
vooral omdat daardoor het postzegelverzamelen alweer in nieuwe 
banen geleid kan worden, de jeugd vooral daarin een leerrijke 
bezigheid kan Mnden en zoodoende onwillekeurig tot philatelist 
opgroeit, maai . . . . er zijn grenzen. En die grenzen zie ik met 
zoozeei in de feiten of personen, waarom de zegels worden uit
gegeven, als wel in de groote series, welke telkens het licht 
zien en de hooge nominale waarden, welke men zoo vaak aan 
die zegels geeft. Zoo begon Amerika, een der grootste staten, 
in 1892 dus verkeerd niet een serie van i 4o gulden nominaal, 
gevolgd door Nederland, een der kleinste landen, in 1923 met 
een jubileum uitgave vooi ons land en Kolomen van evenzoo 
+ 4o gulden. Dat is omni. 

MIJ komt het voor, dat voor heiinneringszegels het grootste 
aantal drtc moest zijn, waai van dan de hoogste waarde het bedrag 
moest wezen van het poit voor een biief naar het buitenland 
Door zulke zegels wordt het doel, waarvoor ze behooren uitge
geven te worden, het meebt verspreid, in geen geval door die 
van hooge nominale waarde Deze dienen slechts om financieele 
voordeden voor de staatskas te behalen ten koste der verzame-
laais. Iets dergelijks is in gewone gevallen toch nooit het doel 
van het vieren van een hennneringsfeest en een regeering, die 
zich zelf respecteeit, had iich zeker nooit daaitoe moeten leenen 
Bovenaan staat, 't spijt me hiei den nadruk op (e moeten leggen, 
— althans wat de nominale waarden der zegels betreft — Neder
land, dat door z n jub i leumsene in 1913 en series in 1923 (mede 
voor de kolomen) Wereldkampioen geworden is in dezen alles
behalve nobelen wedstrijd, 't Kan echtei zijn, dat Portugal thans 
No. I op deze ranglijst staat, want in 1924 en '25 heeft het z'n 
uiterste best gedaan om m dit opzicht allen anderen landen den 
loef af te steken denken we slechts aan de z g Camoenszegels, 
de 66 voor, De Pombal en de 31 zegels voor üianco, resp en 
dichter een maikies en een schiijver. 

Zoodra de nieuwe catalogus van Yvert-Tellier \e ischenen is, 
hoop ik nauwkeurig een opsomming te kunnen maken van alle 
gelegenheidszegels door velschillende oude staten van Euiopa 
en de Veieenigde Staten van Noord Amerika als p onier in dezen 
uitgegeven en deze tabellen in ons Maandblad te laten opnemen 
Dan zal ook al dadelijk blijken, hoe België, Italië en de Ver-
eenigde Staten van Noord Amerika verbazend veel hei inneiings 
zege's hebban uitgegeven. Een scherpe tegenstelling vormen 
hier o,a Engeland, Nooi wegen, Denemarken, Duitschland, die 
tot nog toe voor een zeer klein nominaal bedrag gelegenheids
zegels hebben laten maken. 

Engeland alleen in '24 en '25 2 Wemble> zegels 
Noorwegen alleen m '14 3 zegels ter herinnering aan de 100 jaar 

onafhankelijkheid. 
Denemarken in 1920, 3 stuks tei heunnering aan de wedci-

\creeniging met N Sleeswijk en in 1921 2 Woldadigheidszegels 
Duitschland in 1919 2 Invaliden zegels 

1919/20 4 Weimarzegels 
1922 6 Munch tentoonstelling zegels. 

2 Weldadigh zegels 
3 Rhein und Ruhr hulf-zegels. 

1924 2 Weieldpostvereeniging 
Stellen we daartegenovei, dan maar een gieep te doer België, 

dan krijgen we 
1894 3 stuks Antwerpsche tentoonstelling 
1896 2 » Brusselsche » 
1910/11 3 maal 8 stuks 8 stuks Weldadigheids-zegels. 
1914 2 » 3 » Roode Kruis-zegels 
1915 opnieuw 3 stuks » » 
1918 i4 stuks * » 
1919 I z Herinnering Luik 
1919/20 i4 stuks Helmserie (Ooilogs h e u n n e u n g ) 
J920 3 Olympiaie-zegels 
1921 I rentoonstellmgbzegel 

1922 I Invalidezegel 
1923 I dito. 
1924 Een blok tentoonstellmgzegels. 
1925 Een gansche serie ter herinnering aan het feit, dat 

voor 75 jaar het postzegel zijn intrede deed in België. 
Len zoodanige serie verschijnt n b een jaar te laat en dan nog 

om toch maar zooveel mogelijk goed er aan te verdienen, ver
knoeid Montiuez had een prachtig vignette gemaakt, voor de 
goedkoopte moesten de zegels echter in Engeland gedrukt worden 
en daar weid de beeldenaar van Albert verminkt. 

Hieraan kan dan nog toegevoegd worden de lange lijst Congo 
Urunde Kuandazegels 

Met verdere gegevens zal ik U niet lastig vallen, cijfers zijn 
nu eenmaal dioog, vooral in korte uiteenzettingen en inzonder
heid wanneer deze mondeling plaats vinden Gaarne kom ik hier 
later, zooals leeds gezegd, m ons tijdschiift op teiug. 

Wel wil ik nog gaarne eve;i de aandacht vestigen op het totaal 
ontaarden van het uitgeven van gelegenheid'zegels. Oorspronkelijk 
was het doel natuurlijk daardoor mm of meer belangrijke feiten 
naar voren te brengen, maar de zucht naar winstbejag heeft 
verschillende staten zoodanig vetblind, dat voor alle mogelijke 
gebeurtenissen of toestanden zegels woiden gedrukt, zoodat de 
philatPlisten hoe langer zoo meer uitgebuit worden. Zoo lang
zamerhand wordt het postzegelverzamelen op deze wijze mede 
een .liefdadigheidswerk« Niet alleen als groote rampen een 
land getroffen hebben, zooals in 1913 een overst iooming m 
Hongarije, of als oorlogsweezen of weduwen ondersteund moeten 
worden in tal van landen 1914 -1920, of als er armoede gelenigd 
moet worden, 1924 Oostenrijk — maar ook zelfs als er geen 
geld IS om lui te trainen en uit te zenden naar de 01)mpische 
feesten in 1928 (Tsjecho Slowakije 1925) of als de sportvereeni-
gingen een kommervol bestaan lijden (Hongarije 1925), dan 
zullen de zegels 'm al die gevallen moeten dienen om financi-
eelen steun te veileenen. Zeer zeker een dwaze toestand l a l 
van soortgelijke misstanden zou ik nog kunnen aanvoeren — 
latei, deze enkele voorbeelden echter voldoende zijn — om ons 
de oogen te openen voor een gevaar, dat onze liefhebberij tegen-
wooidig inzonderheid ook van dien kant bedreigt. 

Daarover kom ik terug op mijn reeds geuite gedachte met 
meei dan 3 gelegenheidszegels van hoogstens + 5, 10 en 20 
cent Ned. crt . en dan s'echfs in zeer bijzondere gevallen nog 
een zoogenaamden toeslag op deze 3 zegels vooi een of andei 
doel, waarvooi dan roode kruis zegels allereerst in aanmerking 
komen. Zou men hiertoe kunnen geraken, dan was natuurlijk 
zeer veel gewonnen. 

Dan zouden we pas krijgen herinneringszegel';, uitgegeven 
met de vooropstaande bedoeling een bepaald feit te memorceien , 
of gelegenheidszegels ter stijving van fondsen van een algemeen 
nutt ige strekking, zooals b v. de Pro Juventute zegels Van 
mindeiwaaidige speculatieve doeleinden van velschillende staten 
was dan geen sprake meer, omdat de netto opbrengst van zoo
danige zegels voor de staatskas van te luttele beteekenis is 

Aangenaam zou het mij zijn, indien U zieh in hoofdzaak met 
mijn zienswijze zou kunnen vereenigen, waarvan het gevolg zou 
kunnen zijn, dat de Bond in dien geest aan verschillende buiten-
landsche bonden een schrijven richte waardoor men ei ten slotte 
toe zou kunnen geraken, om internationaal zoodanig verzoekschrift 
op te stellen tei behandeling op een of ander Wereldpostcongres, 
waarvan dan weder de besluiten kenbaar gemaakt zouden worden 
aan alle bij de Postume aangesloten landen 

Kon dit doel bereikt worden, ik geloof, dat de philatelic en 
het algemeen daarmee ten zceiste gebaat zouden zijn. 

P. V R L D L N D U I V J R . 

Bekendmaking. 
De vooi dracht van den heer mr E. Bonn zal in een volgend 

Maandblad verschijnen, ten einde als leiddiaad te kunnen dienen 
voor het organiseeren van eventueel te houden tentoonstellingen 

De Ie Secretaris van den Bond, 
A F. SINGELS. 

I L D l ^ M I BMTS^HI KOLOlIJkLI l l ^ i y 
bestaat alleen uit de mooist mogelijke exemplaren. Aan manco-lijsten schenk ik 
Zichtzendingen worden gaarne op aanvraag toegezonden. (1''1) 

zijn mijn specialiteit. Mijn voorraad 
mijn bijzondere persoonlijke aandacht. 

T. A L L E N , „Craigard", Blake Hall Road, Wanstead, E. 11, England 
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Trekkingslijst der verloting van de Eerste Limburgsche 
Postzegeltentoonstelling, gehouden te Maastricht bij 

gelegenheid van den Zestienden Nederlandschen 
Philatelistendag. 

Priizen. Nummers. 
I 
2 
3 
4 
S 
6 
7 
8 
9 
IQ 
11 
12 
n 
'4 
)■! 
i6 
17 
i8 
IQ 
2o 
21 
22 
23 
24 
2S 
26 
27 
28 
2Q 
30 
31 
.32 
.13 
34 

244 
419 
4i8 
284 
858 
758 
485 
317 
728 
358 
47 
27 
412 
814 
787 
70 
45 
604 
285 
906 ■ 
531 
136 
830 
473 
248 
652 
432 
81 
468 
575 
43 
211 
366 
507 

Prijzen. 
35. 
36. 
37-

38. 
39-
40. 
4'. 
42. 
43-
44. 
45. 
46. 
47-
48. 
49-

50-

5'-

52-

53-

54. 
55-

56. 
57-
58. 
59-
60. 
61. 
62. 
63. 
64. 
65. 
66. 
67. 

Nummers. 
325 
951 
987 
558 
176 
791 
833 
437 
704 
725 
.48 
565 
583 
23 
500 
463 
186 
165 
797 
368 
970 
>5 
10 

289 
892 
396 
95 
998 
775 
340 
486 
561 
505 

Prijzen. 
68. 
69. 
70. 
71. 
72. 
73-

74-

75-
76. 
n78. 
79-
80. 
81. 
82. 
83-
84. 
85. 
86. 
87. 
88. 
89. 
90. 
91. 
92. 
93-
94. 
95-
96. 
97-
98. 
99-
100. 

Nummers. 
954 
680 
io4 
747 
382 
962 
871 
131 
748 
808 
852 
524 
405 
969 
460 
209 
724 
19 
282 
449 
330 
738 
605 
224 
921 
520 
999 
8 

149 
586 
884 
245 
753 

HENRIK DETHLOFF. f 
Den i7en Juni is wederom een van de uitstekendstc verzamelaars 

door den dood aan Philatelie ontrukt en mij een ouden vriend 
ontnomen. Diep schokte mij de geheel onverwachte droeve 
tijding van het overlijden van den heer Henrik Dethloff te 
Christiania, in den ouderdom van slechts 58 jaar, tengevolge 
van harlzwakte. Zeer waarschijnlijk heeft hij, ongesteld, zich te 
veel ingespannen, om de Internat ionale Tentoonstelling te Chris
tiania, waarvan hij, ondersteund door zijne vrienden, de promotor 
was, te doen slagen. Hij heeft meer gedaan dan de plichten, 
die hij had te vervullen, hem voorschreven. Niemand die toen 
de Tentoonstell ing met wat daarbij behoorde heeft bijgewoond, 
heeft kunnen vermoeden, dat hij, de Voorzitter, die tot het 
einde toe alles had geleid en bij alles was tegenwoordig geweest, 
daags na de sluiting, einde September 1924, krank te bed zou 
liggen en het niet meer gezond zou verlaten, helaas ! 

De overledene was een niet ininder aangenaam mensch als 
hooggeacht ingezetene van Noorwegens hoofdstad. Aan het 
Hoofdbestuur der Posterijen werd hij met vreugde ontvangen 
en gretig werd geluisterd naar zijne opmerkingen, zoodat hij 
veel meer invloed heeft gehad op verbeteringen, dan iemand 
daarbuiten zich zal voorstellen. Opmerkelijk is het, dat de heer 
H e n r k Dethloff, de hoogstontwikkelde specialistverzamelaar, 
die, zooals meerdere specialisten, groote hoeveelheden zegelster 
bestudeering noodig had, en hierdoor zegels »verkocht« — hij 
was echter geen »handelaar« — als »de« handelaar van Christiania 
in en buiten Europa bekend was. Zeer waarschijnlijk heeft 
hiertoe bijgedragen zijn redacteurschap van »Nordisk Filatelistik 
Tidsskrift< Dit hoofdorgaan van Noorwegen, uitgegeven door 
den Nordisk Filatelistforbund, telde indertijd drie hoofdredacteurs, 
die elkander om de drie jaren vervingen. De overledene stond 
als de ervaringrijkste bekend en hierdoor zal hij, zelf ervan onbe
wust, de »m?est bekende postzegelhandelaar« zijn genoemd. De 
overledene was een der hoofdkampioenen voor het specialiseeren 
van de postwaardcn van Noorwegen en heeft veel gedaan, ook 

door schenkingen, tot aanmoediging van de jongeren daar toe. 
Het prachtwerk »Norges Frimaerker«, is voor een groot deel 
van hem, al mag den heer Dr. Justus Anderssen de eer niet 
onthouden worden, het belangrijke andere gedeelte te hebben 
bewerkt, Wijlen den heer Dethloff echter was de bewerker van 
het »onbekende« officieele ; hij was gemachtigd de archieven te 
doorpluizen, heeft daarvan een best gebruik gemaakt en hem, 
hem alleen zijn de steun en de erkenning van du standaardwerk 
door de Regeering te danken. De »Council of the Royal Phil. 
Society« kende de gouden Crawfordmedaille aan de beeren 
H. Dethloff en Dr. J. Anderssen toe, voor de «giondigheid« van 
hunne bewerking, helaas te Iaat voor eerstgenoemde, die een 
drietal weken te voren van ons voor eeuwig gescheiden werd. 

Betreuren allen die met den afgestorvene omgingen en hem 
leerden hoogschatten, het onherstelbaar verlies van dien edel
denkenden en edelhandelenden vriend, de philatelistische wereld, 
in het bijzonder de Noorsche, is een zeer zware, moeilijk zoo 
niet onmogelijk te genezen wonde toegebiacht. Aan de »Kristiania 
Filatelist Klub« en aan den »Noorsche Philatelistenbond« betuigen 
wij, in naam van Nederlands Philatelisten, onze diepe deelneming 
en wenschen hun toe, dat uit hun midden nieuwe krachten 
mogen oprijzen, die willen trachten het voorbeeld te volgen 
door Henrik Dethloff hun gegeven. Dat zijne assche in vrede 
ruste ! J. B. R. 

Nieuwe Uitgiften. 

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

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

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

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

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

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

Gebruikte afkort ingen; S. C. = Stamp Collecting, 
li. M = Bulletin Mensuel. 
Y. = firma Yaar & Co. 

AFGHANISTAN. 
Het Bulletin Mensuel meldt de verschijning van een zegel in 

de waarde 10 aba, gediukt in bruin en roodbruin, uitgegeven 
ter gelegenheid van den zesden verjaardag van de troonsbestij
g ing van den tegenvvoordigen emir. 
ALBANIË. 

In nevenstaande teekening zijn 
te melden de luchtpostzegels : 

5 quint, groen. 
10 » , karmijn. 
25 » , blauw. 
50 > , blauwgroen. 

1 franc, violet en zwart. 
2 » , olijfgroen en violet. 
3 » , oranje en grijsgroen. 

ALEXANDRIË. 
De 5 centimes der uitgave 1902—03 werd oveidrukt met 2 

millièmes ; de oude waarde werd doorgehaald. 
ANGOLA. 

In het Cerestype zijn te melden : 

■.■jaAj j  iJMif .m.1111 OIR.L[tC>N Dr. K/^AY 
^sassssBsi 
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2 ceitavos grijs. 
24 » blauw; 
25 » lilabruin. 
50 » lila. 

I Escudo blauw. 
ARABIË. 

In nieuwe teekening, veel overeenkomend met de vroegeie 
»kleedjes«serie verschenen de volgende zegels, thans gedrukt 
te Cairo : 
Vs; V3. 'Il, I, i ' / j . 2, 3 en 5 piasters. 

Daar van de zending klaarblijkelijk een groot percentage ge
stolen is en derhalve in onrechtmatige handen is gekomen, zijn 
de zegels voorzien van den opdiuk »5 Rabi el Aoual 1345«. 

Tegelijkertijd berichtte het landsbestuur, dat de zegels niet 
voorzien van dezen opdruk, geen frankeerwaaide hebben. 

De serie, in het eind van 1924 verschenen ter he i inne i ing 
aan de abdicatie van den ouden, en de troonsbestijging van 
den jongen koning, weid thans vooizien van een nieuwen waarde
opdruk. Volgens het Bulletin Mensuel bestaat dfze opdiukken
serie uit de waaiden : 

Va piaster op V2 piaster ; opdruk blauw. 

rood. 
» 

blauw. 
» 

lood. 
» 

blauw. 
ARGENTINIË. 

Met het meervoudig watermerk R A in zon is te melden de 
I peso blauw en rood; groot formaat. 
AUSTRALIË. 

In het Kangaroetype verscheen de frankeerzegel: 
2 Pond grijs purper en rosa. 

BELGISCH CONGO. 
De reeds vroeger aangekondigde zegels ter herinnering" aan 

den veldtocht 1914—1918, zijn verschenen. 
Ze zijn in hét type der Congozegels van 1910 ; het boogvormig 

opschrift lu idt : «Campagnes Coloniales 1914—1918 op het ee re , 
»koloniale veldtochten 1914—1918« op het daarmede samen
hangend zegel. De waarde is 25 + i centimes. 

Dezelfde zegels zijn overdrukt met »Ru.jndaUrundi«. 
BULGARIJE. 

Wij geven hierbij de afbeelding van 
het nieuwe zegel, de 50 cent, b i u i n o p 
groen, in h e t j u l i n u m m e r aangekondigd. 

In andere teekening, eveneens ver
toonend den Bulgaarschen leeuw, om
geven door een dubbelovaal, zijn te 
melden de frankeerzegels : 

10 cent, rood en blauw. 
15 » , rood en geelbruin. 
30 » , zwart en grijs. 

V4 

1 0 
10 

» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

>/2 
' / 2 

IV, 
l ' / 2 
2 
2 

3 
3 
5 
5 

rwrw^^w\ 

a « A A A < « A i M A « a 

In teekening volgens afbeelding : 
I Lewa, olijfgroen. 
In nieuwe teekening (berglandschap), 

2 Lewa, grijsgroen en geel. 

DUITSCHLAND. 
In het Julinummer vermeldden wij de eersteling der Rijnland

zegels, de 5 pfennig groen. Thans zijn te melden in dezelfde 
teekening de 10 pfennig rood en 20 pfennig blauw. 

FRANKRIJK. 
In het zaaister type van 19061920 is te melden de frankeer

zegel 30 centimes blauw. 
HONDURAS. 

Van de uitgave 1915 weiden de volgende waarden overdrukt 
met Aero Coireo in twee regels, om te worden gebruikt als 
luchtpostzegels : 

5 centavos blauw. 
10 > donkerblauw. 
20 » roodbruin. 
25 » op I centavo bruinviolet. 
50 » rose. 

I peso groen. 
ITALIAANSCH ERYTHREA. 

Overdrukt met den landsnaam werd de 2 Lire, groen en oranje. 
ITALIË. 

Van de, in het Jul inummer beschreven en afgebeelde jubi leum
zegels veischeen een tweede oplaag, tand 'ng 11 (de eerste oplaag 
was getand I3V2). In de nieuwe tanding zijn de beide waarden 
te melden : 

60 centimes, roodbruin. 
I l ire, blauw. 

In het koningstype, kijkend naar links, veischeen de frankeer
zegel 20 centimes, groen, watermerk kroon. De 55 centimes 
violet — Yvert no. 107 — werd overdrukt met 30 centimes. 
MALTA. 

In nieuwe teekening, Malthezerkruis met daardoorheen gedrukt 
de aanwijzingen »Malta« en »Postage due« zijn te melden de 
definitieve porten : 

Vj penny groen. 3 penny blauw. 
1 » violet. 4 » olijfgroen. 
i ' / j » bruin. 6 » lila. 
2 » grijs I shil l ing, zwait. 
2'/? * geelbruin. 1—6 pence, rood. 

MEXICO. 
De nieuwe serie weid uitgebreid met de 30 centavos, donker

groen. 
N I E U W E HEBRIDEN. 

In, van de oude teekening iels afwijkend beeld — o.a. staat 
de v.'aarde thans links en rechts en niet meer in het midden 
van het zegel — verschenen de volgende frankeerzegels : 

Framche serie. 
5 centimes ('/i penny) zwait. 

10 » (1 » ) groen. 
20 » (2 » ) grijs. 
25 » (2V2 » ) bruin. 
30 » (3 » ) karmijn. 
4o » (4 » ) rood op geel. 
50 » (5 » ) ultramarijn. 
75 » (7'/2 " ) geelbruin. 
1 franc (10 » ) donkerrood op blauw. 
2 » (i shilling 8) violet. 
5 » (4 » ) rood op groen. 
Engelsche serie. 
'/2 penny ( 5 centimes) zwart. 
1 » (10 » ) groen. 
2 » (20 ■• ) grijs. 
2'/2 » (25 y> ) bruin. 
5 » (50 » ) ultramarijn. 
6 » (60 » ) lila. 
1 shilling ([ fr. 25) zwart op groen. 
2 » (2 fr. 50) groen op blauw. 
5 » (6 fr. 25) » op geel. 
De portzegels: 
Fransche serie, opdruk »ch ffre laxe . 
10 centimes (1 penny) groen. 
20 » (2 » ) grijs. 
30 » (3 » ) karmijn. 
50 » (5 * ) ultrrfmarijn. 

I franc (lo » ) rood op blauw. 
Engelsche serie. 

1 penny (10 centimes) groen. 
2 » (20 » ) grijs. 
3 » (30 » ) karmijn. 
5 > (50 » ) ultramarijn. 

10 8 ( I franc ) rood op blauw. \ 

P 0 S T Z E G E L H A H D C i : ^ t fc; ^ Ä D I R  l  e O N D E RAAT 
L l W S S ^ IMTiTtU. XUIO 6 Z 5 5 
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OOSTENRIJK. 

pi»»» 

De nieuwe serie fiankcer en port
zegels is thans aangevuld met de 
volgende luchtpostzegels : 

2 groschen, bruingrijs. 
5 » , rood. 
6 » , blauw. 
8 » , geel groen. 

Teekening vlieger en vliegtuig, 
lo gtoschen, roodoianje. 
15 » , bruinhla . 
30 » , donker 'v iole t . 
50 f , > grijs. 

1 schilling, blauw. 
2 » , groen. 

Teekening vliegtuig en vogel. 

PANAMA. 
Van de koerseerende zegels der Vereenigde Staten van Nooid

Amerika werden overdrukt met »Canal Zone« : 
Vi cent bruinolijf. 

i'/z » geelbruin. 
3 » violet. 
i4 » donkerblauw. 
Met den opdruk »Postage due« de portzegels : 

1 cent groen (opdruk rood). 
2 » karmijn ( » blauw). 

10 » geel ( » rood). 
PAPUA. 

In het scheepjestype veischenen de frankeeizegels : 
i ' / j penny bruin en ultramarijn. 
10 shilling groen. 
De zegels dragen het watermerk kroon met letter A. 

PARAGUAY. 
Met de beeltenis van Columbus verscheen de frankeerzegel 

I peso blauw. 
PERZIË. 

De opdrukkenserie werd uitgebreid met onders taande waai den : 
3 chahi lOod. 
10 » grijs. 
2 kran violet. 

PORTUGEESCH GUINEE. 
In het Cerestype frankeerzegels: 

2 cents gl ijs. 
24 » blauw. 
25 o bruinviolet. 
50 » violet. 

5 Escudos grijs bruin. 
10 » rose. 
20 » blauwgroen. 

SPITSBERGEN. 
Maison Fischer te Parijs zendt ons 

de eerste waaiden van Noorwegen, ten 
gebruike in dit gebied. De zegels van 
het moederland zijn daartoe voorzien 
van het opschrift »Svalbard« (Spitsber
gen) en het jaartal 1925. 

Te melden zijn 
10 Ore groen. 
15 » blauw. 

20 Ore roodviolet. 
45 » blauw. 

1 

RUMEN IE. 
Portzegel in het type van i q i 6 , met het opschrift »Assistenta 

Sociala« : 
25 bani, bruin. 

' Frankeerzegel, 'kleine koningskop van 191924: 
10 bani olijfgioen. 

RUSLAND. 

• •»»■■■n^iww 
Met de beeltenis van Lenin zijn te 

melden de waaiden: 
5 roebel , loodbruin. 

10 » , grijs. 
De zegels zijn eedrukt op papier met 

het watermerk bloemen en grieksche 
rand. 

In het werkmanstype der uitgave 
i923;24 (klein formaat) is te melden de 
4 kopeken, karmijn; in het soldaten 
type : 

I roebel rood en bruin. 
Ook deze beide zegels vertoonen het

zelfde watermerk. 

TSJECHOSLOWAKIJE. (Juli 1925). 
De serie noodportzegels werd uitgebieid met : 
10 op 5 heller, geelbruin. 
20 » 5 » , » 
50 » 250 » , oranje. 
100 » 250 > , » 

V. S. VAN NOORDAMERIKA. 
In de teekening der uitgave J922 verscheen het expressezegel 

15 cent«;, oranjerood. 
YOUGOSLAVIË. 

In de uitgave 1924 — Koningskop met pincenez — veische
nen de opdrukken: 

25 para op 3 dinars blauw. 
CD » » » » » 

^ 
Philaielistisch Allerlei. 

^ 

Prijscourant Nederland en Koloniën. 
De posfzegelhandelaar, de heer J. Mebus, N. Z. Vooiburgual 

264, te Ww.i'/trf!'«;«, heeft het plan opgevat binnenkoit een nieuwen 
druk uit te geven van zijn »Prijscourant der bestaande zegels 
van Nedetland en Koloniën met alle typen en tandingen«. Hij 
wenscht daarin ook op te .nemen de tandingen en plaa tnummeis 
der Jubileumzegels, uitgegeven in 1913 en 1923, en zou gaarne 
in relatie wenschen te treden met verzamelaars dezer zegels, 
ten einde de beschrijving daarvan zoo nauwkeurig mogelijk in 
de prijscouiant op te nemen. 

$ 
Veilingen. 

$ 
Door den heer J. van Hoek, te Rotterdam, zal op 22, 23 en 

24 Sep'cmber 1925, in .Victoria», te 'sGravenhage, een veiling 
gehouden worden eener speciaalverzameling van Nederland en 
Koloniën. 

Van 12 tot en met 17 October 1925 houdt de N. V. Hekker 's 
Postzegelhandel, te Aiiisteritam, haar vierde postzegelveiling 
De catalogus, bevattende bijna 3000 nummers, w.o. zeer belang
wekkende, is op aanvraag bij de veilinghouders gratis verkriigbaar. 

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

T. A L L E N , „Cr ai gard", Blake Hall Road, Wanstead, E. 11, England. 
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De Mayfairvondsl — en nog een. 
De verkoop van de beroemde Mayfair vondst \zie Juli ni ) is 

nu bepaald op 9 November a s , bij de firma H R Harmer, 
Ionden (/ie advertentie in dit nummtr) Door een gelukkig 
samentreffen zal een andere zeldzame vondst, even romantisch 
bijna als de genoemde, tegelijkertijd worden verkocht Deze 
bestaat uit eenige prachtvollen en velbrokken vin de zeldzame 
cijferuitgifte van 1866/7 van Uittguay, die, het zij in herinnering 
gebracht, werden gesteendrukt door de oude gevestigde fiima 
Miclure , Macdonald & C o , m Glasoozj (C>r Britt ) Tengevolge 
van den steendruk bestaan van elk zegel 100 rarieteiten Men 
begiijpt dus wat voor echte hefhebb t r s een heel vel wil zeggen 

Tegelijkertijd zal de fiima Haimei nog veilen eenige zeer zeld 
zame, nog nooit aangeboden stukken, zooals bijv Malta 4 d , 
biuin , ongeland, blok van 18 siuks (Yv 91) , een vol vel van 
de I d. Irmidad i860 lahogr , een eenig ongcbr boekblok van 
25 Ceylon 10 c op 64 c , roodbruin, get 14 X 12V2 , een prachtige 
onderhelft van een vel van 50 stuks A'edrland 15 c , ie uitg 
in prachtkleur , een ongebruik^ blok van de 1' 2 d , loserood, 
rn[;cland met de O P  P C fout '1870) 

Geen wonder, dat de veikooper beweert, dat nog nooit zooveel 
zeldzame stukken op een veiling zijn amgeboden Een souvenir 
album, vvairin reproducties van de zeldzaamheden in col'otypie, 
IS in bewerking 

Nederland en Koloniën. 

Redactie Nederland en Koloniën. 
Tot haar genoegen kan de Redactie mtdedeelen , dat de vol 

gende beeren zich beieid hebben veiklaaid de verzorging der 
rubriek »Nederland en Kolomen« op zich Ie nemen 

A M Benders en G W. A de Veer, Buigemecstcr Reigei 
straat 67 te UliCLIU 

dr I t r enke l , !• endracht^weg 7, Rottet dam 
Beide ecislgenoemde heeien zullen zich belasten met de 

nieuwere uitgiften, dr t r e n k e l met de andere, mcei ■speciaal 
de portzegels 

Inzenders gelieven met de toezending van hun stukken, bevin
dingen, enz hiermede rekening te houden 

Oplagecijfers en Appreciatie. 
II 

Den vorigen keer bekeken wij de post en de portzegels van 
Luragao en Suriname en zullen thans de zegels van Nederl Indie 
behindelen 

Het valt reeds dadelijk op, dat de oplage cijfeis van Ü(>^//«r '̂zï? 
aanmerkelijk veel grooter zijn dan die van West Indii Wille 
keurig begonnen wij da i r onze vergelijkende reeks met een 
grootste oplage van 100 oco exemplaien De enkele zegels van 
OostIndii, die hieraan zouden beantwoorden, zijn te gering in 
aantal om tenigermat^ een idee te geven van de waaide dezer 
cijfers en de zeldzaamheid d r r betreffende zegels Wedeiom door 
plaatsgebrek zijn wij genoodzaakt onze reeks van Indte, welke 
evenals in het eerste artikel, vele verrassingen biedt, te halveeien 
en dilmaal binnen de grenzen van zegels met een oplage van 
1000 000 stuks te houden, ofschoon de Jubileumzegels in i lgemeen 
verband daardoor met tot hun recht komen 

Ook deze lijst geeft aanleiding tot vreemde conclusies, als men 
de oplage cijfeis met de tot heden gebruikelijke piijzen gaat 
vergelijken Het blijkt vooreerst — maar waarom' is geenszins 
duidelijk — dat de dienstzegels in het algemeen op andere basis 
gewaardeerd worden dan de postzegels Wie wist dat van het 
zegel f 2 50 Koningin type 1902 meer postzegels werden uitge 
geven dan van 23 der 27 soorten dienstzegels '' Hoe klein zijn 
niet de oplagen der Dopdrukken op de 121^, 15 en 25 c Prm 
ses en evenzoo van meerdere Dienst opdrukken op de serie 1902' 
De dienstzegels brachten wij m een afzonderlijke kolom onder, 
teneinde verwarring te voorkomen Maar dan zouden wij nu ook 
mogen verwachten, dat dezegels van beide kolommen aan appre 
ciatie winnen, naar g e h n g hunne oplagen dalen Welk een ver 
schil echter tusschen theorie en praktijk , welk een onverklaarbare 
chaos in beide kolommen ' 
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36 

69 
67 
84 
19 
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13 
59 

143 
46(A) 
42(A) 
43(A) 
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72 
87 
74 
70 
65 
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76 
75 

92 
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73 
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37 
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26 
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18 
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78 

107 
96 

i46 

39(A) 

O M S C H R IJ V I N G 
Postzegel Dienstzegel 

19 A 

25 

I 000 000 
908 834 
900 000 
900 000 
878 195 
800 000 
790 000 
680 000 
680 000 
660 000 
600 000 
598 600 
521 600 
5°4 573 
500 000 
500000 
474 000 
444477 
428 000 
427 000 
423 203 
420 800 
4'4 34i 
4o8 000 
405 000 
400 000 
375 000 
306 000 
300 000 
300 000 
300 000 
294 000 
373 000 
263 344 
250 000 
225 000 
225 000 

±225 000 
220000 
208 095 
204 000 
200 000 
200 000 
200 000 
200 000 
196 000 
182 000 
170 000 
156753 
150000 
150 000 
141 834 
140 000 
126 000 
125 000 
101; 000 
98 400 
98 ooo 
97 000 
97 000 
92 000 
91 800 
90000 
84 000 
77 622 
63 200 
46 125 
4051' 
40000 
32 500 

t25 000 
24 000 
25575 
23 200 
16000 
15707 
10 000 
2 000 

15 c Koningin z streep 
4 c B B 

50/50 Nederland 
30 c Prinses 
2 et B B 
12'2 ct Java 
7j,j ct Java 
5 ct B B 
2J4 c '83 t \^V^ 12 
lo c Roode Kruis 

Dierst/3 c 

30 ct 
f2,50 

Koning 
Koningin 

Jubileum '23 
losse kleur 
losse kleur 
c losse kleur 
; losse kleur 

f I Jubileum '23 

c Java 
4 ct B 
ct Java 
ct Java 
ct. Java 

l¥i ct B 
50 ct Java 

Java 

B B 

30 ct 

25 ct 

' 7 ^ ct Java 

15 ct B B 

I ct 
5 ct 
5 ct 

50 ct 
30 ct 
20 ct 
12Vi 
22'2 Ct Java 

20 ct zwaitgioen 
17I4 ct B B 
f I Jav i 

Roode Kruis 
Roode Kiuis 
B B 
B B 
B B 
B B 

c'̂  Pimses 

Nederland f 2 > ^ / f 2 l _ 

22I2 Ct B 
f I B B 

f2,50 Prinses 
f2,50 Jubileum 
iVi ct geel 11V2 12 

f i 1912 blauw p p 

f2,50 Java 

f 3'/2 1912 blauw p p 
f2,50 B B 
f5 Jubileum '23 

2 ^ / 3 1902 roodlila 

D / 1 0 c Prinses 

Diens t /10 c. 
Dienst /5 c 
Diens t /1 c 

Dienst / f I 

Dienst 2i^ geel 

D / 50 c Prinses 

Dienst /20 ct 
Diens t /30 ct. 
Dienst/ 15 c, 

z streepen 
D / 2 0 c Prinses 

Dienst/2"2 c groen 

Dient l / i2 ' /2 ct 

Dienst /25 ct 
Dienst / f 2,50 
Diens t /22 ' / j ct 
Dienst/ ' j ct 
Dienst i7'/2 ct 
Dienst/7V2 ct 

D/15 c Prinses 

D/12' /2 c Prinses 
D/25 c Piinses 

Dienst /15 c 
met streepen 

D/f2 ,50 Prinses 

Diens t '50 ct 
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BIJ de Dienstzegels blijkt de \^ et. Dienst zelfs iets zeldzamer 
te zijn dan de f 2,50 Dienst Koningin, terwijl de D opdruk op 
f 2,50 Prinses zijn plaats als duurste dienstzegel toch zeker wel 
zal moeten afstaan aan de 50 ets Dienst Koningin ' 

Ook bij de postzegels vinden wij vreemde toestanden De Java 
en B B overdrukken geven reeds dadelijk den indiuk van \ e r r e 
onder scha t t e zijn Gewoon schijnende zegeltjes (22V2 et Java, e.a ) 
hebben aanzienlijk kleireie oplagen, dan wij zouden verwachten 

Toch meenen wij ons te moeten afvragen Zijn de prijzen voor 
de Java en B B oveidrukken, hun oplagen in aanmerking ge 
nomen, juist en dan dus andere zegels (losse kleur, Roode Kruis, 
12^2 et Prinses, f 2i/^;f 2I2 Nederland, e a ) veel te d u u r ' Of 

W a a i d e 

h et 
I et 
2 et 
2 4 et 
3 e t ; 
5 et 

10 et 
12V2 et 
15 et 

17H et 
20 c 

25 et 
30 et 
50 et 
f I 

f 2 50 

f5 1 

Koning 

— 
( I 10 000 000 
\ I I 10 500 000 

1 0 6 0 0 0 0 0 

I 000 000 

— 
5 038 000 

66 130400 
I 189 200 
4 035 200 

— 
3 988 050 
4885 900 

521 60c 
4 296 375 

255750 

— 

1 ie cijfert)pe 
en Prinses 

23 343 200 
60 092 200 

3 595 200 

II 471 4oo 
f gr I 078 000 
\b l . 10802200 

26067775 

156753 
2728775 

— 
2058880 
I 502475 

878195 
I 150131 

46 125 

" 

1 1899 
Nederland 

^V2/2 2 500000 

— 
— 

O272/3 2198000I 
2 0 0 0 / 

— 
— 

21 000 000 

I 1 0 0 0 0 0 

3 650 000 

— 

I 391 575 
I 350000 
— 

9 0 0 000 

92 0 0 0 

— 

1902/09 * 

35 880800 a) 
93 670 800 d) 
15 625 000 c) 
II 4 i5 800 d) 

I 579000 
13333800 e) 

68 805 029 / ) 
' V J I I i i 6 4oo 

9 9 0 7 2 2 9 ^ ) 
fz str 908 834 
\m str i 355 800 

2 667 000 
ƒ zw 141834 
\ gr 3 820 800 

3880234 
4492 140 
3 966 029 

ï 643 973 \ 
bl pp 32 500 f 

504 573 \ 
bl pp . 23 2CO f 

-

1 Java 

5 780 000 
6 0 0 0 000 

I 200 000 

I 600 000 

300 000 

I 620 000 

6 300 000 

790 000 
306 000 
220 000 

405 000 

375 000 
275 000 
294 000 
126 000 

24 oco 

— 

B B 

3 170 0 0 0 

2 400 000 

800 000 

900 000 

200 000 

680 ooo 

2 600 000 

4 0 0 000 

2o4 oco 
140 000 

170 000 

2 5 0 0 0 0 
182 000 
196 000 
84 000 

16 000 

— 

zijn omgekeerd de Java- en B B overdrukken onderschat, even
als vele andere zegels (20 e zwartgroen, f 2]/^ Prinses, f i en 
f 2 ' ^ op blauw papier, enz) en werden er slechts zeer enkele 
zegels op juiste basis gewaardeerd (Jubileum 1923, Roode Krui«, 
e a ) ' Of korter, we kunnen vragen, als wij naar deze »buren« 
van ons lijstje zien 

16000 stuks f 2 50 B B . Waarde + f3 50 a f4 — 
15707 » f5 — Jub '23 » ± f25 —. 
Welke waardeering dezer twee zegels is juist en welke piijs 

is f o u t ' Want 2'>i„ minder oplage, kan onmogelijk den prijs 
doen verzesvoudigen ' Het beste antwoord op deze viaag, geeft 
onderstaand tableau, waarop wij de oplagen van verschillet de 
waarden van diverse emissies onderling kunnen vergelijken 

Jubileum 
1923 

Type Prinses 
Dienstzegels 

Type 1902 
Dienstzegel« 

2321 432 

7 916 212 

I 904 844 

444 477 
414341 

40511 
15707 

300 000 

593 600 
77 622 
91 800 

208 095 
63 200 

263 344 

23575 

'/2 geel 

C 

90000 
474 000 

3 500 000 
200 000 : 

I 000 Ooo 
500000 

500 000 
150 000 

ƒ i 2''5 000 z str 
1 + 2 5 000 m str 

97 000 
225 000 
125 000 
225 000 

10 000 

408 000 

105 000 

Opmerkmgt 

O Opdrukke 

* exclusief 
53040 post2( 
boekjes m< 
zegels van 

'I2, 5. 
12V2 et 

bovendien 
losse kleur 
a) 420 800 
b) 2 062 600 
c) 427 000 
J) 423 203 
c) 428 000 
ƒ) 1 116400 
^) I o43 800 

D Schattins; 

De uitslag van dit ondeizoek spreekt voor zich zelf een oplage 
van 150000 stuks is, tegenover het normaal aantal , dat van een 
waarde wordt uitgegeven, zeer zeker klem te noemen De 15 e , 
l7 ' / j e , 20 c , 30 c , en 50 c. met opdruk Buiten Bezit, behooren 
dub ongetwijfeld tot de betere zegels, genie i2</2 et Prin=es De 
f I — Java is reeds beter dan dit laatste zegel en de hoogere 
waarden dezer opdrukken hebben merkwaardig kleine, oplagen 
Van de f i ' /s J^va bestaan de helft in aantal minder dan van 
de f 2V2 Prinses, welk zegel naar onze meenmg reeds eerder te 
laag dan te hoog gewaardeerd wordt. De f 2V2 Java, f 2V2 B B 
en f 5 Jubileum behooren ongetwijfeld tot de zeldzame Indische 
zegels Dit is men eerst gaan begrijpen bij het Jubileumzegel 
Aandacht verdienen evenzeer de f i en f 2'/2 van 19120p blauw 
papier, van welke zegels ook onverwacht kleine oplagen blijken 
te bestaan. 

Wa t de Jubileumzegels 1923 betreft, zien we dat de oplage 
der 5 ets waarde vrijwel gelijk is aan de i et B B Van de 12V2 
et bestaan meer exemplaien dan van de 10 et Java De oplage 
der f I is ongeveer die van de f 2V2 1902, wat ook voor de c,o 
ets Jubileum geldt Deze serie valt dus zeer tegen Behalve de 
zeldzame f 5, zal alleen de f 2 ' 2 agio op de nominale waarde 
doen, in gebruikten staat 

De Indische zegels blijken dus een andere zeldzaamheidsgrens 
te hebben dan die van Suriname en Curagao Deze regel vinden 
WIJ overal terug Ieder land heeft, naar gelang zijn internationale 
gewildheid, zijn eigen waarde basis Bij Nederland zullen wij dit 
weer opnieuw bevestigd vinden 

Nu we door aandacht ige beschouwing var de oplagen der 
Postzegels getracht hebben eenigermate wegwijs te worden m het 
l ab) r in th der »appreciatie«, durven we thans een blik te werpen 
op de oplage cijfers der Portzegels, waai van ons anders zonder 
deze lange inleiding, de vergelijkende waarde der cijfers volkomen 
zou ontgaan Diverse oplagen der zettingen zijn helaas onbekend, 
eveneens ontbreken somtijds gegevens omtrent landingen, maar 
toch was het mogelijk aan de hand van de vele gegevens van 
het Handboek der Postwaarden van Nederl Indie, deel II, elk 

portzegel binnen de grenzen van een te benaderen maximum en 
minimum te binden Üe heer D C Paraira, te Amsterdam, was 
wederom zoo welwillend de becijferingen Ie willen controlceien 
Over het algemeen gelooven wij, dat de maxima de waarheid 
dichter nabij komen dan de minima, ofschoon het maximum v an 
het een het minimum van het ander tengevolge kan hebben 
Zekerheidshalve is het echter aanbevelenswaaidig alleen nit t de 
becijferde maxima te rekenen 

* J 

s 
>-̂  

s 
6 

7 
Q 

13 

5 

6 

8 
9 

11 
12 
13 

o» 

n 

3 : 

2'/2 

5 

1 0 
2 0 

75 

2 ' / , 

5 

15 
2 0 

4o 
50 
75 ! 

I II 
i 

111 

Tanding 13V2 • I3V< 

Max 129 844 
Min 440 
Max 130064 
Min 440 

65252 
Max 216 48o 
Min 440 
Max. 64768 
Min 440 

Max 126893 
Min 430 
Max 127 108 
Mm 430 

63769 
Max 211 560 
Min 430 
Max 63 296 
Mm 430 

Max 292 149 
Mm 990 
Max 292 644 
Mm 990 

163 130 
Max 487 080 
Min 990 
Max 145 728 
Min 990 

Max 
Min 
Max 
Mm 

Max 
Min. 
Max 
Mm 

IV 

41314 
i 4 o 

41384 
1 3 0 

4449 
68880 

i 4 o 
20608 

i 4 o 

Panding 12V2 12 

Max 120 991 
Min 4 i o 
Max 283 720 
Min 162 729 

40713 
Max 410 104 
Min 208794 

60 147 
114 4oo 

Max 60352 
Min 410 

Max 97 385 
Min 330 
Max 228 360 
Mm 130977 

32769 
Max 366 008 
Min 203 978 

48 4II 
111 800 

Max 48 576 
Min 330 

Max 277 394 
Min 940 
Max 689 112 
Min 408 762 

102 279 
Max 983 44o 
Min 521 900 

137 898 
286 000 

Max 138368 
Min 940 

Max 
Min 
Max 
Min 

Max 
Mm 

Max 
Mm 

35412 
1 2 0 

47364 
11947 
2979 

73248 
14328 
17 6o4 
7 800 

17664 
1 2 0 
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HANDBOEK CURAQAO 
— Z EN SURINAMEi : 

BEWERKT DOOR DEN HEER A. C, V O S S , GEDRUKT 
OP KUNSTDRUKPAPIER EN TOEGELICHT MET 
: : DUIDELIJKE CLICHÉS. : . 
11 VERMELDT VELE OPLAAGCUFERS DER ZEGELS 11 

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

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

[12] 

W A A R S C H U W I N G . 
De heer J C. L. de Joode, lid der Postzegelvereeniging »Breda«, 

verzoekt mij de lezers van ' t Maandblad te waaischuwen voor 
de firma Bruno Hoffmann, Nürnbergerstrasse 8, te Leipzig, die 
ver t rouwenwekkende brieven om zichtzendingen schrijft, doch 
na ontvangst van zegels niets meer van zich laat hooren. Ge
noemde heer is zelf de dupe geworden voor een bedrag van 
/ IOC,—. 

De beheerder van 'i Bonds-Inforntatiebureau, 
J. A. K A S T E I N , 

Hendrik Jacobszstraat 19, Amsterdam. 

Nederlandsche Bond van 
Vereenigingen van 

Postzegelverzamelaars. 
Opgericht 2« Juni 1908. 

Als Rechtspersoon erktnd b^ Kon. 
Besluit van 27 Jnl l 1908, No. 67. 

VERSLAG van de Bondsbestuursvergadering op Zaterdag 
29 Augustus 1925 te Maastricht. 

Aanwezig het voltallig bestuur, n.1. de heeren Van der Schooren. 
Singels, mr. Bonn, mr. de Beer, Costerus, Kastein en Jorissen. 

De voorzitter, de heer Van der Schooren, opent te 10 uur v.m. 
de vergadering, waarna de notulen der vorige vergadering worden 
gelezen en goedgekeurd. 

Van den heer Vredenduin te Amsterdam is bericht ontvangen, 
dat hij bereid is, zitting te nemen in het Kapittel ter uitreiking 
der Bondsmedaille, waartoe hij dit jaar was benoemd, en dus te 
Maastricht zal aanwezig zijn. 

De heer Voss, eveneens daartoe uitgenoodigd, was volgens me-
dedeeling afwezig en zal de heer Van Brink diens plaats innemen. 

Met groote voldoening wordt door den voorzitter geconstateerd 
de volledige medewerking van den heer Directeur-Generaal der 
Posterijen en Telegrafie in alles wat op philatelistisch gebied 
staat te gebeuren. 

Het verslag van den len secretaris, den heer Sihgels, over het 
afgeloopen jaar, evenals dat van den heer Kastein, als beheerder 
van het Bonds-Informatiebureau, zullen op de Bondsvergadering 
worden voorgelezen, alsmede de rekening en verantwoording van 
den penningmeester, den heer mr. de Beer, waaruit valt te consta-
teeren dat deze rekening over het dienstjaar 1924 en van l Jan.— 
31 Juli 1925, dus over 114 jaar, sluit met een voordeelig saldo 
van f 724,46 en door de heeren Korteweg en Van Kooten is nagè-
zien en accoord bevonden, ter nadere goedkeuring door de alge-
meene vergadering. Hierna wordt de begrooting behandeld over 
het dienstjaar, thans loopende van i Augustus 1925 tot 31 Juli 1926. 

Vanwege het Bondsbestuur wordt als plaats voor den volgenden 
Philatelistendag in 1926 voorloopig vastgesteld Utrecht, behou
dens nadere bekrachtiging door de vergadering. 

De heer Costerus zou gaarne zien, dat aldaar alsdan eene offi-
cieele ontvangst ten stadhuize plaats vond. 

Nadat de heer Singels, die, ter vervanging van den voorzitter, 
als afgevaardigde voor Nederland, het Congres te Ostende heeft 
bijgewoond, eenige madedeelingcn daaromtrent heeft gedaan, 
vooral de buitengewoon vriendelijke ontvangst roemende, sluit de 
voorzitter, na rondvraag, de vergadering. 

De 2e secretaris, P. JORISSEN P . C Z N . 

Centraal Informatiebureau van den Ned. Bond van 
Vereenigingen van Postzegelverzamelaars. 

Dit bureau, dat i November 1919 in werking is getreden, 
verstrekt aan vereenigingen en particulieren ; 

a. Inlichtingen omtrent personen, die lid wenschen te worden 
van eene philatelistische vereeniging ; 

b. Inlichtingen over verzamelaars en handelaren, met wie 
men philatelistische connecties wenscht aan te knoopen. 

De kosten per informatie bedragen : in Amsterdam f 1,— , in 
Nederland f 1,50. 

Alle aanvragen moeten vergezeld gaan van het verschuldigde 
bedrag. 

Tarieven voor 't buitenland te bevragen bij den beheerder 
J. A. KASTEIN, 

Hendrik Jacobszstraat 19, Amsterdam. 

Nederlandsche Vereeniging van Postzegelverzamelaars. 
Secretaris : 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. 
Arnhejn en Omstr.: Secr.: J, R. de Joncheere, Arnhemsche 

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

Naarden. 
's-Gravenhage: Secr . : J. J. Deggeller, Schuytstraat 151. 
Haarlem : Secr . : dr. J. M. van Olst, Wilhelminastraat 14. 
's-Hertogenbosch: Secr. : Lambert W. C. Berge, Kerkstraat 64. 
Leiden en Omstr.: Secr: J. A. A. van der Horst, Breestr. 165. 
Nijmegen: Secr. : dr. M. Heyer, Canisiussingel 3. 
Twente: Secr . : Ch. A. Struyck, Almelo, 
West-Friesland: Secr . : P. C. Korteweg, Westerweg 91 , Alkmaar. 

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

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

leden f 5 , — . 
Bij bestelling van deel I en II samen, bedraagt de prijs f 14,50, 

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

Enschedé & Zonen te Haarlem. 
Het Handboek is te Parijs met GOUD bekroond. 

Nieuwe leden. 
425, 
469 
480 
487, 
510 
535 
574 
620, 
644 
670 
663 
677 
29 

J. A. Fleischer, kapt . N.I. leger, op reis naar N.I. 
H. J. Polak, ofif. V. gez., Koetaradja. (Atjeh) 
T. Tji Pensangan, Eirenen (Atjeh) 
T. Tji Mohamad Thajeb, Peureula. (Atjeh) 
R. Vogel, Empl. Deli mj., Medan. (N.I.) 
P. van Vloten, Sentoio, bij Djocja. (N.I.) 
dr. H. Rath, arts, te Djocja. (N.I.) 
P. Sieburgh, s f. Manishardjo, bij Klaten. (N.I.) 
A. C. Baron van Heerdt, Hooge Nieuwstraat 34, c/^;«//(ÏÖJO. 
J. W. H. Hamilton of Silvertonhill, Balistraat 91, den Haag. 
Reinou Kingma, Apeldoorn. 
dr. P. M. S. van Leeuwen, arts, Regterstraat 73, de Rijp 
A. Thill, Enscherange (Luxemb ), (lid »Breda«). 

Overleden. 
455. M. Heimans. 

T m r r m r v ^ >VATCRGRA.Ar SMEER « I M ' V J k J k W 1 : Ê* 0 m. DIR.LEON DE RAAT 
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Nederlandsche Bond van Vereenigingen van Postzegelverzamelaars. 
Gevestigd te Amsterdam. Opgericht 26 Janl 1908. Als rechtspersoon erkend by Koninklijk Beilnit >an 27 Jnli 1908, no. 67. 

Naar aanleiding van het besluit, genomen in de Algemeene Veigadei ing, gehouden te Utrecht op 24 
Septembei 1916, heeft het Bondsbestuur, mede in verband met het bepaalde m de artikelen 4 en 6 van 
het Huishoudelijk Reglement , de eer het volgende ter kennis der leden te brengen 

NAMEN DER LEDEN 
Aantal 

leden op 
I Juli 1925. 

Getal verte
genwoordigers, 

waarop eike 
Vereeniging 
recht heeft 

NAMEN der 
vertegenwoordigeis voor het 

jaar i Aug 1925—31 Juli 1926 

ADRESSEN 
der vertegenwoordigers 

I. Nederlandsche Vereeniging 
van Postzegelverzamelaars, 
te Amsterdam. 

2 Postzegelvereenigmg 
«Breda», te Bieda 

Vereeniging van Postzegel
verzamelaars «Hollandia«, 
te Amsterdam 

Utrechtsche Philatelisten
Vereeniging, te Utrecht. 

Haagsche Philatelisten
Vereeniging, te 'sGra
venhage. 

Vereeniging van Postzegel
verzamelaars >de Globe«, 
te Arnhem. 

PhilatelistenVereeniging 
»Groningen«, te Gronin
gen. 

Philatehstenclub »Rotter
dam«, te Rotterdam. 

9 Nederlandsche Philatelis
tische Vereeniging »Op 
Hoop van Zegels«, te 
Haarlem. 

10. PhilatelistenVereeniging 
«Apeldoorn», te Apeldoorn. 

11. Postzegelvereenigmg »Vlis
singen», te Vlissingen. 

12. PhilatelistenVereeniging 
«ZuidLimburg«, te 
Maastricht. 

856 

459 

i44 

58 

45 

28 

107 

J H. Albrecht 
H. J. Boeken Jzn 
dr A. van Dam. 
J. B Robert 
G J Stork Gzn. 
A J Valewink. 

J C G van den Berg 
Ch J. M. M. L. Hekking 
A T Jacobs 
H. J H M Janzen. 
J Sikkens. 
L C. A. Smeulders. 

l 
2 

3 
4. 

I S. van Kooten 
2. S. Onderwijzer jr. 
3 Leon de Raaij 
4 J P Traanberg 
5 P Vredenduin j r 
6 

I J. F Burgersdijk 
2. dr P H van Gittert. 
3 H C. Milius 
4 J G Raateever 
5. C. G A Wijnmalen. 

1. K. N Korte weg. 
2. P. C Doz) 
3
4. . 

1. H. J. van Balen 
2. J. Ph Blanken 
3 J C Heidenreich 
4 N Kramer 

I . 
2 

3

I 
2 
3 

I . 
2 . 

3
4 

I 
2 

■ 

C. M Kuitert. 
K Nieland 
L. H. Wachters . 

dr. L. Frenkel . 
R. J de Ruiter 

G. Hamer 
John Robbers. 
G D Swanenburgde Veije 
H. N Tetterode. 

C. C. Kai)ser 
J. H. Hildebrand. 

C J. L. Sitsen 

J. J H. Janssens. 
M Micheels 

Nijmegen, Oranjesingel 32 
Amsterdam, Van Eeghens t raa t 187. 
Haarlem, Wilhelminast raat 49. 
' s Gravenhage, Balistraat 57. 
Amsterdam, Van Breestraat 120 
Amersfoort, Groote Koppel 4 

Ginneken, Burgem. Passtoorsstraat 5. 
Breda, Mauritsstraat i6a 
Breda, Te tenngsche Molenstraat 13. 
Breda, Parkstraat 18 
Breda, Sophias t raa t 35 
Breda, Schoolstraat 18. 

Amsterdam, Van Eeghenst raat 39a. 
Amsterdam, Palestr inastraat 25 
Amsterdam, Lmnaeusparkweg 42. 
Haarlem, Brouwersplein 25 R 
Amste idam, Roelof Hartstraat 25 

Bilthoven, Leijensche weg i a 
Utrecht, Maliebaan 72 bis 
Utrecht, Buijs BaUotstraat 49. 
Utrecht Groenstraat 55. 
Utrecht, Sweelinckstraat 14.ÖIS. 

' s Gravenhage, Beeklaan 518 
' sGravenhage, Anna van Buerenstraat 69. 

Arnhem, Coehoornstraat 11. 
Arnhem, Spijkerstiaat 231 
Arnhem, Burgemeester Weertsstraat 53. 
Arnhem, Kleine Oord 2. 

Groningen, Nieuwe Ebbingestraat 28. 
Groningen, Poelestraat 37 a. 
Groningen, Oude Ebbingest raat 47. 

Rotterdam, Eendrachtsweg 7 
'sGravenhage, Schenkstraat 236 

Haarlem, Verspronckweg 123. 
Amsterdam, Leidschegracht 33. 
Amsterdam, Harmoniehof 39 I. 
Haarlem, Schotersingel 71. 

Apeldoorn, Stationstraat 64. 
Apeldoorn, Celebeslaan 7 

Vlissingen, Wals t raa t 72. 

Maastricht, Tongersche plein 10. 
Maastricht, Helmstraat 4 

G. V. van der Schooren, Voorzitter. 
Burgemeestersplein 2, Arnhem 

mr E Bonn, Onder Voorzitter. 
Cornells Speelmanstraat y, 'sGi avenhae^e 

A F Singels, Eerste Secretaris. 
Tetenngsche Molenstraat 37, Breda. 

P. Jorissen P.C zn., Tiieede Secretaris. 
) Beatrijsstraat 56, Rotterdam 

Het Bondsbeitimr voornoemd 
mr W. S W de Beer, Penningmeester 

Van Eeghenst raa t 39 a, Amsterdam. 
J. A Kästeln, Commissaris 

Hendrik Jacobszstraat 19, Amsterdam. 
W. P Costerus Pzn . , Commissaris. 

Voorhaven , Edam. 
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Bedankt. 
599. J. IM. Broekmeyer . 
533. H. Th. Dozy. 

Aanmeldingen. 
Ph. 1. D. A. van Rees, p/a Oberst Weichert, Margaretengürtel 

46, Wien V. 
H. Scheurleer, kap . inf., Princessegracht 26, den Haag. V. 
F. ] Stiäter, Vaartweg 36, Hilversum. A. V. {KJZÓ.) 
J. A. M. Albrecht, planter . Toeren bij Malang (N.1.) 
E. C. van Holtz, Deli Havenbedrijf, Paleisweg, Meiian (N.I.) 
]. W. A. van Welsum, leeraar, Lembang bij Bandoeng (N.I.) 

Adresveranderingen. 
239
462. 
E.L. 

237
261. 
650. 
586 
158. 
560. 

47. 

694. 
578. 
557

640 
675. 
852. 
877. 
298. 

151, 

D. Boersma, thans Vondellaan 4, Hilversum. 
mr. G. A. Bontekoe, thans Sneek. 
dr. H. W. Borel, thans Villa Hcimath, Landstrassc 14, 
Meran. ( I t ) 
A. N. Fabius, thans Plein Eendracht 2 i, Schiedam. 
W. Frijling, thans Van Boetselaerlaan 67, den Haag. 
F. O. Groencveld, adres onbekend. 
J. R. Kampf, thans Prins Mauritslaan 14, dtn Haag. 
J. C. Knegtmans, adj [nsp Arb , thans Zrtw^in (Sum., N. I.) 
H. J. Pluim, vertrokken naar Ned.Indië. 
M. A. van Regteren, thans Villa Messing, Via Carlo 
Teodoro 16, Meran. (It.) 
mevr. A. Tijssen, thans Copernicuslaan 74, den Haag. 
P. J. A. Stoopnian, ihans Fordcenlrale, Uandoenj; (N 1 ) 
W. F. C. Cebrat, thans p.a. Frl Frida Schubeit , Ferdi
nandstrasse 15, IVicfi II. 
B. J. Krol, thans gem.secr , Padang (N.I.) 
ir. A. de Wit, thans Patoehalaan 23, Bandoeng (N.I.) 
A. C. Ingenegeren, thans Dcocjaweg 55, Weltevreden (^.\.) 
F. Poor tman , luit.inf., thans Palembang (N.1.) 
jhr . J. M. von Schmidt auf Altenstadt, thans Menlaboh 
(Atjeh, N.I.) 
J. Lodde, thans Ambon (N.I ) 

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

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

Tegenwoordig 32 leden. Na opening der vergadering door den 
voorzitter, den heer Singels, en welkomheeling der aanwezigen, 
worden de notulen der vergadering van 3 Augustus 1.1. onver
anderd goedgekeurd en vastgesteld. 

Als nieuw lid wordt met algemeeiie stemmen aangenomen de 
heer C. A. J. Goijarts, te Tilbnrg. 

Door den heer Cramerus wordt aan de leden getoond een 
coui'ert, afgestempeld met de pas in gebruik gestelde frankeer
machine. (Zie bijzonderheden hieromtrent onder de rubriek 
»Afstempelingen.«) 

In eenige drukraampjes gaan rond: een door Amundsen ver
zonden briefkaart uit het Noordpoolgebied, op zijn tocht daarheen, 
nieuwe zegels van Liechtenstein en Bulgarije en zoogenaamde 
»band of rolzegels« van Nederland van verschillende waarden. 

De heer Olrée deelt mede, dat hij in »De Postzegelgids« gele
zen heeft, dat in Baltimore de philatelic als wetenschap is aan
genomen en daarvoor, reeds sedert i Mei 1925, een speciale 
leerstoel op de hoogeschool is ingesteld. 

Voor het falsificatenalbum zijn ten geschenke ontvangen van 
den heer Spitzen, te Ginneken, een 33 en van den heer Heijmans, 
te Rotterdam, een 12tal valsche zegels. 

Van den heer B. de Heer, te Rotterdam, \se.sn schrijven ingeko
men, waarin deze mededeeling doet van de ontvangst van een blief 
van zekere firma te Parijs, die zich noemt »Economie Philaié
lique,« Rue SaintLazaire 31, met een 7tal valsche zegels der 
Duilsche Koloniën, welke door die firma te koop worden aange
boden en aldaar blijkbaar ook worden vervaardigd. Wordt besloten 
het l ioidsinformatiebureau hiermede in kennis te stellen. 

Onder de leden circuleeren vervolgens de voorwaarden voor 
den openbaren verkoop van frankeer en portzcgels op 18 Sep
tember a s. 

Door den heer Sikkens wordt daarna verslag uitgebracht 
van den door hem bijgewoonden Philatelistendag, gehouden te 
Maastricht \a.n 2931 Augustus 1.1., tevens van de Bondsvergade
ring en het Congres. De voorzitter voegt daaraan nog een enkel 
woord toe en deelt nog een en ander mede over het Belgisch 
PhilatelistenCongres, gehouden te Ostende, welk hij als afgevaar
digde van den Bond heeft bijgewoond. 

Ten slotte verloting onder de aanwezigen van eenige zegels, 
aangekocht voor f 3,20. Daarbij worden nog gevoegd een aantal 
.zegels, voor hetzellde doel ten geschenke gegeven door de beeren 
Exalto, Hekking en Olrée; aan een lotal leden kan een prijs 
worden toegekend. 

De heer Cramerus biedt alsnog ter verloting aan onder die 
aanwezigen, die nog niet in het bezit daarvan zijn, een serie 
der onlangs verschenen jubileumzegels van België. De heer 
Van Andel wordt de gelukkige winnaar. 

Waarna de vergadering wordt gesloten. 
Breda, 7 September 1925. De ie Secretaris, 

L. C. A S M E U L D E R S . 

Nieuw lid. 
212. C. A. J. Goijarts, Heuvel 20, te Tilburg. (III.) 
K. 

Candidaatleden. 
C. F. J. van den Heuvel, Kantoorbediende, Schapenmarkt 2, 

te 's Hertogenbosch (Eigen aangifte.) 
C. J. Moelijker, Bedrijfsleider Adv.Bur. Gebr. Gevers, Berg

schelaan 162 l!, te Rotterdam. (Voorgedragen door J. van Hoek, 
te Rotterdam ) 

B. Hanekamp, Middlesex, Group 31, te Jarnadup (West
Australië). (Eigen aangifte.) 

J. M. Siegt, Burgemeester der gemeente Hoedekenskerke, Dam 
5, te Goes. (Eigen aangifte.) 

J. C. de Jong C zn.. Assuradeur, J. P. Koenstraat i,() bis, te 
Utrecht. (Eigen aangifte.) 

J. N. Optendrees, Staalwijkslraat 5, te Leiden. (Eigen aangifte.) 
P. Gordon, Postzegelhanclelaar, Dijkstraat 60 li, te Rotterdam. 

(Voorgedragen door K. A. Heijmans jr , te Rotterdam) 
E. R. Lim, te Samarinda (Borneo). (Eigen aangifte.) 
W. Walrecht , Rijwielhandelaar, Brugstraat 10, te Groningen. 

(Eigen aangifte.) 
W. A. Hekkert, Zeemanstraat 12, te Zaandam. (Voorgedragen 

door J. Jansen Heijtmajer jr., te Zaandam.) 
Afgevoerd van de ledenlijst. 

409. Oskar Kncitz, te Weinsberg (Würt temberg) . 
Adresveranderingen. 

347 

138 

294 

453 
Z. 

W. H. E Nieuwenhuijs van Rotterdam naar Van 't 
Hoffstraat l, te Amsterdam. (Van V naar VII.) 
dr. J. J. W. R. van Dijck, te Eindhoven, thans Emma
singel 22, aldaar. (VI.) 
P. A. M. Davyt van Lunteren naar Pension »Witten 
Hui l . , te Zeist. (IV.) 
H. J. H. Voskuil van Breda naar Baronielaan 200, te 
Ginneken. (Van I naar II.) 

Aankondigingen. 
BESTUÜRSVERG.4UER1NG op Yrijdag: 2 October 1925, 

des avonds te 8 luir, in de „Beurs van Breda." 
LEDENVËRGADERING op Maandag 5 October 1925, des 

avonds te 8 uar, iu de bovenzaal van de „ B e u r s van 
Breda". (Ingang 8t. Janstraat.) 

Bekendmaking. 
Ter bevordering van een g e r e g e l d rondzendingsverkeer, 

worden de leden beleefd, doch dringend verzocht, de portefeuil
les met zegels niet langer dan 2 etmalen in hun bezit te houden; 
zullende de sectiehoofden anders genoodzaakt zijn de overtreders 
te beboeten overeenkomstig het bepaalde in het Reglement. 

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

Adresveranderingen. 
353. F. W. Jacobs, Topaasstraat 11 2, Amsterdam. 

P 0 S T Z EG CU H A NOCt 
WATERGRAAFSWCrf t 

A • ^ 0 i DIR . L E O N D E  RAAT 
■t^ W = y INT.TEU. XUIO, 6ZS5 
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179 G. J. F . Berkemeijer, Laan van Meerder\oort 625, Den 
Haag. 

5. E. A. Loeb, lielgisch Plein 18, Scheveningen 
Bedankt als lid. 

284. D. A. V. d. Maarel, te Laten. 
Nummeropgaven. 

38. W. M. Lankhorst Bzn., Wijkhuis, IVassenaai' 
41. G. Viielink, Pretonusstraat 30 2, Amsterdam. 
50. L. W. V. d. Vliet, Jac, van Lennepkade 11, Amsterdam. 

Vergaderingen. 
BESTOÜRSVEKGADERlSt} op Zaterdag 19 September 1925, 

des avonds te 8 uur, lii Cafe , ,Su i s se" , Kalverstraat, 
Amsterdam. 

LEDENVKR6ADERING op Zaterdag 26 September 192&, des 
aTonds te 8 uur, in Hotel ,,Krasnapolsl»j'", Warmoes
straat , Amsterdam. 

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

Utrechtsche Philatelisten-Vereeniging, te Utrecht. 
Secretar i s : K. H. J. VAN HULSSEN, Bngi t tenstraat 17, Uli echt. 

Candidaat-leden. 
G A Evers, Utiedit. 
U)tewaal, Utiecht. 

Werner Knöchel, Hatnbiitg. 
J A Voorthuis, Den Haag. 
F. A Corlenbach, Utrecht 

Bedankt als lid. 
H. W. Wissing, Oosterbeek 
K. G. Taat, Ut) echt. 

K. J Schon, Haarlem. 
W. van Haarst, Amste} dam 
li. W. Saatrube, Btltlwven 
F. H. M Post, Utrecht. 

P. J. F . Biesta, Rottet dam 

Adresveranderingen. 
B Hanekamp wordt Jatnadup (West Australië), Group 31. 
B C. G. M. Verbiest wordt Keizersgracht 341, Amstetdam. 

Vergaderingen. 
BESTÜURS-VER6ADERING op Dinsdag 15 September 1925. 
ALGEMEENE VERGADERING op Dinsdag 29 September 1925. 

Mededeeling. 
De aandacht wordt erop gevestigd, dat het adres van den 

secretaris sedeit Januari 1925 IS Urigi t tenstraat 17, te Utrecht. 

Haagsche Philatelisten-Vereeniging, te 's-Gravenhage. 
Si'cr.; C.J. CoELAND, Van Weede V. Dijckveldstr 80, V Gravenhage. 

Bedankt als lid. 
S W. van Leeuwen, Korte Smeestraat , Utrecht. 

Vergadering. 
Byeeulcomst op Donderdag 24 September 1925, 's â  ouds te S'/t 

nar, in het Taré-Restaarant Boscblust, Bezoidenhout 
2, te 's-Graienhage. 

Opening Notulen. 
Ingekomen stukken. 
Mededeehngen. 
Ballotage nieuwe leden. 

Verloting 
Rondvraag. Sluiting. 
Eventueel daarna veiling. 

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

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

Geen verslag onUangen. 

Philatelistenclub , ,Rotterdam", te Rotterdam. 
Secretaris: P. J O R I S S E N P C.ZN , Reatnjsstraat ^t, Rotterdam. 

Adresverandering. 
W. H E Nieuwenhuijs, thans Van 't Hoffstraat i, Amsterdam. 

(Watergtaafsmeet.) 
De sectetarts, P. JORISSEN P.C zn 

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

VERSLAG der algemeene vergadering op Woensdag 26 
Augustus 1925, in café „Hollandais", Groenmarkt, 
te 's-Gravenhage. 

Aanwezig 46 beeren- en 2 damesleden. Afwezig met kennisge
ving de heer Van der Willigen. De voorzitter opent de vergade-
dering. Hij deelt de reden mede van afwezigheid van den aen 
secietaris in de Juli-vergadering, tevens de reden van geen 
verslag dier vergadering in het Maandblad. De secretaiis heeft 
7 Augustus het verslag plus andere gegevens gepost. De heer 
Smeulders uit Breda heeft gemeld 't niet te hebben ontvangen 
Een vrij uitgebreid onderzoek leverde slechts als resultaat, dat 
die brief is »zoek geiaakt» 

Hier dient alsnog daaruit gepubliceerd te worden, dat de Juli
vergadering trof den heetsten dag, doch desniettegenstaande nog 39 
bezoekers telde en dat daarin door den bibliothecaris mededeeling 
weid gedaan van een bijzonder rijke gift voor onze bibliotheek 
van ons eere lid, den heei Aimabel. 

Van de Vereeniging »Zuid-Limburg« ontvingen voorzittei en 
secretaris een uitnoodiging voor den Philateltstendag, de tentoon 
stelhng, enz 

Een missive van de N V. Zeepfabrieken wordt door de \ e i -
gadering weigeiend beantwoord. 

Len verzoek inzake niet of minder rooken op de vergadering 
wordt behandeld en zal onder de aandach t blijven. 

De bibliothecaris heeft weder een portefeuille met tijdschriften 
medegebracht ter inzage voor de leden. De notulen der vorige 
vergadering worden met a lgemeene stemmen goedgekeuid 
Getoond worden eenige posts tukken met speciaal stempel der 
Vujdagsche kaasmarkt te AlKmaai Gesproken wordt over een 
verschoven watermeik uit den rand tot in de randzegels der 
jubiIeum-uitgifte 1923, welk gevonden is in de zegels \ a n 7' j , 
10 en 20 cent 

De hieronder opgcgev,en nieuwe leden woiden aangenomen 
met 41 stemmen voor en 6 blanco De secretaris veilaat ondei 
deze stemming de vergadering, omdat zijne tcgenwooidigheid op 
een andeie vergadering veieischt wordt, waarna de 2de secictaiis 
hem vervangt 

Zegels voor de veiloting zun geschonken door de hceicn Van 
Peursem en Verhoeff en mevrouw Reijeise. Den istcn piijs 
wint de hcei L Fervven Hierna \ c i lmg , waaina londvraag 

De voorzittei beantwoordt ecnige vingen \ an de hecicn \ an 
Hommel en Heuff, waarna hij de vcrgadei ing geëindigd veiklaart 

De Sec Uta? 11, J. N. H. VAN R E S T 

Nieuwe leden. 
J. N. A. Amhardt, Ainoldiisti aat 3, Schoten, bij Haailem. 
C. W. M Roskes, Rodenrijs 'aan 78a, Rottet dam 
P. Bosch, Therestas ' raat 138, Den Haag. 
G van der Mark, iste Luitenant , Reevveg 8, Dordt dit 
C. Develing, Keurmeester gem slachtpl , Koningin Wil-
helminastraat 4 lood, Dotdrecht. 

Bedankt. 
J de Rijke, Dotdrecht, 
L. Paans, Dot di echt. 
J van den Oever, Dordrecht. 
mr. Van Nievelt, Artihetti (31 D e c ) 
A. D. F. van der Wart Goes. 

426. 
427. 
428. 

D429 
D430 

D4I5 . 
D414. 
0 3 9 4 . 

339 
279 

91-
339 
356. 
284. 
286 
105. 
362 
138. 

Adresveranderingen. 
F. Groeneboer, Julianasliaat 27, te Blerik. 
mr. C. van Nievelt, Van Limburg St)rumst inat 5, .Atnhem. 
A Kapsenberg, Laan vin Altena 30, Dilfl. 
N. A. J de Voogd, Pastorie '^ Heet-Ateiidsketke (Z ) 
G. J. F . Beikemij^r, Laan van Meeidei voort 625. Den Han^. 
W vin den Hoff, Joan van Hooinstraat 12, Den Haa^. 
E. Nomes, Kaapstraal 100, Den Haag 
T h L. Gijzeman, Zuider-Parklaan 129, Deti Haag. 

g-fjwjE A j j a g w w i f t i m •N.YAAR i. C _ D I R . L E O N D E H/^AY 
= ^ r N T . T E L . Z.'-flO S.'SB 
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Vergaderingen. 
BESTUURS- en ALGEMEENK VEKGADERIKÜ op Woensdag 

23 September 1925, respectievelijk te 7 uur en Ie S uur, 
in Café «Hollandai»», Groenmarkt, te 's-GraYenüage. 

1. Opening. 4. Verloting. 
2. Mededeelingen. 5. Veiling. 
3. Notulen. 6. Rondvraag en sluiting. 

LEDENVERGADERING afdeeling ., D O R D R E C H T " 
(secr. VF. Ferd inandusse , St. Jori^hof 11>, steeds den Isten 
Woensdag van .de maand. 

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

Aangenomen als lid 
TI. A. ten Noever de Brauvv, Wijk bij Duurstede 
41. L Germeraad , Kleverlaan 124, Haarlem. 

Candidaat-Iid. 
A. L. J. van 't Hooft, Kievitstiaat 10 bis, Utrecht. 

(Voorgesteld door P. Risselada, Haar/em.) 
Adresveranderingen. 

44. H. S. Wors t wordt Diependaalschc laan 166, Hilversiini. 
23. D. G. Winkler , gedurende September is het adres : Zocher-

straat 59, Amsterdam \ met ingang van i October a. s. 
wordt di t : Achter de Vest 56, Hoorn. 

Vergadering. 
«KWONE BIJEENKOMST op Dinsdag 29 September J925, 

des avonds te 8 uur , in het Gebouvr van den Haarlemschen 
Kegelb->nd, Tempel ierss traat te H a a r l e m . Aan de leden, 
woonachtig te Haarlem en omstreken, zullen nog couvocaties 
worden gezonden. 

De secretaris, G. HAMER. 

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

Nieuwe leden. 
80. mej. J. Teenst ra , Steenhouwerskade 12, Groningen. 
90. W. Hemmes , Oude Ebbingestraat 70, Groningen. 
91. E. de Weerd , Bditonstraat 16 a, Groningen. 
92. F. L P. Krizkovsk)', Sappemeer. 

Adresveranderingen. 
37. R. Boekema, Amsteldijk 30, Amsterdam. 
62. K. F . Kielman, Petrus Hendriksznstraat 25 a, Groningen. 

België, Jubileum 1849-1924. 
Voor de leden zijn van deze uitgifte nog enkele ongestempelde 

series verkrijgbaar bij den secretaris ä f 4,—, één sei ie per lid. 
De Secretaris, C. M E I J E R . 

Vergadering. 
VERGVDERING op Maandag 12 October 1925, te 8 ^ 

uur, in de bovenz ia l van het Café-Restaurant „Suisse", 
Heerestraat , t e Groningen. 

RÜUAVOND op Maandag 28 September 1925, te 8'/2 uur, in 
de bofenzaal van Hote l , ,Vic tor ia" , Groo'e Markt, Groningen 

Philatel.-Vereeniging ,,Zuidl-Limburg", te Maastricht. 
Secretar i s : J. W . J o n k e r s , St. Lambertuslaan -^d, Maastricht. 

KORT VERSLAG van de vergadering van Maandag 7 
September 1925, in de bovenzaal van de Sociëteit 
„Momus", Vrijthof, te Maastricht. 

Voor een 36-tal leden opent de voorziiter te <S 15 de vergade
ring. Nadat hij hu lde gebracht heeft aan hen, die medegewerkt 
hebben tot het welslagen van het Congres en de Tentoonstell ing en 
hun daarvoor den dank der Vereen igng overgebiacht te hebben, 
wenscht hij den heer Leenaers van harte geluk met de ondei-
scheiding op de Tentoonstelling beliaald. Hij spieekt er zijne 
voldoening over uit, dat het diploma, door een der leden ver

vaardigd, toegekend werd aan een ander lid dier Vereeniging 
en zegt den heer Lint dank voor dit mooi kunstwerk. 

Vervolgens deelt de voorzitter mede, dat hij van de Ned. Phil. 
Ver. »Op Hoop van Zegels« te Haarlem de 10 gulden Ned. 1905 
heeft ontvangen voor de verloting en verzoekt den secretaris 
bovengenoemde Vereeniging voor dit prachtig geschenk te be
danken. 

Verder deelt hij mede, dat hij van den voorzitter van den 
Bond, alsmede van den vertegenwoordiger van Frankrijk, een 
dankbetuiging heeft ontvangen voor de vriendelijke ontvangst 
tijdens het Congres. 

Hierna heeft ballotage van nieuwe leden plaats en wordt de 
heer Thill te Luxemburg met algemeene stemmen als lid aan
genomen. 

Tijdens de stemming reikt de voorzitter de verschillende 
medailles uit aan de respectieve winnaars. 

Nadat de heer du Celliée Muller hulde gebracht heeft aan de 
Tentoonstellings-commissie en haren secretaris, den heer Marres, 
stelt de heer Haenecour voor een »drei dobbele« te slaan 
op den voorzitter, door wiens leiding dit Congres geslaagd mag 
heeten . , 

De heer Leenaers, het woord nemende, dankt den heer Lint 
voor het keurig afwerken van het diploma, hetwelk hij steeds in 
cere zou houden, schenkt als tegenprestatie een prachtige collec
tie zegels, o.m. complete series van F^upen, Malmcdy, Belg. 
bezetting D.O, Afr., Fiume, 3 hoogste waarden van Duitsche 
post in België, oude zegels van Transvaal, enz. 

De voorzitter stelt voor om deze zegels op de volgende verga
dering te verloten, hiervan, door middel van het Maandblad, de 
leden in kennis te stellen en aan den schenker overlatende of hij 
mpt dit voorstel accoord gaat. Besloten wordt deze collectie heden 
avond te verloten. Voor deze verloting schenken mevrouw Ising 
en de beeren Marres, Reinards, Kamphuijs, du Celliée Muller, 
dr. Van der Heijden, Lint, Ferinin e.a. nog eenige waardevolle 
zegels, o.m. kroontje Suriname, 5 Kr. Oostenrijk, l cent Ned. 
zwart, enz. 

Hierdoor was het mogelijk de veiloting zoodanig in te lichten, 
dat ieder aanwezig lid een mooien prijs ontvangt. 

Met kienspel en beurs werd de verdere avond aangenaam 
doorgebracht. 

Nieuw lid. 
76. A. Thill, Enscherange (Luxemburg.) 

Candidaat-leden. 
mej. Doppler, Maastridit. I J. Claessen, .'^ittara. 
mej. Kleijn, Valkenburg. Viegen, Maastricht. 

Adresverandering. 
58. J. Vrijdal, Passage Lemonnier 26, Luik (België.) 

Volgende Vergaderingen c. q. Beursavonden. 
Maandag 21 Sept. 1925 (Beurs), 1 telkens te 8 nur, in de 
Maandag 5 Oct. 1925 (Verg.), > Sociëte i t »Momus«, 
Maandag 19 Oct. 1925 (Beurs), | Vrflthof, te Maastricht. 

Gevonden. 
Door een der bezoekers van het Congres te Maastricht werd 

op 31 Augustus een catalogus achtergelaten. Deze is bij den 
secretaris terug te bekomen tegen vergoeding der portokosten. 

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

Geen verslag ontvangen. 

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

VERSLAG van de vergadering van Zaterdag 26 
September 1925, in Hotel Roberts, te Heerlen. , 

Na opening van de vergadering door den voorzitter, heeft 
voorlezing plaats van de notulen der vorige vergadering, dié 
ongewijzigd worden goedgekeurd. Besloten wordt de Maastrichtf 
sehe Tentoonstelling, voor zooveel mogelijk, op Zaterdag te be^ 
zoeken; bijeenkomst om twee uur aan het Emmaple in . 

Niets meer aan de orde zijnde, sluit de voorzitter de vergadering, 

ïT^marmnmniTm WATCft 6 H*A'ArSÜEER • ^ ^ ^ TT A Ä » • A- # * O » C IR .LE<?N D E HAAT 
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Vergadering. 
VEBGADERINft op Zaterdag 26 September 1925, 'saTouds te 
8'/̂  aar, tu Hotel Roberts, Stationsstraat, Heerlen. 

Bericht. 
D e p e n n i n g m e e s t e r v e r z o e k t be lee fd n o g a c h t e r s t a l l i g e c o n t r i b u 

t i e s zoo s p o e d i g mogel i jk t e v o l d o e n . 

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

Geen verslag ontvangen. 

r ff^ J. MEBUS, P O S T Z E G E L V E I L I N G E N . " ^ a i 

Voordeelige aanbieding van 
eenige nieuwe series. 

België , Jubileum 13 w., compl. . . . f 5,75 
Fiume, Yvert No. 182193, expres 910. f 4,— 
Fiume, Yvert No. 194205, expres 1112 f 4,50 
Saargebied, Madonna, 45 c. en 10 franc f 1,80 
Portugal, Canioés, 31 w., compl. . . .f 9,25 
Portugal. Camillo Branco, 31 w., compl. f 9,25 
Spitsbergen, 4 w , compl f 0,65 
Letland, Jubileum, 5 w., compl. . . .f 2 75 
Monaco. 1 c.lO fr., 12 w., compl. . . .f 2,75 
Hongarije, sportserie, compl. . . . f 0,75 
Hongarije, Jokaiserie f 0 45 
Danz ig , Yvert No. 165176 f 850 
Malta, Yvert No. 8497 f 16,50 
Gibraltar, complete serie, No. 7476, 7883 en 
72 1 pound f 26,— 

Franco na ontvangst van postwissel. 

Postzegelhande! „ U N I V E R S E L " , 
Spui 13, — Amsterdam, ds) 

J. J. A. ENGELKAMP. 

O p r u i m i n g v a n w e i n i g g e b r u i k t e , zoo 
g o e d a l s n i e u w e 

HANDIGE 
VOORRAADBOEKEN 
F o r m a a t 25 X 1^ c.IH. B e v a t 25 s t e r k e 
m a n i l l a c a r t o n  b l a d e n m e t e lk negen 
d i t o s t r o o k e n , k l e m r u g in g e l i e e l l i n n e n . 

I IJZERSTERK ! 
Pri js i n p l a a t s f 6,50 v o o r s l e c h t s f 2,50 

(en p o r t o ) . 

AUF DER HEiDE'S 
POSTZEGELHANDEL, 
Amsterdam, Gravenstraat 17. 
Hilversum, Nassaulaan 5. 

D/\NZIG. 
K o g g e l o w., Y v . fr. 56,30 — f 3,25. 
P r o v . nr . 136138, fr. 3,10 — f 0,18 . 
Gr . L e e u w , 126128 fr. 6,go — f 0,25. 

B O V E N f 3 , — F R A N C O . 

 L WEBUMEDS IIUNING, ■ 
EEFDE BIJ ZUTPHEN. ' 5 i ; 

V e r z a m e l a a r w e n s c h t 
VERZAMELING 
— v a n — 
P O S T Z E G E L S 

— d e r — 
Vereenigde Staten van NoordAmerika, 
bij v o o r k e u r e e n e g e s p e c i a l i s e e r d e , te k o o p e n 

Brieven franco met offerten en détails omtrent grootte» 
prijs, enz. onder No. 145, bureau van dit Blad. 

■ N E E M T 
de gelegenheid waar! ■ 

11 St. Litauen 1920, Yv.no. 67̂  
25 versch. Joegos lavië 

77, compl. f 1,— 
. „020 

50 
75 
100 
25 
50 
100 

I 
Portugal 0,30 

„ 0,75 
* 150 

(Cerestype) . . ', o!l5 
Finland ,0,85 
Danz ig „150 

ZENDT JVlANCOLIJSrENÜ 
VRAAGT ZICHTZENDINOEN 

bij 
GEBR. VAN PRAAG, 
N. Doelenstr. 3, b/h Muntplein, 
AMSTERDAM, Tel. 43240. [29] 

■ 

I ■ 
P r o J u v e n t u t e 1924, g e b r . , p e r 10 se r i e f 3 , — ; 
p e r 100 f 2 5 , — . C o m p l . J u b . s e r i e 1923 f 1 2 , — ; 
2,50 o v e r d r u k , Y v . N o 9 7 , f 1,80 ; i , 2 , 2 1 4 e n 
4, N o 107/110 , p e r 10 s e r i e s , f 0,75 . O p d r u k 

k e n 2 e n 10 c e n t , N o . 111/117, p e r 10 se r i e s 
f 3,75 O n g e t a n d 5 en 10 c e n t p e r 10 s t e l f 2,50. 
V l i e g p o s t p e r s e r i e f 0,80, enz . — 
Alles 4 p o i t o . — Zendt mancolijst . 

„DE POSTHOORN", 
OUDE G R O E N M A R K T 17, 
 H A A R L E M . (i43) 

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

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

Extra Gelegenheldsaanbieding. 

BELGIË ROODEKRUIS1914. 
Yvert Nos. 126—131, francs 31,50, 

compleet, 6 stuks, 
BS" slechts 90 cent. '%A 

Poslzegelhandel los. la Poulié, Vliage, ( o 
PRINS HENDRIKSTRAAT 61, Postcheque en Qiro No. 31822. 

c 
ZOOLANG DE VOORRAAD 
- STREKT. -

België, Jubileum 
» Roode Kruis, 126131 . 

Griekenland 1901, 2, 3 en 5 Dr., Y. 
Porto 2538, fr. 35,— . . . . 
Litauen, Vliegpost, 7884, fr. 12,2 
Montenegro, 4957, Porto 913. 

» 5866, Porto i4i8 
Sarre op Germania, gekeurd . 
Servië, 7481, fr. 38,35. . . . 
YougoSIavië, 71 84, fr. 11,40 

i> H 2  1 2 5 , fr. 30,90 
» 1 2 9  1 4 2 , . . . , 
» 143149 , fr 24,30 
» 150154 , 

fr 22 

6 , 
1,20 
I ,— 
2 ,— 
0,75 
2,75 

7,50 
2 ,— 
0,50 
1,25 
0,50 
I ~ 

Allesjle kwaliteit. Nummers volgens Yvert 1925. 
Toezending na ontvangst van postwissel. 
— Boven f 10,— franco. — 

|K. Keizer, Hoofdwey 159,1 
I A m s t e r d a m . (54) 1 

A M S T E R D A M , N. 2. V O O R B U R G W A L 264.  ^ J Q (128) 

http://Yv.no
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DE VEILINGEN TE LONDEN 
beginnen MAANDAG 21 SEPTEMBER 1925, 
wanneer een fraaie, algemeene verzame
ling (tot 1914) in 6 deelen met zeer vele 
mooie betere zegels zal worden aangeboden. 
Maandag 28 September. Een prachtverzameling Engelsche Koloniën en andere landen, in uit
stekende conditie. Groot Brjttannië, een wonder mooie verzameling, ongebruikt 1 d. zwart. Ook 
eenige prachtstukken Zuid- en andere Australische zegels in strips, op brieven. Saksen 3 pf. 
heel mooi, enz. 
Maandag 5 October. Een gespecialiseerde met goud bekroonde pracht-collectie alleen driehoe
ken van de Kaap. in hel geheel zijn er + 350 zegels, waaronder vele strips, paren en blokken, en 
meer dan 30 houtsneden. Deze verzameling wordt aangeboden door den heer William Vogts van 
Johannesburg. 
Maandag 12 October. Een heel mooie verzameling Engelsche Koloniën en andere landen, gede
tailleerd in groote en waardevolle kavels en inhoudende zeldzame zegels 
Maandag 19 October. Een zeer fraaie, met zilveren medaille bekroonde verzameling van 
Tasmanië en een prachtige collectie, bevattende Oud-Italiaansche-Staten, uitgezochte pracht-
exemplaren der zeldzaamheden. 
Maandag 9 November. DE veiling van het seizoen, bevattende alle zegels, gevonden in de 
beroemde 
:— MAYFAIR-VONDST. —: 
Een record aantal van éénige volle vellen en stukken van vellen van vroege Engelsche Koloniale 
uitgiften en Thurn en Taxis enz, alle gekocht vóór 1865 (geschatte, waarde 200.000 gulden), samen 
met een wondervollen kavel Uruguay (1866/7) in vellen en blokken, en andere verbazend zeldzame 
stukken, zooals Nederland Ie uitgifte 15 cent, ongebruikt, half vel. 
In geen enkele veiling zijn ooit zoovele zeldzame éénige stukken 
JjpncrphoHpn Uitvoerige geïllustreerde catalogi van bovenstaande veilingen zijn klaar of in 
ddUgcUUUClI . bewerking en zullen op aanvraag franco worden toegezonden. 
Souvenir foto-album met collotype reproducties van de zeldzaamste stukken en beschrijving van 
de twee groote vondsten wordt binnenkort uitgegeven (prijs 133^ gulden franco). 
Correspondentie: Engelsch, Fransch, Duitsch. 

Philatelijtisch auclionarls, 
- schatter en expert. = ^ = 

6, T en 8, OM Bond Street, LOHDOÏÏ, ¥ .L. 
Telegram-adres: 

?ltistatnsel-piccy, tonden. HoninHllJH gepatroniseerd. 
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[ tÖT J M E B U S , P O S T Z E G E L V E I L I N G E N . TgiQ 

©ßS!>B3> 
ZOOEVEN V E R S C H E N E N : 

H E T ALBUM VOOR NEOERLAIID EN KOLONIËN. 
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 HOOFDPOSTKANTOOR). : : 

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

Amsterdam: 
J . C. Auf der Heide, Gravenstraat 17. 
W. Donath & Co., N Z. Voorburgwal 316. 
»De Globe«, Postzegelüandel, 

Gasthuismolensteeg 12. 
N. V. Hekker'o Posizegelhandel, 

Reguliersbree&traat 24. 
J . Mebus, Korte Lijnbaansteeg 4. 
J, F . Norden. Eokin 121 
Gebr. van Praag, N Doelenstraat 3, 
N. Yaar & Co., Ceintuurbaan 137. 

Alkmaar: 
H. Pijpers, Koorstraat l.'jl. 

Apeldoorn: 
P. A. Kleeliamp, Asselschestraat 37. 

AAN ONDERSTAANDE ADRESSEN 
Breda: 

P. Veen & Zoon, Nieuwe Ginnelienstraat 11. 
Deventer: 

P. Servaas Smits, Bnnk 84. 
's Gravenhage: 

Haagscbe Postzegelhandel,Touisaintkade41. 
P. Hoogerdijk, Molenstraat 22. 
K. H. Rentes, Kettingstraat 8. 
Rootlieb & Co., Heerengracht 5. 

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

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

Hoorn: 
R. van der Zaag, Nieuwsteeg. 

Leiden: 
Kleine, Roodenburgeistraat 6. 

Maastricht: 
P. Kamphuis, Prof. Thomas'enstraat 10. 

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

Utrecht: 
H. van Riezen, Kruisweg 41. 

(139) 

a > F < ^ r < ^ 5 > ^ I I . l~-"i—1<£>3>J=:-^^—i ' ' I ' I l<ï!v^Cv3>I<a 

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, ZUID-AWIERIKA. 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. HOUTZAME», STRAND 3 6 8 , LONDON W. C. 2, ENGELAND. 
(133) 

I 

( Ü r A M S T E R D A M , N. Z. V O O R B U R G W A L 264. - ^ f l (12« 
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5 

6 

8 
9 

I I 
13 

Q 
1 0 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
2 0 
2 
2 2 

* 

2V2 

5 

15 
2 0 

40 
75 

2 0 
30 

2VjCt 
5 et 

10 et 
15 et 
20 et 
30 et 
4o et 
50 et 
75 et 

I 11 111 IV 

l a n d i n g i i ' /2 12 

Max 8 853 
Min 30 
Max. 20 760 
Min 11 907 

2979 
Max 14760 
Mm 30 

4 4oi 
Max 4 4 i 6 
Mm 30 

Max 29510 
Min 100 
Max 69 200 
Min 39 690 

9930 
Max 49 200 
Min 100 

14670 
Max 14720 
Min 100 

Max 14755 
Min 50 
Max 42 528 
Min. 27773 

6951 
Max 24 600 
Mm 50 

7335 
Max 7 360 
Min 50 

Max 
Mm. 
Max 
Min 

Max 
Min 

Max 
Min 

Tanding i2 ' / i 

126 918 
24552 

44o 500 
917 008 
726082 
361 025 

2484435 
36825 
44792 
45 808 
45008 

73074 
i4 322 
— 
— 

12 656 
— 

50 306 
— 
— 
— 
— 

569 208 
97526 

— 
98587 

— 
490 484 

— 
— 
— 
— 

5902 
2 0 

5912 
1 0 

— 
9840 

2 0 
2934 
2 944 

2 0 

— 
-

— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 

Geen lezer zal er aan tvMjfelen, of wij komen thans weer m e ' 
een frappante Iijst van nummers aandragen, van welke theorie 
en piaciijk op de zonderlingste wijze van elkaar afwijken Het 
mag zeker merkwaardig heeten, hoe betrekkelijk juist di tmaal 
de poitzegels op waaide geschit vverden Grove fouten, zooals 
bij Simname en Curagao werden aangcti offen, vinden wij niet 
De maxuni en minima manen trouwens tot voorjichtigheid 

BIJ tanding 13V2 I3V< ^ijn de 2'/2 et en de 5 et aan elkaar 
gelijk De 10 c type IV werd onderschat 

Zoowel bij i3 ' / j ' 3 ' / i •'»Is bij 12V2 12 komt type 111 van alle 
waarden veelvuldiger vooi dan uit de pnjsverschillen kan worden 
opgemaakt 

In tanding 11'/j ' 2 zijti de zegels van 40 en 75 et in te ies 'an t , 
die in type 1 een reeds kleme oplage hebben en m type IV zeer 
zeldzame zegels blijken te zijn Ook de 15 et is een goed zegel 
in alle typen 

Het meeste nieuws biedt nog wel tanding i2 ' / j Vooreerst 
de 20 cent ie emissie type lil, die nog minder blijkt te zijn dan 
men reeds dacht In t \pe 1 komt het zegel meer \oor dan in 
type II De verhouding van de typen l 11 en li l is 8 4 ' 2 35, 
hetgeen niet bepaald uit de prijzen blijkt met de geli |kheid in 
prijs van alle drie de types zal het na publicatie dezes wel uit 
zijn Het zelfde geldt voor de 30 cent ie emissie, de verhouding 
van I, 11 en 111 is hier 5 3 20 

De emissie 1892 bevat geen zeldzaamheden, zooals bij Curagao 
en Suriname, ook al is 10 c type II een goed zegel Het was 
dan ook opvallend, dat men steeds 20 c II en zelden 10 c II 
zag Dit verschijnsel is thans verklaard Uit de prijzen was het 
niet op te maken Terwijl deze in appreciatie wint, boet de 20 c 
II aan waardeering in Nog eiger weid de 20 c type III overschat 
Van de latere waarden in type 1, blijkt de 30 cent de beste en 
voor onderscheid in prijs tusschen 4o, 50 en 75 ets bestaat o 1 
weinig reden 

In een slotartikel hopen wij de zeer be langwekkerde Neder 
landsche portzegels te behandelen P C K O R I E W E G 

( ^ Poststukken. 1 
Brazilië. De luchtdiuk kaartbnef no 2 verscheen nu met den 

paarsen handstempel opdruk »Repartigao Geral des Telegiaphos 
500 reis,« aan de voorzijde 

L dr Kof, 500 r grijsviolet op lichtblauw 
Curasao. Ik kan mij het gezicht van onzen Hoofdredacteur 

voorstellen, als ieder lezer plaatsruimte vroeg om bekend te 
maken, dat hij een hem ontbrekend en nog wel gecatalogiseerd 
stuk had verworven. En toch wil ik een kleine ruimte daarvoor 

gebruiken Ik heb n 1 te Parijs, uit de collectie Ferrari verkregen 
de buitengewoon zeldzame kaart van onze Kolonie Curasao van 
12J/2 cent op 15 cent brum, ongebruikt en de nog veel zeldza
mer kaar t van 7J/2 op i^y^ op 15 cent Voor zoover mij bekend 
heeft geen enkele thans levende verzamelaar ze hier te lande 
ooit gezien, en nog minder bezeten Het bestaan dezer kaart, die 
niet in omloop sch nt gebracht te zijn, is meeidere malen ont
kend 

Engeland. In den waardestempel ler eere van de Wembley 
Tentoonstell ing veranderde men 1924 in 1925 hieimede liggen 
voor m y 

Env i'-2 p bruin formaat 120 X '05 
Kbf 1̂ 2 p « o p grijs 
Krt. I p rood op wit I i 4 X 89 
Esthland. De kaar ten van 3 + 3 m ontvingen een opdruk 

van 5 m 2 typen, de dwarsstreep van de 5 is recht of gebogen 
Kr 5 + 5 m op 3 + 3 ™ rood (,2 typen) 
Frankrijk. Hier verscheen een kaart van 45 c ter eere van 

de Exposition internationale des arts decoratifs modernes, voor 
stellende een trap, enz afzenders- aanwijzing link», vei t ikaal , 
zonder deelstreep 

Br 45 c Kirmijn op groen 
Gambia. Hier verscheen een enveloppe met den zelfden waar 

destempel i ls de laatste i^Koning George naar links) van i ' / j p 
Fnv i'/z p rood formaat 120 X '05 
Italië. Ik ontvang van den heer Poggio Poggi de nieuwe kaart 

voor binnenland met faarcijfer 25 
Br 4o c bruin op roomkleur 
San Marino. Dit land maakt zyn restanten op Nu ligt voor 

mij de gedeelde antwoordkaait , 15 - j - o c op dik carton. 
Ik vermoed, dat het kaart no 11 geweest is, maar die had 
groenachtig carton, terwijl deze gedeelde kaarten wit zijn, zij 
verkregen denzelfden opdruk als die, welken ik voor korten tijd 
catalogiseerde Verder verschenen vc 2 kaarten voor het buitenland 
met gezicht op de 3 burchten als waardestempel 

Br K. 30 c op 15 c groen op wit (?) Vraagkaart 
30 c op — c groen op wit ( ' ) Antwoordkaart 
4o c en 40 c -|- 40 c rood op wit 

Ver. Staten v Amerika. Met den laatst gecatalogiseerden 
waardestempel (Washington) verscheen nu een kruisband 

Str 11/2 c bruin op zeemklcur 
Zwitserland De kaaUen voor het nationale feest zijn deze 

maal uitgegeven ten voordeele van de doofsommen, als altijd 
een symphatiek doel , het eene plaatje ( m a r een schildeiij van 
G Jeanuret) stelt een jongen voor, het andere (naar S Smgrisl) 
een troepje spelende kinderen, op de voorzijde is het ins 'gne 
der doofstommen afgebeeld Ik zeg mevr Resse van Heerdt 
\riendelijk dank voor de toezendirg 

lir 10 c groen op wit (met ansichten) 

NEDERLAND 
In navolging van het buitenland hebben ook wij nu stempels 

gekregen, welke plaatselijke reclame be \a t t t n Dienstorder 478 
vermeldt Reclame in poststempels Aan het gemeentebestuur van 
Alkmaar en dat van NoordxtJijk is \e rgunning verleend tot het 
plaatsen van een aankondiging in de s ampels, in gebruik voor 
het afstempelen \ an de correspondentie van resp het postkantoor 
te Alkmaar en dat te Noordwijk (met het bijpostkantoor te Noord 
wijk aan /<;e) 

Het desbetreffend inschnft van de poststempels te Alkmaar 
luidt BEZOEKT DE VRIJDAGSCHE KAASMARKT, van die te 
Noordwijk en Noordwijk aan / e e UW ZOMERVERBLIJF UW 
WOONPLAATS 

De heer W J Dercksen was zoo attent ons de Alkmuarsche 
stempel met datum 26 VIII. ó" toe te zenden, een typenrader-
stempel (model 1916) jaartal onderin, waaromheen in een dub 
belring bovengenoemd inschnft, de afstempeling uit Noordwijk 
aan 7ee is een dubbelrmgstempel met dwarsbalk, waarin de datum, 
in den dubbelnng bovenin NOORDWIJK en onderin, gescheiden 
van den plaatsnaam door 2 vijfstralige sterretjes, ÜW ZOMER
VERBLIJF In het bovensegment 2 regelig UW WOON- en in het 

lar- j t^^i ' j i^ jB' tni . iJ i 
WATERGRAArSWCEJV « L M . Y A A R t c t ^ . D I R . L E O N D E R*>AT 
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onderste PLAATS waarondei * 2 *, vermoedelijk staat m den 
stempel \ a n Noordwijk (binnen) 1. 

Wc veronderstellen dat vele andere ^oortvarende gemeente 
bciturcn spoedig zullen volgen om door den poststempel reclame 
\oor hunne plaats te laten maken , voor overlegging der bewijs 
stukken houden wij ons warm aanbevolen 

FRANKEERMACHINES 
Dienstorder H 487, ons ter inzage verstrekt door lid »Breda« 

no 48, luidt 
Door de daartoe door den Directeur Generaal gemachtigde 

personen en firma's kan voortaan voor de frankeering van hunne 
stukken worden gebruik gemaakt van een frankeermachine 

Ue door middel van zoodanige machine gefrankeerde stukken 
zijn voorzien van twee stempelafdi ukken, waarvan de eene, welke 
^an helroode kleur is, bevat het woord > Nederland«, de vermei 
ding van het bedrag van het betaalde port, alsmede het nummer 
\ au de frankeermachine en de andere aangeeft den datum van 
ter post bezorging Een afbeelding van deze stempelafdrukken is 
aan het slot van deze dienstorder opgenomen 

Ue stempelafdrukken behooren te worden aangebracht op de 
omslagen, c q op de stukken zelven Stempelafdrukken, welke zijn 
gesteld op losse stukken papier, alsmede onduidelijke stempel
afdrukken zijn niet geldig voor frankeermg De stempelafdrukken 
moeten blijkens den afdruk van den dagteekenstempel zijn aan
gebracht op den dag van terpostbezorging 

De door middel van een frankeermachine gefrankeerde stukken 
mogen niet in de brievenbussen worden geworpen, zij moeten 
door of vanwege den gebruiker worden afgegeven aan een door 
den betrokken directeur aan te wijzen loket, c q bijkantoor 

Stukken, welke gedeeltelijk door middel van een frankeermachme 
en gedeeltelijk door middel \ an frankcerzegels zijn gefiankeeid, 
moeten afzonderlijk worden aangeboden 

De door middel van een frankeermachine gefrankeerde stukken 
worden ten kantore van afzending met voorzien van een afdruk 
\ an den dagleekeningsstempel 

De \oorschriften, welke ten kantore \ an terpostbezorging ten 
aan/icn van de hierbedoelde stukken moeten woiden in acht ge 
nomen, worden \ oo r loopg alleen medegedeeld aan de directeuren 
\ an kantoien m plaatsen, waar gebruikers van frankeermachines 
/ijn gevestigd 

~ mmmm 
Behalve de hrma Geizon heeft nu ook het bekende Waienhuis 

ide Bijenkorf« te Ainstcidam een eigen postkantoor, n l op de 
2e \e idieping bij de lunchroom waar een poststempel gebezigd 
woidt \ an het tv penradei model, jaartal onderin en omschrift 
AMSTERDAMBIJENKORF 

TER BESCIiERMIMQ 
— V A N 

VERZHMELnnRS IS MnnDELHARS 
 DOOR 
J B. ROBERT. 

V 
Duitsche Rijk Eerste Uitgiften.  In de laatste twee jaren 

komen zeei kundig bewerkte vervalschingen voor van de uitgiften 
1872, kleine adelaar, Groschen en Kreuzerwaarden, vaak in paren 
en b 'okken van 4, alle »ongebiuikt«, zoo ook van de 2Kreuze) , 
groote adelaar, verkregen door het inpersen van den kleinen in 
den grooten adelaar en omgekeerd De Redactie van Gei mama 
Berichte« roept alle handelaars, die de/e soort zegels in den 
laatsten tijd gekocht hebben, op, den heer H e i n r i c h K o h l e r , 

Berlin W 8, f nedrichstr 106, te willen inlichten, wie hun die 
zegels heeft aangeboden en (of) van wien zij ze gekocht hebben 
het zijn hoofdzakelijk de 1/3, 1/2, i, 2, 5 Gr en 1, 3, 7, 18 K r , 
kleine adelaar en de 2 Kr met gioot borstschild 

Van groot belang kan de kennisgeving zijn van de namen 
enz der personen, aan wie handelaars (of \ erzamelaars) grootere 
veldeelen van genoemde waaiden met den »grooten< en van de 
2 Kr met den »kleinen« adelaar hebben verkocht of wel van 
derden navragen ervoor ontvingen 

De «veivalschingen« zijn in het bijzonder te herkennen aan 
de klturt inten Een ieder zal wel begrijpen, dat de vervalschte 
kleinen de kleurtinten van den grooten hebben en omgekeerd 
(G B. Juni 1925, bl? 105/106) 

Afl 8 van »Ph Kosack's Berliner Brfm Zeitung«, Juli, bevat 
op btz 122 o m de verklaring de veivalschingen zijn lecht 
voorbeeldig geslaagd Hoe het mogelijk is geweest uit den 
kleinen adelaar gioote en uit den grooten adelaar kleine te 
maken door inpeisen, zonder de ooispronkelijke gom te bescha
digen, IS niet opgehelderd Dank de spoedige ontdekking en 
bekendmaking door de beeren Glasevvald en Kohler is het betrek
kelijk snel gelukt, de boeven op het spoor te komen, de bijna 
geheele hoeveelheid mateiialen in beslag te nemen en cn 'cha
delijk te maken Aan het Openbaar Ministerie blijft nu het 
overige overgelaten — (Een aanvulling ter gerusls te l l i rg ' ) 

Inlichtingen belreffende personen, firma's e d. 
I De ondergenoemden zijn alfabetisch opgesteld, volgens de 

opgaven voorkomende in »Geimania Berichte« Januari tot Juni 
1925 Mogelijke rechtvaardigingen zijn met oveilegging van 
bewijsstukken te zenden aan »J B Robert , 's Gravenhage « 

Fritz Assmann, Wilhelmstr 23, Wanne i W — Betaalt, ook 
na herhaalde aanmaningen, geleveide zegels niet 

E Brücitoiann, Rüdersdorferstr 111, WoltersdorfBerlin. — 
Weigert zjjne verplichtingen na te komen 

Willy Duss, Stuttgart — De voormalige leider van den 
Wereldverzamelaarsnng »Weseko», wegens benadeeling van vele 
verzamelaais voor een bedrag groot 15,000 mark, tot 10 maan 
den gevangeni^istraf vcrooideeld 

Ferdinand Falgowski, Oppeln (O S.) — Hij koopt maar be
taalt niet 

Jo'seph Fröhling, Martinsfeld 28, Keulen  Fen in 1904 
geboicn arbeider, die »leeft« van den verkoop van zegels, welke 
hij niet betaalt Vervolgd is hij nu veroordeeld wegens bediog 
tot 4 maanden gevangenis 

M Haefele, Ulm a D. — Giootere bedragen worden door 
hem met voldaan, op aanmaning antwoordt hn niet 

Karl F Karger, Margarethenstr 47 Zwittau ~ Zendingen 
worden door hem met afgedaan, betaalt nooit 

Julius Mai, Rathausstr. la., Leipzig — Handelt als vorige 
H W Pollen, Beneckendorfstr. 3, BerlinWeidmannlust. — 

Aanklacht wegens verduistering van eene zending tegen hem 
ingediend Bij Staatsanwalt Berlin Mitte kunnen benadeelden 
hunne klachten indienen, mils deze per omgaande, voor de 
strafzaak beslecht is, toegezonden worden 

Hans Georg Richter, LeipzigGo, thans voortvluchtig — Deze 
gauwdief, geb te Geiz 1 6 3 0 2 , korten tijd gewoond hebbende 
te L aan de Fechnersfr 5 bij Muller, niet te verwisselen met 
den hooggeachten Hans M T Richter, aldaar woonachtig in de 
Menckestr 12, heeft veischeidene eigenaars van waardevolle 
zegelzendingen door toeeigening bestolen Hij wordt door de 
politie gezocht 

Dr. med Sandhuhl, Wolkenstein — Gerojeerd als lid van 
den Bond van Duitsche Postzegelverzamelaars te E=sen, wegens 
verscheidene verruilingen van zegels Aanklacht werd te iugge 
wezen op grond van de geneeskundige verklaring, dat dl S 
voor zijne handelwijzen niet verantwoordelijk kan gesteld worden 

Magistratssekretär Schauljt, Pillkallen — Veroordeeld tot 3 
maanden gevangenis, wegens ven uilen van zegels in ruilzendingen 

M Schwarz, eigenaar van de Fleet Stamp Co., Londen. — 
Niet nakoming van zijne verplichtingen Degenen, die zich over 
hem of de zaak te beklagen hebben, stellen zich in verbinding 
met »Herrn A Zimmermann, Schleswig Lurschau« 

[■JL^JJrlJB'f 1<I.1JI 
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Sievert, Am Hof, Keulen, thans Berlijn. — Verkoopt valsche 
D. België 6.25 Frs. op 5 M. Zoowel wijlen de heer Thier als de 
heer Bütow hebben opdruk en vernietigingsstempel »valsch« 
verklaard. 

Aug. van de Velde, Ruysdaelstr, 118, Amsterdam. — Geen 
ruilzendingen aan deze firma te adresseeren. Het is zeker wel 
een bewijs van den treurig verwarden toestand in onze liefheb
berij, dat voor dezen persoon, voor wien herhaaldelijk, in den 
loop van meerdere tientallen jaren, gewaarschuwd is, behalve in 
het Ned. Tijdschrift v. Postzegelk., in vele Duitsche en andere 
tijdichriften, watronder Ve.tr. Korrespondenzblatt van 1902, Mitt, 
d. L Handler V. 136/137 (hij heette toen Frau A. Fischer! ) ; 
Im. SchutzLiga Phil., Wien, van 1911 enz. enz , en wiens namen 
(!!!) prijken in h ; t zeer groj te en uitstekend bewerkte »Schwarze 
IJuch«, dat in 1912 door de toenmalig hoogstaande Internatio
nale Philatelisten Vereeniging uitgegeven is, nu, na zoovele 
j a ren , nog zoDveel inkt en papier moet »vermorstc worden. 
Hoe te oordeelen over »Redactiën«, niet die van adifertentiën 
moeten leven en voor »alle« soorten bedriegers hunne uitgaven 
beschikbaar stellen, maar die voor de »belangen der verzame
laars strijden , zooals b.v. >het geheel onafhankelijke orgaan 
van meer dan 5000 leden, zooals b v. »GermaniaBerichte« ? In 
Mei 1925 waarschuwing voor den reeds bejaarden oplichter, van 
wien advertentiën werden verspreid, zelf nog in het December 
nr. 1924, dier »Berichte«. Weet daarvan het Bestuur 'n ie t s ? 

Tweede Prijsvraag. 

De prijswinnaars zijn: 
ir. A. C. de Frenne, Almen (G.̂  
B. Stoop, Breda, 
J. Beukema, Groningen, 
]. H. van Dijk, Amsterdam, 

A. J. Jacobs, Breda, 
A. J. Vermeulen, Nijmegen, 
J. Th. van Peursen, Den Haag, 
P. S. van ' t Haaff, Den Haag, 
C. van der Willigen,Z?c« Haag, 
aan wie de prijzen reeds zijn toegezonden. 

De juiste oplossing blijkt uit de hier afgebeelde zeer fraaie 
teekening, welke door den heer A. J. Vermeulen werd ingezon

den. Aan genoemden heer weid voor de/.e teekening een extra 
prijs toegekend boven die, welke hem reeds voor de oplossing 
van de prijsvraag toegewezen was. 

Derde Prijsvraag. 
Deelnemers worden erop attent gemaakt, dat niet alle motieven 

van het fantasiezegel in den Yvertcatalogus gereproduceerd zijn. 
De niet gerepioduceerde komen voor op nieuwe, voor een ieder 
bereikbare zegels. 

Ook indien men niet alle motieven vindt, kan men naar een 
prijs meedingen. Men wordt dus aangeraden ook in dat geval 
de gevonden motieven in te zenden. 

De Postzegels van Venezuela 
UI. 

uitgifte 1879. Bij decreet van Generaal Antonio Guzman 
Blanco van 6 Maart 1879 vastgesteld. Steendruk van Felix 
Rasco Caracas. Dubbeliegel ig overdiukt in schrijflettei s met 
»Decreto de 27 (de) Junio fde) 1870«, de onderiegel omgekeetd 
tot den boveniegel, eens of twee keer per zegel. 

Wit dun papier. Ongetand. 
S6. 
■i?. 
S8. 
58. 

W
60. 
0 1 . 
62. 
63. 
64. 

A. 

I Centesimo, 
S 
10 
1 0 

30 
io 
90 

I 

3 
5 

» 
V 
» 

» 
» 
ï 

Venczo 
» 
» 

citroengeel tot oranje. 
» » » 

licht tot donkeiblauw. 
» j> » klein formaat (19IJ X 

261/^ mm inplaais 22 X 
28I/2). 

licht tot donkerblauw. 
» » » 
» » • 

ano, karmijnrood. 
» 
T> 

Alle waarden komen voor zonder opdruk, doch zijn deze n et 
voor postdoelcinden gebiuikt . 

De 10 cenlimos komt gehalveerd gebruikt voor, de 5 Ctms. 
piivé getand. 

Slechts eene oplage, behalve van No. 56, waarvan een 2de 
druk uitgegeven is. 

Deze emissie, die officieel 26 Mei 1879 in gebruik werd ge
nomen, zette alle vorige uitgiften buiten koers, en was tot 5 
Februa r i 1880 de eenigst voor frankeerdoeleinden torgelatene 
voor binnen zoowel als buitenland. 

Op 22 Juni 1879 zijn dan ook van voiige uitgiften 1.686.225 
zegels officieel veibrand. 

Uitgifte 1880. Bij decreet van Gcneiaal Antonio Guzman 
Blanco van 20 Maart 1880 vastgesteld. Steendruk van F"elix 
Rasco, Caracas. Wit, soms iets grijs of geel getint vrij dik papier. 
Geland 1111V2 en 12. 

Groole kleur verscheidenheid. 
5 Centesimo, citroengeel tot oranje. 

aan beide zijden bediukt . 
citroengeel tot oranje, ook olijfgeel 

aan beide zijden bedrukt 
aan voorzijde, 5 centesimo aan achterz. 
citroengeel tot dieporanje 
aan beide zijden bedrukt 
aan vooi zijde, 25 centesimo aan achterz. 
spiegeldruk. 

I Bolivar, l ichtblauw tot donkerblauw 
» >•■ » 

karmijnrood 

Enkele waarden komen voor dubbel getand en verticaal onget. 
» » ook aan i of meer zijden met zeer fijne tanding 

De 10 en en 50 Centimes & i Bolivar gehalveerd gebiuikt . 
Deze uitgifte moest dienst doen in het binnenland, de volgende 

uitgifte was bestemd voor het verkeer met het buitenland, daar 
Venezuela zich 22 December 1879 bij de Unfon Postale Uni
verselle aansloot. 

65. 
&•;. 
66. 
67. 
67. 
67. 
68 
68. 
68. 
68. 
69. 
70. 
71. 
72. 
73
74. 

A 

A 
B 

A 
B 
C 

S 
5 
10 

2S 
2S 
2 ^ 
SO 
=;o 
so 
so 
I 1 
2 

5 
1 0 
20 
2S 
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Uitgifte 1880 By decreet van Generaal Antonio Guzman 
Blanco van 24 December 1879 vastgesteld Steendruk van Felix 
Rasco Wit papier, soms geel getint (gom ') , van verschillende 
dikte Tanding 11'/4 Gioote kleur verscheidenheid 

75 5 cents, lichtblauw tot donkei blauw 
75 A 5 > > > aan beide zijden bedr 
75 B 5 ) > dubbel druk 
76 10 > vermiljoenrood en paarsiood 
76 A 10 » » » » aan beide zijden 

bedrukt 
77 25 > citroengeel tot oranje 
78 50 grijsbruin 
78 A 50 > > aan beide zijden bedrukt 
79 I Bolivar lichtgroen tot giasgroen 
79 A I » » > » aan beide zijden 

bedrukt 
LTkele dezer waarden komen vooi met horizontale of veiticale 

dubbele t inding, terwijl bij de 25 ets een druufout zich voordoet 
bestaande in weggevallen scheidingslijn tusschen 25 en cents, 
nu eens rechts dan eens links Evenals bij de vorige uitgifte 
komen enkele dezer zegels voor aan i of meer zijden zeer fijn 
getand 

De 50 Cts komt gehalveerd gebruikt voor 
Het aantal zegels per vel is niet met zekerheid bekend 
In 1906 IS van deze uitgifie fraudul'^us te 7 iinidad een nadruk 

gemaakt die in groote massa te koop wordt geboden Deze uit
gifte onderscheidt zich van de origineele, behalve in de kleur 
nuances , doordat het papier meer krijtachtig wit is, terwijl als 
goed onderscheidingsteeken kan vermeld worden dat de fijne 
schaduwlijntjes aan neus en mond van den beeldenaar op de 
origineele zegels, bij den nadruk ontbreken Ook de 
hoogie van dezen nadruk 26'/5 m M verschilt van de 
origineele, die 253/5 is Tanding 12 inplaats van i i ' /4 Uit 
dezen nadruk s tammen ook de tete beche zegels, de onge 
tande, terwijl men als extra delicatesse voor den verzamelaar 
nog een kleurfoutdruk maakte , n I de i;o Ctms in plaats van 
bruin in de kleur van de i Bolivar, groen 

Uitgifte 1882 Bij dekreet van Generaal Antonio Guzman 
Blanco van 7 September 1881 vastgesteld Staaldruk van de 
American Banknote Compy te New-York Wit sterk papier, de 
I en 10 Bolivar ook op geel getint papier Getand 12 

80 Correos 5 Centimos blauw 
81 10 » kastanje bruin 
82 25 > bleek bruin 
82 A 25 » bleek bruin aan beide zijden 

bedrukt 
83. 50 » groen 
84 I Bolivar violet 
85 Escuelas 5 Centimos groen 
86 10 » diep bruin 
87 25 oranje 
88 50 » blauw 
89 I Bolivar vermiljoen 
89a 1 » op geel papier 
90 3 Bolivares blauwviolet Uitgifte 1888 
9 ' 10 » donkerbruin » » 
9 ' a 10 » op geel papier » » 
Q2 20 » purper » » 
De kleuren munten uit door scherpte en doen zich slechts 

gel inge kleurafwijkingen bij deze uitgifte voor, behalve bij de 
25 Ctms Escuelas (Nr 87) die in oliifbruine kleur voorkomt in 
plaats van oranje, wat echter waarschijnlijk een gevolg is van che 
mische invloeden De geheele Correos serie komt ongeland, ook 
gebruikt voor Verder bestaan van beide series proefdrukken op 
karton, ook in afwijkende kleuren gedi ukt Vele der zegels 
komen voor aan eene zijde (links of rechts) ongetand (rand van 
het vel) 

De 10, 25 en 50 Ctms Correos alsmede alle Escuelas behalve 
de 3 en 20 Bolivaros, komen gehalveerd gebruikt voor 

Uitgifte 1887 S teendruk naar de in 1882 te New York ge 
drukte uitgifte en ui tge\oerd in de Nationale drukkerij te Cara 
cas door P Schlageter en Gebr Aramburu in Augustus 1887 
Wit, soms geel getint papier Verschillend doorstoken en getand 

Doorstoken 8 
93 Correos 5 Centimos, blauw 
94 » 25 » bruin 

95 » 50 » groen 
96 » I Bolivar purpetviolet 
97 Escuelas 5 Centimos groen (2e type) 
98 » 25 » geel tot oianje 

50 » diepblauw 
3 Bolivares purperviolet 

99 
100 » 

Getand 11 
lo i Correos 
102. Escuelas 
103 » 
io4 » 

25 Centimos, reebruin 
5 » bleekgroen (ie type) 

25 » oranje 
50 » diepblauw 

I Bolivar vaalbruin 

5 Centimos, hard grasgroen (2e type) 

105 
Getand 12. 
106 Escuelas 
Geland 14 
107. Escuelas 5 Centimos, bleekgroen (ie t)pe) 
108 » 5 » grasgroen (2e type) 
Van de 5 Centimos laten zich 2 t jpen onderscheiden, welke 

ook in kleurtint weinig overeenstemming loonen B e h a h e een 
aanmerkelijk verschil in teekening der vlaggenslandaaid aan 
beide zijden van het medaillon, vertoont het ie tijpe geen ver 
siering buiten de omlijsting bo \en de bovencijfers 5, terwijl bij 
het 2e type bo\en de laatst bedoelde cijfers een dekselvormige 
versiering aangebracht is ook zijn de letters van »EscueU« 
veel grooter en zwaarder 

Zoowel de Correos als de Escuela-. komen voor doorstoken 
16 in plaats van 8, aan een enkele zoowel als aan beide zijden 
van het zegel, welke variëteit, naar mijne meenmg terug te 
voeren is op een niet behoorlijk doorslaan der 8 doorsteek 
Buitendien komt de geheele uitgifte voor ongetand, alsmede 
de 25 Ctmos, Escue'as , alleen horizontaal doorstoken 

De 5 Ctms en 50 Ctms Escuelas ook met een giove pintan 
ding Vellen van 2 X 100 zegels, 10 X 10 

Uitgave 1891 Bij dekreet van Generaal Rafael Parra, President 
van den Staat Zulia, van 24 Februari 1891 vastgesteld Staaldiuk 
van de Homer Lee Banknote Cy te New York Geel getint papier. 
Getand 13V2 

109 5 Centimos, violet 
i i o 10 » brum, rood 
Deze uitgifte was slechts bestemd voor binnenlandsch gebruik 

en ongeveer 3 maanden in koers Slechts enkele exemplaren zijn 
echt gebruikt bekend 

Uitgifte 1892 Bij decreet van Generaal j'ose Manuel Hernandez 
te Ciudad Bolivar van i October 1892 vastgesteld De 5, 10, 25 
en 50 Centimos Correos & Escuelas zegels der 1882 uitgifte o\er 
drukt met rond handstempel in paarsche inkt luidend in dubbel 
gelijnde cirkel »Resolucion de i" de Octubre de 1892« daarbinnen 
de waarde 25 Centimos of i Bolivar De diameter voor de i Bo
ll varopruk IS 20}^ m/m, voor de 25 centimos opdruk 21 m/m 

I I I 
112 
" 3 
114 
115 
116 
117 
118 

Correos 25 Centimos,/5 centimos, blauw 
bruin 

groen 
> 

bruin 
oranje 
blauw 

/ l o 
» I Bolivar/25 

V /50 
Escuelas 25 Centimos/5 

» » » / l o 
» I Bolivar/25 
» « » ƒ50 

Zooals bij alle handstempelopdrukken doen zich ook bIj deze 
uitgifte afwijkingen voor bijna alle waarden vindt men met dub 
beien opdruk 

Oppassen voor de taliijke vervalschingen de echte opdruk kan 
men onderscheiden van de namaak meestal reeds door verschil 
in diameter (zie boven; buitendien draagt het woord «Resolucion« 
in de 25 Ctms een accent teeken op de o met in de i Bolivar 
De laatste heeft een komma na genoemd woord, de 25 Ctms 
echter na >de<f In beide opdrukken zijn de cijfers 1892 iets groo
ter dan de letters van het randschrift 

Uitgifte 1893 Bij decieet van Generaal Joaquin Crespo van 
9 December 1892 vastgesteld De uitgifte van 1882 overdiukt 
met wapen der Republiek omgeven door schuin staande lijnen 
Deze opdruk is noodig gemaakt doordat de vorige president 
Guzman Blanco verjaagd werd en men vreesde dat zich nog 
voorraden bevonden van de origineele zegels m ha rden van 
ontrouwe ambtenaren 

119 Correos 5 Centimos, blauw, opdruk rood 
119 A » S * * » * kopstaand 

■ •f JIAA J Jrl JH>PV<I.1 Jl 
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119. B Correos. 5 Centimes, blauw, opdiuk rood dubbel 
120. 
120. 
120. 
121 . 
121 . 
121 . 
121. 
121. 
122. 
122. 
122. 
123. 
123. 
123. 
124. 
124. 
125. 
I2S . 
125. 
125 . 
126. 
126. 
127. 
127. 
127. 
128. 
128. 
129. 
129. 
129. 

130. 
130. 
130. 

A 
B 

A 
B 
C 
D 

A 
B 

A 
B 

A 

A 
B 
C 

A 

A 
B 

A 

A 
B 

A 
B 

> 
» 
» 
» 
•» 
» 
> 
» 
» 
ji> 

» 
Escuel 

» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
> 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
% 

•b 

% 
» 
» 

1 0 
1 0 
10 

25 
25 
25 
25 
25 
5" 
50 
so 

as 5 
5 
c 

1 0 
1 0 

25 
25 
25 
25 
50 
50 

I 
I 
I 

.3 
3 

1 0 
10 
1 0 

2 0 
2 0 
2 0 

» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
j » 

» 
y> 

» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

Bolivar 
» 
* 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

bruin 
» 
» 

bleekbruin 
» 
» 
» 
» 

groen 
» 
» 
» 
» 
» 

bruin 
» 

oranje 
» 
» 
» 

blauw 
» 

vermiljoen 
» 
» 

violet 
« 

bruin 
» 
» 

purper 
» 
» 

zwart 

rood 

rood 

kopstaand 
dubbel 

1 
kopstaand 
dubbel 

t 
kopstaand 

L 

kopstaand 
» » dubbel 
» » 
» » kopstaand 
» » dubbel 
» » 
» » kopstaand 
» » 
» » kopstaand 
» zwart 
» » kopstaand 
» rood 
» » kopstaand 
» zwart 
» » kopstaand 
s rood » 
» » 
» » dubbel 
» » 
« » dubbel 

» achterzijdespiegel-
opdruk. 

» zwart 
» » 

» achterzijde dubbel-
spiegel opdruk. 

De 10 Cts Escuelas komt ook ongetand voor, terwijl evenals 
bij de 1882 uitgifte vele zegels rechts of links ongetand zijn 
(randzegels). Bij deze d ruk vertoont zich de eigenaardigheid 
dat het zegel voorkomt geheel, zoowel vóór als achterzijde ge
kleurd in de kleur waarin de opdruk moest plaats vinden. Ook 
doen zich voor kleine afwijkingen in den opdruk als half bedrukt, 
halve opdruk, e.d. No. 126 komt voor gehalveerd gebruikt. 

De roode opdruk laat zich onderscheiden in 2 sprekende 
nuances, rood en karmijn. 

Uitgifte 1893. Bij decreet van Generaal Joaquin Crespo van 
26 November 1892 vastgesteld. Staaldruk van de American 
Bank note Cy te New-York. Wit of licht getint papier. 

Getand 12. 
131. Correos, 5 Cent imes, bruin 

» 10 » blauw 
» 25 » rood en paarsviolet tot purper 
» 50 » bruin violet 
» I Bolivar groen 

Instruccion 5 Centim. leigrijs 
» 10 » groen 
» 25 » blauw 
» 50 » oranje 
» I Bolivar purper 
» 3 » rood 
» 10 » blauwlila 
» 20 » bruin (Kastanje en chocola). 

o V g e h e e l e uitgifte komt voor links en rechts ongetand (kant-
zegels). De nr. 132, 10 Ctms. Correos komt voor gehalveerd 
gebruikt . Er bestaat een serie proefdrukken op karton. 
De 25 Bolivar karmijn is niet officieel uitgegeven. 

Uitgifte 1893. Bij decreet van Generaal Joaquin Crespo van to 
April 1893 vastgesteld. Staaldruk door de American Banknote 
Cy te New-York. Wit of lichtgetint papier. Getand J 2. 

i44. 25 Centimes, roodviolet. 
Er zijn uitgegeven proeven op karton. 
N.B. Ter herdenking van Maarschalk Ant. José Sucre werden 

tusschen 8 en 10 Feb . 1895 alle zegels met een rond stempel 
vernietigd, lu idend: »Primo Centenario del Mariscal Sucre 1795 
8 de Fibrero 1895.« 

Uitgifte 1896. Bij] decreet van Generaal Joaquin Crespo van 

132 
133 
134 
135 
136, 
•37 
138 
139 
140 
141 
142 
143 

7 Mei 1896 vastgesteld. Steendruk uitgevoerd door Pius Schla-
geter in de Nationale drukkerij te Caracas. Gewoon wit papier. 
Getand 12. Groote kleurverscheidenheid. 

145. 5 Centimos, geelgroen tot mos en hard grasgroen. 
146. 10 » melkbauw tot licht marineblauw. 
147. 25 » geel tot oranje. 
147. A. » » geel tête-bêche. 
148. 50 » rose tot karmijnrood. 
i48. A. » » bruinrood tête-bêche. 
149. I Bolivar lichtlila tot violet. 
De 10 Ctms komt ook voor ongetand, enkele waarden hori

zontaal of verticaal ongetand. De 25 centimos en i Bolivar zwart 
zijn waarschijnlijk proefdrukken. Officieel was deze uitgifte in 
koers van 4 Juli tot 4 November 1896, doch is ook na dezen 
datum zonder bezwaar door de post doorgelaten. Het zegel werd 
uitgegeven ter herinnering aan Generaal Miranda. Vellen van 
II X 12 = 132 zegels. 

In 1900 is te Barcelona een nadruk dezer zegels gemaakt en 
in massa 's te koop geboden. Tot dezen nadruk behooren o.a. d e 
tête-bêche drukken (alle waarden) en de foutdrukken van de 10 
c (2) en de i Bolivar ( i ) . In dezen nadruk komen ook voor klei
ne letterfouten in het woord Guayana beneden l e c h t s i n ' t zegel 
(n inplaats y). De foutdrukken zijn, naar mijne meening, maak
werk, Alle waarden aan een of meer zijden ongetand. 

De nadruk onderscheidt 'zich behalve door nuance, ook door 
groveren d ruk en grootere afmetingen. 

Buitendien bestaat een goede vervalsching, die aich kenmeik t 
door iets kleinere afmeting dan de origineele uitgifte en de na
druk. 

Uitgifte 1899. Bij decreet van Generaal Ignacio Andrade van 
14 November 1898 vastgesteld. Staaldruk van de Ameri-
canBanknote Cy te New-York. Wit of licht getint papier. Getand 12. 

150. 5 Centimos, groen. 
i S i . 10 » lichtrood. 
152. 25 » blauw. 
153. 50 » zwartgrijs. 
154. I Bolivar lichtgrijs. 
155. 2 Bolivares oranje. 
Deze uitgifte munt weder uit (evenals die van 1882 en 1893) 

door heldere sprekende kleuien en geringe nuanceering. 
Alle waarden komen voor aan i of 2 zijden ongetand (kanlze-

gels). Van no. 155,2 Boliv: moeten slechts óoo stuks onoveidrukt 
gebleven zijn (zie volgende emissie). 

De 10 cent imes ook gehalveerd gebruikt. 
156. Certific.ido 25 Centimos, geelbruin. 
Grooter formaat dan gewoonlijk. Speciaal ten gebruike voor 

het frankeeren van aangeteekende stukken (ceit if icado\ 
Uitgifte 1899 Zwarte overdruk op de zegels van de vorige 

uitgifte (Correos) en 1893 (Instruccion) op order van Generaal 
Cipriano Castro van 13 December 1899. De overdruk bestaat 
het woord »Resellada« in halven circel, daaronder R T M, de 
voorletters van den Minister van Binnenlandsche Zaken, Ramón 
Tellos Mendoza, over het geheele zegel. Overdrukt door Pius 
Schlageter in de Nationale drukkerij te Caracas. 

Evenals de overdruk in 1893 was ook deze noodig tengevolge 
van plotselinge gewelddadige verandering van regeeringshoofd, 
en ter voorkoming van oneerlijke praktijken door vroegere re-
geeringspersonen. 

157. Correos. 5 centimos groen 
157. A » 5 » » opdruk kopstaand 
158. » 10 » rood 
158. A » 10 » » » » 
159. » 25 » blauw 
159. A » 25 » » » » 
160. » 50 » grijs zwart 
160. A » 50 » » » » » 
161. » I Bolivar groen 
161. A » I » » » » 
162. 9 2 » oranje 
162. A » 2 » » * » 
163. Intrucción 5 centimos grijs 
163. A > 5 i> » » » 
164. » 10 » groen 
1 6 4 . A » 10 » » » » 
165. » 25 » blauw 
165. A. » 25 » > » • 

r i * j i m j « ' n < i . i j i C I R . L E O N D E RA.AY 
. r u l D «21".-
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166 
166 
166 
167 
167. 
168 
168 
168. 
169 
170 
■71 
171. 
171 

A 
B 

A 

A 
B 

A 
B 

Intruccion 50 centimos oranje 
» 50 » » 

50 
1 

3 
3 
3 

Bolivai violet 
» » 
» veimiljoen 

dubbele opdruk 

opdruk kopstaand 

IG » 
25 
50 

I Bolivar 
3 

10 i> 
3 0 » 

blanw 
violet 
groen 
grijszwart 
kastanjebruin 
vermiljoen 
blauvvviolet 

» achteizijde spiegeldluk 
Instruccion 10 BoUvar gnjs 

» 20 » bruin 
Certificado 25 centimos, geelbruin 

» 25 » » opdiuk kopstaand 
» 25 » » opdruk dubbel 

Vele zegels dezer uitgifte komen aan i of 2 zijden ongetand 
voor (kantzegels) tenvijl ook verdere tanding onregelmatigheden 
zich voordoen 

Uitgifte 1900 By decreet van Generaal Cipnano Castro van 
20 Januari 1900 vastgesteld Het jaar ta l 1900 in zwarten opdruk 
op de Correos zegels van 1899 van 25 en 50 centimos en het in 
1902 zonder opdiuk uitgegeven zegel van i Bolivar, zwart, als
mede op de Instruccion zegels die in 1901 zonder opdruk uit
gegeven werden, behoudens de 10 en 25 centimos welke toen 
in andere kleuren verschenen. Opdruk van de American Bank 
note C) te NewYork. 

Tand ing 12 
172. Correos 25 cenlimos blauw 
173 » 50 » oranje 
174 » I Bolivar zwart 
175 Instruccion 5 centimos oranjegeel 
176 » 
177 
178 
179 
180 
181 » 
182 
Uaar een deel der te overdrukken Corieos zegels zonder 

opdruk te Caracas aankwam, is deze nalatigheid alsnog in de 
Nationale drukkerij heisteld De lokale opdruk onderscheidt 
zich van de \.merikaansche doordat de ie iets langer is dan de 
2e ('/5 a 2|j tn/ml een gemakkelijk onderscheidingsteeken be 
vindt zich in de 1 van 1900, waaivan de vlag en de voet bij de 
lokale opdruk korter zijn dan bij de Amerikaansche 

Van de lokaal opdruk zijn mij bekend 5, 10, 25 en 50 centi
mos Ik merk nog op dat, ofschoon de oplaag dezer opdruk niet 
bepaald klein is geweest, het postgebruik dezer »Instrucciones« 
ten gevolge van de toenmaals verwarde binnenlandsche toestanden, 
zeei beperkt is gebleven, ook omdat dezelfde uitgifte het volgend 
j lar zonder jaartalopdruk veischeen De posfgebruikte «Instruc 
Clones« zijn daardooi zeldzaam. 

Op het 50 Ctms Correos (Nr 173) moet ook een foutopdruk 
voorkomen n 1 1000 in plaats 1900 (Senf) authent iek heb ik 
deze echter nooit gezien, teiwijl geen andere catalogus hieivan 
rept 

Verder komt nog voor een vertikale hands tempel opdiuk 
»Vale 2 Bol« op de 5 centimos, oranje, Instrucciones (Nr. 175 ) 
Officieel IS mij omtrent dit zegel niets bekend , ik houd het voor 
fantasiewerk, ofschoon Galvez (Nr. 193) en Yvert (Nr 91) dezen 
opdruk catalogiseeren 

Uitgifte 1900 Vastgesteld bij Dekieet van Genei aal Cipnano 
Castio van 27 Juni 1900 De postzegels 5, 10 en 25 Centimos van 
1899 overdrukt in zwart met »Resellada« in h a h e n cirkel, waarin 
aU stiaal de handteekening Castro, buitendien het laartal 1900 
Opdiuk aangebracht in de Nationale drukkerij te Caracas door 
Pius Schlageter 

182 Correos 5 Centimos, groen. 
» 5 » » opdruk kopstaand 
» 5 » » zonder opdruk 1900 
» 10 » rood 
» 10 » » opdruk kopstaand. 
» 25 j » blauw 
» 25 » > opdruk kopstaand 

183 10 Ctmos komt ook gehalveerd g tb iu ik t voor. 
82/184 moeten ook dubbele opdrukken voorkomen, 

waarvan ik echter tot nu geen voorbeeld onder de oogen heb 
kunnen krijgen. 

182 
182 
183 
' 83 
i84 
184 
De 
Van 

A 
B 

A. 

A. 
Nr 
de 

Uitgifte 1901. Bij dekreet van Generaal Cipnano Castro van 
20 Januari 1901 vastgesteld Staaldruk en opdruk 1901 van de 
American Banknote Cy te New Vork Landing 12 

185 Correos i Bolivar zwart grijs 
Uitgifte 1901. Bij dekreet van Generaal Cipnano Castro 26 

Januari 1900 vastgesteld Staaldruk van de American Banknote 
Cy te N e w \ o r k Wit papier Tanding 12 
186 
187 
188. 
189 
190 
191. 
192 
193-

Instruccion 5 Centimos oranjegeel 
vermiljoen 
blauw 
groen 
leigiijs 
bruin 
oranjerood 
matviolet 

» 1 0 > 
» 25 » 
» 50 » 
» I BoUvai 
» S « 
» 1 0 » 
» 2G » 

De 5 Ctmos en i Bolivares bestaan ongetand, terwijl alle waar
den aan l of 2 zijden ongetand voorkomen (Kantzegels) 

Uitgifte 1902. Bij dekieet van Geneiaal Cipnano Castro van 
23 November 1901 vastgesteld Staaldiuk van de American Bank
note C> te NewYork in de teekening van 1899 no 150/5 Tan
ding 12 

194 Coireos 50 Centimos, or mje 
195 » I Bolnai grijszwait 
De 50 Centimos komt ook ongetand vooi Van de i Bolivar 

moeten slechts 200 stuks uitgegeven zijn 
Zirh wach'cn voor chemische kleuivervalsching \ a n de 1 

Bolivar gioen no 154 
Verder komt nog voor een horizontale handstempel opdruk 

met violet blaunen inkt op 5 en 10 Centimos derzelfde uitgifte 
no 150/1 lesp met .vale 25 e s « en »vale 50 es < en gecontra
signeerd door den postmeester Officieel heb ik niets omtrent 
deze zegels kunnen vernemen Galvez en Yvert catalogiseerf n 
deze onder resp Nrs 191/192 en 64a/64b 

Uitgifte 1903. BIJ dekreet van Generaal Cipnano Castro van 
2 Juli 1903 vastgesteld Staaldruk van de American Banknote 
Cy te NewYork in de teekening van de 1901 Instiuccion uit 
gifte Wit papier Tanding 12. 

196 Instruccion 10 Centimos, blauw 
Uitgifte 1904 By dekreet van Generaal Cipnano Castio van 

21 Augustus 1903 vastgesteld Staaldruk door de American note 
C> te NewYork Wit papier l a n d i n g 12 

197 Coireos 5 Centimos, groen 
» 10 » lilarood 
» 25 » blauw 
» 5 0 » roodlila 
» I Bolivar » 

Intiuccion 5 Centimos groen 

198 
199 
200 
201 
202 
203 » 10 » leigrys 
204 » 25 » vermiljoen 
205 » 50 » geel 
20Ó » I Bolivar roodlila 
207 » 3 > blauw 
208 » 10 » grysblauw 
209 » 20 » lilarood 
De kleurverscheidenheid is gering, behalve by de 25 Cts In

struccion, die ook in donkerbruine lint voorkomt De meeste 
zegels komen aan i of 2 kanten ongetand voor (kantzegels) De 
25 Cts Correos moet ook ongetand bekend zyn 

De I Bolivar Correos ook op getint in plaats van wit papier , 
of dit echter eene verkleuring is als gevolg van den gebruikten 
drukinkt, is met uit te maken 

De 50 Ctms Correos komt ook gehalveerd gebruikt voor l e n 
gevolge van de verandering, welke ir 1905 in de regeering plaats 
vond, zyn van de Instruccion zegels slechts weinige uitgegeven 
en zyn deze dan ook authent iek gebruikt zeei zeldzaam In 1911 
werd vooi een nominale waaide van ongeveer % 7 000 000 dezer 
zegels ten verkoop naai Parijs geexpedieerd en deze ongeveer 
l3'/2 millioen zegels ten laatste voor frs 50000— verkocht 
vandaar dat de hoogste waarden ongebruikt nog zeer billyk te 
koop zyn. 

(Wordt ve) vol gil.\ E. J M A R T E N S . 
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! 
Brievenbus. 

! 
BERICHT. 

Daal het verslag van den Philatelistendag en het Congies te 
Maüitruhl zeer veel plaatsruimte vordert, moeten enkele van 
de gewone maandelijksche lubrieken overstaan tot het volgend 
nummer Om plaatsruimte in te winnen, werd de l u b u e k 
»Nieuwe uitgiften« zooveel mogeli|k bekort 

♦ * 

L E E S D I T ! 
BIJ adiesveiandering gelieve men niet al een het nieuwe, doch 

ook steeds het oude adres te vermelden en die mededeeling «W 
te doen — zooals herhaaldelijk gebeurt — aan de Administiat ie 
van het blad, doch aan den S e c r e t a i i s d e r V e r e e n i g i n g , 
van welke men lid i s , abonne's zijn hiervan natuurlijk uitge 
zonderd 

* 
Aan veieenigings secietaussen, icdactie 'eden en \ e i d e i e mede

werkers »ord t vewocht, het papier slechts aan eene zijde te 
beschrijven Het komt nog herhaaldelijk \ oo i , dat de kopij aan 
tïvce /ijden beschreven is. 

* 
* * 

Enkele malen ontvingen wij nummers van ons Blad terug 
wegens »dubbele zending« Indien zich het geval mocht voordoen, 
dat U tivee exemplaren ontvangt, wordt U beleefd verzocht ons 
éen ervan terug te zenden Men bezige daai toe hetzelfde adres
strookje, frankeeie dit niet, doch schiijve e r o p : »Terug wegens 
dubbele zending « 

® ® Ingezonden. 
(Buiten verantwoordelijkheid der Redactie) 

BRANDKASTZEOELS. 
Gtachte Redactie 

Hoepel het op blz 124 en 125 onder bovenstaand hoofd op
genomen stuk van den heer Korteueg niet aan mijn adres is 
gelicht, meen ik tegen een paai punten te moeten opkomen, 
omdat ik in dat stuk genoemd word Meer bepaaldelijk heb ik 
het oog op alinea 3. 

De heer Korteweg schrijft o a »Deze is ambtenaal , en wat 
wctt de heer Pull van Scott, Stanley Gibbons en catalogiseering'« 
HIJ gaat blijkbaar uit van de onjuiste piemisse, dat een ambte
naar met tevens philatelist kan zijn' Tot zijne geiuslstelling kan 
ik hem m°dedeelen, dat ik eene speciaalveizameling Nedeiland 
en Kolomen bezit, volgens typen en tandingen ondergebracht m 
een album van . . Stanley Gibbons, n l een Sectional Imperial 
Album (section 129) Indien hij daartoe lust gevoelt, wil ik hem 
mt t genoegen eens inzage daaivan geven, hij zal o a dandaa i in 
aantieffen: Nederland 1852 het hoorntje en het geietoucheerde 
hooint je , 1872 de 25 cent getand i4 groott gaten gebru ik t , 
1876 de Vi cent getand i4 groote gaten, ongebruik t , de eerste 
portzegels gebruikt en ongebruikt in type A en B , van de port
zsgels 1894/97 107 velschillende, waaionder 19 van de 26 be
staande t>pe IV (O a. de 5 cent i 2 '4 X '^Vi, de 10 cent 12!^ 
X 12 en de 121^ cent 1214 X 12 en 1 3 ^ X ' 3 ' / » ) . van de 
80 Indische portzegels 1882 komen daarin 69 voor, o a. \ an de 
20 stuks t )pe IV 16 s t u k s , ook dr 15 cent iiV^ X ' 2 t>pe I 
ongebiuikt en het frankeerzegel NedIndie 20 cent (1870 — 82) 
getand l2i'2, gebru ik t , vooits \ a n Curasao o a uitgaaf 1873/89 
de 25 en 50 t en t i4 X ' 4 wit papier, beide gebiuikt de 10 cent 
en 50 cent 1 2 ^ X ' 2 , beide gebruik t , no 53 (kopstaande opdruk) 
en 53 b (Stanley Gibbons) Ik noem hier eenige zegels, welke m 
de meeste verzamelingen wel zullen ontbieken 

Ik hoop hiermede te hebben aangetoond, dat »Stanle) Gibbons« 
en »catalo^iseeien« mij niet onbekend zijn 

A propos van »catalogisetring«. Is het den heer Koiteweg met 
opgevallen, dat de catalogiseeiing van Stanley Gibbons vei re van 

volledig i s ' En is het hem bekend, dat Stanley Gibbons eene 
onjuistheid verkondigt, waar hij in zijn catalogus bij de emissie 
i864 vermeldt : »The above stamps were also printed at the 
Mint, the sheet being composed of 200 stamps in two panes of 
TOO, plactd side by side«, (cursiveering van mij) Ik kan hem mede
deelen, dat de drukplaat bestond uit een gehrel van 200 zegels, 
20 rijen onder elkaar van 10 zegels, en dat ei van »two panes« 
geen sprake is. 

Melville, in zijne beschrijving van de Nederlandsche zegels, 
(uitgave van de Melville Stamp Books, 47 Strand London), ve i  , 
meldt op blz 39 The plates of this 1864 issue were handed 
over to Messis Enschede and Sons in 1866, and were utilised 
by them until the completion of pieparat ions for a new issue in 
the following year « Over eene samenstelling van de platen spreekt 
Melville wijselijk m e t ' 

Met dankbetuiging voor de opname, hoogachtend, 
Haarlem, 16 Augustus 1925 PULL, 

Oudcontroleur P. en T. 

Zegels met spiegeldruk 
Geachte Redactie. 

De veronderstelling, dat een spiegeldruk op de achterzijde \ an 
een vel zegels (zoowel frankeer als portzegels) kan ontstaan, 
indien het vel in aanraking is geweest met een bedrukt, doch 
nog met dioog vel (zie blz i8 en 108 van den loopenden jaar
gang), IS geheel onjuist, evenals die, dat het papier of de inkt 
daaraan schuld heeft IJc schuld ligt of aan den drukker, of aan 
het inlcgappaiaat van de drukpers Ik zal t rachten de zaak zoo 
duidelijk mogelijk uiteen te zetten 

Moet een vel papier bedrukt worden, hetzij met frankeerzegelb 
dan wel met de t en of andere mededeeling, dan wordt het met 
de te bedrukken zijde op den van diukinkt vooizienen drukvorm 
gelegd, waarna een zware druk op de achterzijde van dat vel 
moet worden uitgeoefend, opdat de drukinkt zich aan de voor
zijde kan overzetten Het te bedrukken vel bevindt zich tussthen 
den drukvorm en den vlakken of cilindeivormigen zoogenaamden 
leggei. Indien, dooi de een of andere omstandigheid, zich geen 
vel papiei tusschen diuLv^rm en legerer bevindt, zet de inkt zich, 
als de drukpers in beweging blijft, over op den legger Wordt 
daarna een vel papier op den drukvorm gelegd, dan ontvangt 
dit 2 drukken, n l dien van den drukvorm (dus aan de vooi
zijde van het vel) en dien van den legger (in spiegelbeeld aan 
de achterzijde) Aangezien de afdrukken van dtukvorin en legeer 
nauwkeur ig op elkander passen en zelfs geen mition ( = '/tooo 
m M) van elkandei veischilleii, zullen beeld en spiegelbeeld 
nauwkeurig samenvallen. 

Indien het inleggen van het te bedi ukken vel papier met de 
hand geschiedt, bemeikt de drukker natuurlijk, indien hij zulks 
te laat d o e t , hij heeft het dan in zijnc macht de drukpers on
middellijk stop te zetten, voor de inkt van den drliktorvi zich 
op den legger over zet Stopt hij te laat, dan wordt de leggei 
b e d r u k t , deze moet dan worden schoongemaakt , »veimcuvvd», 
voor opnieuw een te bedrukken vel op de pers wordt gelegd 
Veizuimt de drukker den legs^ei te vernieuwen, dan kujgt het 
ingelegde vel een druk aan de voorzijde en een nauwkeurig 
daar op pissenden spiegeldruk aan de achterzijde 

Heeft het inleggen van het te bedrukken vel automatisch plaats, 
dan geschiedt dit in den regel door middel van het dux, het 
zuig of het lotary apparaat Nu komt het bij deze appaiaten 
vooi, dat 2 vellen tegelijk, doch ook wel, dat geen enkel vel 
wordt gegrepen Worden 2 vellen gegrepen, hetgeen bezwaarlijk 
dooi den diukkcr kan woiden bemerkt , dan krijgt een vel een 
zwaren, van diukinkt voorzienen, druk, en het andere een z g 
blinddruk, dus een vormindruk zonder inkt (zooals ei veel bi) 
de briefkaarten met opdiuk voor komen) Wordt geen enkel vel 
gegrepen, dan moet dit den diukker , indien hij goed op het 
inlegappaiaat let, onmiddellijk opval len, hij kan dan de peis 
stopzetten, voor de drukinkt zich op den lei;s;ef oveizet Let hij 
met op, dan kiijgt het volgende vel aan beide zijden een druk 
Zijn de drukro'len wat erg gesmeerd, dan kunnen ook nog 
eenige volgende vellen een spiegeldruk, zij het ook in m ndere 
mate, ontvangen 

Om na te gaan, of het spiegelbeeld echt is, dan wel kunst 
matig door middel van een ander zegel op de achterzijde aan 
gebracht, behoeft men slechts er op te letten of, bij doorzicht. 

C I R . L E O N D e R A A T 
I N T . T E L . Z U I D 6 2 . S 5 
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de druk van de voor- en achterzijde nauwkeurig samenvallen , 
ook al is er slechts de geringste verschuiving merkbaar , dan is 
het spiegelbeeld niet echt 

Zooals ik boven reeds mededeelde, ligt de oorzaak niet aan 
het papier, hetgeen op b h io8, 2e kolom, in het midden, woidt 
verondersteld , wel is de samenstelling van het tegenwoordige 
papier (cellulose van naaldhout en een weinig stroocellulose, 
zooals een microscopisch onderzoek mij aantoonde) anders dan 
voorheen (oorspronkelijk geheel van lompen, en later half lompen 
en half hout en stroocellulose), doch dit is niet van invloed op 
he t ontstaan van spiegelbeelden, evenmin als de gomming zulks 
kan veroorzaken Het spreekt van zelf, dat zegels met spiegel
beelden tot de z g uitschotten behooren en bij het controleeren 
van de vellen terzijde gelegd en vernietigd hadden moeten zijn 
Zoolang een mensch een onvolmaakt wezen is. zal het zich wel 
blijven voordoen, dat dergelijke misdrukken aan h e t oog van 
den controleerenden ambtenaar ontsnappen 

Ik hoop hiermede licht in deze voor den buitenstaandei zoo 
geheimzinnige zaak te hebben gebracht 

Hoogachtend, 
PULL, 

Haarlem, 29 Juli 1925, Oud controleur P en T 

Geachte Redactie 
Ondergeteekende werd na een met de Philatehsten-Vereeniging 

»Utrecht» gevoerde correspondentie door deze Vereeniging ge
royeerd als lid, op grond, dat de door deze Vcreenigmg gevor
derde kosten door mij niet betaald weiden. 

Toen »Utrecht« mij betaling hiervan vroeg, is dit door mij 
bestreden, daar, volgens »Utrecht«, de kwitantie 3 maal aan 
geboden was en dit in werkelijkheid slechts i maal het geval 
geweest is 

»Utrecht« heeft gemeend hier niet op behoeven te antwoor 

Ondergeteekende wenscht dan ook den nadruk hier op te 
leggen, dat hij zijn verplichtingen te allen tijde voldaan heeft. 

Met dankzegging voor de verleende plaatsruimte, 
Hoogachtend, E. V E R F F , 

Lid Nederlandsche Vereeniging No 868 
Amsterdam, 25 Augustus 1925 

M E M E L , L I T A U E N EN L E T L A N D . 
Zendt mij uw manco hjs* van bovengenoemde landen (Nrs naar 
Yvert of Michel) Ik zend U een goedkoope zichtzending of maak 
U een billijke offerte — Van Memel ALLES voorhanden 
Kleine vooruitbetaling 5̂ a ' o Gld ) is gewenscht _ 

MAX S Z A M E I T A T , MEMEL, 
MäliLENDAMM 2 - Heler. Redactie Maandblad. (164) 

TE KOOP GEVRAAGD 
postzegels van Nederland en Kolomen in ledeie 
hoeveelheid, speciaal opdi ukken en Jubi leum 
1913 en 1923, ook ongebruikt, verder verza
melingen in album Verrekening omgaand 

P. J. L U K W E L , 
DE VRIESSTRAAT 25, 

DEN HAAG. („s) 

I 4^ 

PI ^ 
^ O 
bO o 
tt> -t» 

tt) 
- > 

OB r ^ 

g * 

den, maar direct tot royement over te gaan 

1 Ka 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 . 
H H I H K 

-^a j 

1 K 

1 
UITSLUITEND voor en ten 

behoeve van LEDEN der 
Aangesloten Vereenigingen 

Nederland-Briefkaart 12'/, op 5, rose 
carton zonder deellijn, in ruil voor 
zegels Ned en Kol 
Johs. J Stoks, Honlhorststraat 111 

Den Haag. (142) 

Ongebruikt Nederland als Jub , vlieg-
post, 2 50 op 10 Gld, opd'iikken en 
derg te koop gevraagd Brieven tiet 
omschrijving en prijs aan John Goede, 
Sloterdijk B 179, Amsterdam (149) 

I Alleen plaatsing 
I bij vooruitbetaling. 

Te koop of in ruil gevraagd ook tegen 
vreemde zegels 3 cent en 2 50 Dienst 
kopst en enkel onget f 5— Yv ong 
No 48 Porten en zegels van Ned en 
Kol met tand en afw B Weijerman 
J v NassaustrTit 90 den Haag (152) 

Adverteert in dit Blad 
mr G A Bontekoe, te Sneek, zoekt te Te koop aangeboden Europa-verz 6500 
koopen afwijkingen jubikumzegels, verschillende prima stukken in Schiu-
plaatnummerSder lOcent ko rseerende bek, goud op snee,2d Yvert w 10500 fr 
serie (zondergeschrapte 9), plaat 5 (met 
driehoek) en de oplaigletter D der 100/ 
17Vi inalle3 tandingen (bovenrand) (144) 

Nederland compleet 
Tekoopjevr Toorop zegels, ieder kwan
tum R LOOY Oud Beierland (159) 

J E L DE J O G D E , 
VIJVERL^AN 3, ROTTERDAM, 
— VERZENDT OP AANVRAGE — 
Z I C H T Z E N D I N G E N 
in Europa en oud Dultschland 
PRIJZEN ZEER BlhkIJK 
Lid „Breda", 448 
Ook levering op mancolijst (146) 

l B. B. PAANS, Postzegelhandel, Werkendam, 
geeft aan soliede personen postzegels in depot op ruime provisie. 
B S " KOOPT STEEDS NEDERLAND EN KOLONIËN. (156) 1 

Prijs dezer advertenties: 
75 cent per keer, 
bij vooruitbetaling. 

Teltst de/er Annonces 
^oor den lOn in te zenden 

aan de Administratie. 

TE KOOP PrachtverzamelmgAmerika, 
waaronder vele brief stukken, bv 1845, 
2 et no 1, zegels van 1851-56 no 3, in 
type I en 11, ongebr , type 111 gebr , 
1857 no '5-16 17 onget en ongebr enz 
1 1 C de Kort, Onderweg 23, Geleen (1291 
Te koop gevraagd: Ned Jub 1911 
pltnrs en tandingen Ned Jub 1923 2 
et pltnr 2, tandingen en afwijkingen, 
ongebruikt Offertes aan A Jürgens jr, 
p/a Jürgens Oliefabrieken, Zwijndreïht 

(165) 

POSTZEGELS 
IN PRACHT-EXEMPLAREN, 
50—70 0/0 b e n e d e n Senf 

(NEDERLAND en KOLONIEN uitgesloten ) 
VRAAGT Z I C H T Z E N D I N G AAN 

P.Servaas Smits, Deventer. 
93r GEEN LEVERING OP MANCOLIJST (3°) 

Brandkastzegels van Ned.-
Indië.Voordeeligeaanbieding 
compleet 55 gld. per serie. 
FrancD na ontvangst van Postwissel. 
SPUI 13, AMSTERDAM. (i3a) 

J. J. A. ENGELKAMP. 

Reeller Tausch gesucht. 
Suche Niederlande, Dänemark, Schweden, 
Norwegen Korrespondenz deutsch 

Erste Referenzen auf Wunsch. 

Apotheker Karl Weiss, 
Grosskaufmann, Innsbruck 

Handelsakademie (Geste rreich) ^47) 

0 3 " A M S T E R D A M , N. Z. V O O R B U R G W A L 264 " S f l (128) I 
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JÖT J. M E B U S , P O S T Z E G E L V E I L I N G E N . feJl 1̂ 
I O S " DE NIEUWE YVERT '^SU I 
I verschijnt op 1 October a.s. | 
I Ö S " PRIJS fl. 3,75 FRANCO. " S ö | 
¥ De catalogus wordt ook geleverd inclusief geregelde W 
I toezending der S U P P L E JVl E N T E N gedurende een M 
Y jaar voor fl. 4,75 franco. — — " ~ A 
A Bestellingen, vergezeld van het bedrag, worden NU A 
^ tegemoet gezien, ten einde prompte levering Ie doen /JV 
$ plaats hebben, door: — — — — ^ X 

I K. A. HE IJ MA NS JR., ï 
$ VIJVERHOFSTRAAT 161 b, ROTTERDAM. (155) ^ 

R L A 1 D. 
1864. 

11)13. 

1921. 
1923. 
1923 

1923. 
1923. 

5 cent 
10 cent 
Jubilenm, 2Vj50 c. 
1 GId. . . , 
2,50 Old. . 
5 üld. 
Viiegpost, compl 
7 Provisorien . 
Jub. 2 e—1 GId. . 
lub., compleet. 

10/3, I G u l d . / n V , c. 
„Toorop" . 

Toezending 
Benede 

f 0 60 1 
. 0,30 
» 1,20 
, 0,45 1 
» 1 
» 1,80 
„ 0,75 
» 0,40 
, 1 10 
„ 9,75 
„ 0,65 
, 0 60 1 

1 1924. Tentoonst., ongebr. . f 1,75 
1909 Porto 3 c . / l GId . „ 1,— 
1907 De Ruijter, /,—25 c. . „ 2,25 

1 1912/19 V, c  1 Gld. . . „ 1 80 
1923 4 Provisorien . . „ 0,80 
1924 4 „ . „ 0,40 
IO/IV2 en 12'/i/5 Têtebêche „ 0,75 

Ned.Indië. 

1917/18. 4 Opdr. (Yv. 121124) „ 0,35 
1 1921/22.7 „ (Yv. 125131),, 0,45 

na ontvangst van postwissel. 
n f 10, porto ex t r a . (157)' 

K. K E I Z E R , Hoofdweg 150, AMSTEBDilM. 

P R O F I T E E R V A N D E Z E S P O T G O E D K O O P E A A N B I E D I N G ! 
Lot d'OUTREMER. 

In verband met de zeer groote aanvraag voor 
deze zegels, heb ik samengesteld een pracht
sortiinent van overzeesche landen. In dit sor
timent, inlioudenile 1500 stuks, zijn o.a nik 
vertegenwoordigd Austratïë, Tasmanië , 
Chili, Venezuela* Guatemala, Peru,Victoria. 
Queensland, Dominicana, Nicaragua, Sal
vador, enz , enz. (Geen Seebeckzegels). Dit 
sortiment, iets voor liefhebbers van mooie 
zegels, waarde catalogus Yvert enorn, kost 
slechts f 12,—, franco aangeteckend. 

Lot l'EUROPE. 
Dit sortiment bevat 4000 zegels uitsluitend van 
Europa ; een gelegenlieidsKoopje voor verza
nielaajs, speculateurs, ruil. De vele goede ze
gels hieronder stellen U zeker zeer tevreden. 
Uit de rijke sorteering noem ik hier o.a. 
Turkije («dr ianope i ) . Sovjet Rusland e.a., 
N o o r w e g e n , Zweden, Denemarken opdr. 
e t c , België vele soorten Oostenrijk ( se ras 
compleet), Luxemburg diverse, enz , enz. 
Dit sortiment 4000 zegels, waarde cat Yvert 
enorm, kost slechts f 15,—. franco aangeteckend. 
Gratis premie 100 Eng. Kolomen 

Lot SUPERBE. 
Dit sortiment bestaat uit 2500 zegels der ge
heele wereld. Een mooier samenstelling is niet 
denkbaar, het overtreft uwe verwachtingen, 
ongeacht de waarde der zegels in catalogus 
samengesteld. Uit de zeer groote verscheiden
heid noem ik slechts : Liberia mooie serie, 
1 ng. Kol. de gezochte Queen Victoriazegels, 
Oostenrijk j ene s compleet, nieuwe uitgave, 
Chili hooge waarden, Tukije,serie compleet. 
Peru fraaie z, gels, Nyassa, Dominicana, enz. 
Dit sortiment Superbe, cat.waarde zeer hoog, 
kost slechts f 12.—, franco aangeteckend 

Buitengewone aanbieding: Lot d'Outremer Lot l'Europe, I^ot Superbe te zamen 8000 zegels, voor slechts 
3 lots te zamen ontvangt extrapremie van 1200 zegels in prima sorteeiing ^ r a t i s . L*etalingen veizoeke op 
loezending van zegels na ontvangst van het bedrag. Aanvragen porto bijs'"iten. 

f 35, — , franco aangeteckend Elk kooper van dez 
miin postrekening No 118330 of per postwissel. 

;160) 

P O S T Z E G E L H A N D E L „ T H E G L O B E " , Z A A N D A M 

POSTZEGEL VEILING. 
1e Amsterdamsche Postzegelbeurs. 

Voor de veiling, fe houden in de 2e helft van 
de maand OCTOBER 1925, worden zendingen in

I gewacht 'tot 1 October a.s. 
' Op aanvraag wordt gaarne catalogus toegezonden. 

Inzendingen en verzoeken tot inlichtingen terichten aan de 
Ie Amsterdamsche Postzegelbeurs, 

Café „Oe Pool", Damrak 43, te Amsterdam. 
Aldaar Donderdagavond en Woensdag en Zaterdagmiddag 

Postzegelbeurs. (150) 

I 

Wegens sterfgeval zeer voordeelig ter 
— overname aangeboden een — 

Postzegelhandel. 

I 
(Winkelverkoop in acht depots in Noorden Zuid
Holland, schitterende voorraden postzegelsmeteen 
verkoopwaarde van ruim f 1700,—), voor slechts 
600 gulden. Als geheele of gedeeltelijke betaling 
kan een goede postzegelverzameling aangenomen 
worden Brieven onder No 161 bureau van dit Blad I 

■ 

P O S T Z E G E L  R O N D Z E N D I N G S 

V E R K E E R „ S A B U " . 
:: L E I D E R :: 

L. A. VAN D O O R N , 
S0ENDASTRAAT31, 

HAARLEM. 

In October wordt gratis onder de deel

nemers verloot: 
1 ex. 10 Kronen 1910 oostenrijk, waar

de Yvert 1925 fr. 3 0 0 ,  . 
Aan deze gratisverloting nennen ook 
deel zij, die zich vóór 1 Gctober a.s. 
als deelnemer aanmelden. 
Inl ichtingen bij den leider. (162) 

' ■■■■■■■■«■! 

tfcar A M S T E R D A M , N. Z. V O O R B U R G W A L 264. " S U (128) 
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IfcSr J. M E B U S , 

M. Z. 

P O S T Z E G E L V E I L I N G E N . T Ö l 

BOOLEMflN'S 

1 
■ ■ 1 

' R 

1 

I 

POSTZEGELHflNOEL, 
voorlieen ROKIN 54, thans Ie HELMERSSTRAAT 190, Postbus 280, AMSTERDAM, 
wordt, nu de liquidatie is afgeloopen, voortgezet door ondergeleekende, die door 
overname, uitsluitend gerechtigd is, dezen naam te voeren. = = = = = = = = = = 

GEEN FILIALEN. 
NADERE BIJZONDERHEDEN IN HET NUMMER 
— VAN 16 OCTOBER A.S. — 

A. D. BRANDTS, 
v.h. DIRECTEUR DER N. V. M. Z. BOOLEMAN'S 
POSTZEOELHANDEL. (163) I 

i 
m TAXATIE, ADVIEZEN, m 

VEILINGZAKEN. "*' 

DE HAAGSCHE 
POSTZEGELHANDEL, 
TOUSSAINTKADE 41, 

DEN HAAG, 
levert alle zegels 
volgens mancolijst. 

Yvert 1926 ver
schijnt begin Octo
ber; bestellingeq 
worden nu reeds 
aangenomen. Prijs 
f 3 , 5 0 ; Franco 
f 3,75. 

iiiiiiiiii'iii<iiii'iiiiiiil!ilii|[iliiiiiiiiriiiiiiiiii|||iiil!liiiiilii{iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiHiiiiiiiiiiilNii:iiiiiii»liiiiii:iiiiiiiiii!iiiiiiilh^ 

I Zal binnen enkele dagen verschijnen: | 

I l U M S T E I N ' S EUROPACATIILOliUS 1026.1 
i 9e DRUK. ï 
I Tot op den dag van verschijnen bijgewerkt. Doov regel | 
i matig verschijnende supplementen steeds op de hoogte | 
i blijvende. | 
I De volledigtte en goedkoopste catalogu«. i 
I 750 bladzijden mhoud. Meer dan 2800 afbeeldingen. = 

Duiische en Fransche ieksi. | 
Roode geheel linnen band in vier | 
kleurendruk. Prijzen in Zwitsersche | 
franken = gondfranken. | 

Inhoud: Europa, Duitsche Kolo | 
n'ën, postkantoren in het buitenland. | 

SlÈS^S^^öB®^; Voordeelen: | 
?3B .2;': "'^^^\'|s*'.T 1 Prijsraadsel. Ie prijs een Baze f 

lerduifje e.a. met een totaalwaarde i 
van fr. 1500,—. | 
1 voorkeurbüjet ter verkrijging der g 

'il supplementen op den catalogus. 1 
Prijs : 5 Zwits. fr. + porto en | 

1926 
HEHAUiGfaCR " T ÈDlTEURS 

Catalogued«; embalUge fr. 1,25. 
ïiinbresPoste Vreemd bankpapier wordt, tot den | 

dagkoers omgerekend, in betaling | 
genomen. 1 

Alle vooruitbestellingen worden op denzelfden dag | 
uitgevoerd. 1 

Aflevering geschiedt alleen bij gelijktijdige overmaking i 
van het bedrag met de bestelling. | 

Zumstein & Co, Bern 22 (Zwitserland). I 
(148) 
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