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HANDBOEK CURAQAO 
— = EN SURINAME = 

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

! i VERMELDT VELE OPLAABCIJFERS DER ZEGELS I I 

VERKRIJGBAAR AD F 2 ,  BIJ ALLE NEDERLAND

SCHE HANDELAARS EN BIJ — 

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

[12) 

Waarschuwing. 
De postzegelhandelaar B. J. de Heer, te Rolierdam, verzoekt 

de lezers van dit Blad mede te deelen, dat een zekere firma te 
Parijs (Rue St. Lazaire 31), zich noemende ,,Economie Phila
télique", Duitsehe koloniaalzegels aanbiedt, die totaal valsch 
zijn. Hij levert ze ongebruikt , gebruikt en op brief en is ook wel 
bereid ze tegen goede andere zegels te ruilen. 

Men zij op zijn hoede ! 
De beheerder van 't BondsInformatiebureau, 

J. A. KASTEIN, 
Hendr. Jacobszstr. 19, Amsterdam. 

Raad van Beheer. 
Najaarsvergadeiing van den R a a d v a n B e h e e r van het 

Nederlandsch Maandblad voor Philatelie, op Zondag 25 
October 1925, des voormiddags te 11 uur, in het CaféRestaurant 
»De Kroon,« Spui 10, te 'sGravenhage. 

BREDA, 29 September 1925. De Administrateur, 
L. C. A. SMEULDERS, Lid vjd R. v. B. 

Nederlandsche Vereeniging van Postzegelverzamelaars. 
Secretaris: A. VAN D A M , Wilhelminastr. 49,//««r/«»?, Tel. 10793. 

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

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

Naarde7i. 
'sGravenhage: Secr . : J. J. Deggeller, Schuytstraat 151. 

■ Haarlem: Secr . : dr. J. M. van Olst, Wilhelminastraat 14. 
'sHertogenbosch : Secr. : Lambert W. C. Berge, Kerkstraat 64. 
Leiden en Omstr.: Secr: J. A. A. van der Horst, Breestr. 165. 
Nijmegen: Secr. : dr. M. Heyer, Canisiussingel 3. 
Twente: Secr . : Ch. A. Struyck, Almelo. 
VVestFriesland: Secr . : P. C. Korleweg, Westerweg 91, Alkmaar. 

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

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

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

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

Enschedé & Zonen te Haarlem. 
Het Handboek is te P a r ij s mei GOUD bekroond. 

Nieuwe leden. 
52. Ph. I. D. A. van Rees, p/a. Oberst Weichert , Margareten

gürtel 46, Wien V. 

878. H. Scheurleer, kap. inf., Princessegracht 26, den Haag V. 
879. F. J. Sträter, Vaartweg 36, Hilversum. A. V. {igzó.) 

Aanmeldingen. 
J. A. M. Albrecht, planter. Toeren bij Malang (N.I.) 
E. C. van Hollz, Deli Havenbedi ijf, Paleisweg, Mcdan (N.I.) 
J. W. A. van Welsum, Leeraar, Lcmbang bij Bandoeng (N.I.) 
ir. J. W. J. Beek, Magazijnstraat 10, Bandoeng (N.I.) 
rnr. P. A. Offers, Oude Gracht 275, Alkmaar. 
C, de Ruyter, Prins Mauritslaan i, den Haag. 
C. F. Heinen, Heuvellaan 35, Hilversum V. 
J. W. F. Bunge, .St. Annastraat i4, Nijmegen. 
mevr. A, Smit, Waverstraat 101, Amsterdam. 

Bedankt. 
E. P. A. Cohen. 286. L. Stamm. 
H, Jonker. 382. T. Ravensberg. 
W. L. Overduyn. 121. mr. F. Tilman. 

Over eden. 
191. J. M. C. van der Bijll. 

Adresverandetingen. 
G. Aars, vertrokken naar Ned.Jndiè'. 
C. C. van Altena, thans p/a. mevr. A. C. van Breda Beausar
van Altena, Broekslootkade 4, Voorburg. 
G. J. C. Aveling, thans onbekend. 
C. Bovenkerk, thans Pater Wijnterlaan 13, Naarden. 
J. de Clercq Zubli, thans Dep. v. Kolon., den Haag. 
P. Cornets de Jong, thans Naripan Irinnen l, i?rt«(;'ös/ï^ (N.I.) 
H. Cramer, thans Tandjoenglaan 15, Weltevreden (N.I.) 
M. Davidson, thans Oranje Nassaulaan 22, Overveen. 
H. Dekker, thans Lembangwe^ 94, Bandoeng (N.I.) 
M. F. Drognat Doeve, thans Riouwstraat 122, Bandoeng (N.I.) 
F. J. van Haften, thans Jordensstraat 46, Haarlem. 
A. C. A. Heshusius. 
J. F. de Hosson, thans Spuistraat 268 I, Amsterdam. 
A. Jansen, Peneleh III no. 20, Soerabaia (N.I.) 
A. Kriebel, thans Tiel. 
E. J. F. Linssen, thans Salatiga (N.I.) 
D. de Leeuw, lui t . art , thans den Helder^ 
], Lobry, thans Hilversum. 
J. V. van Marken, thans Concordiastraat 12, Rotterdam. 
C. M. Samuels, thans Tjiboenoet 6, Bandoeng (N.J.) 
A. G. V. van der Schooren, thans Burgemeestersplein ^, 
Arnhem. 
G. J. Stork Gzn, thans p/a. Muiswinkel, 2e Helmerstraat 50' 
Amsterdam. 
J. Tigho. 
W. A. Uiterwijk, thans Javastraat 32, Nijmegen. 
H. J. H. Voskuil, thans Baronielaan 200, Ginneken. 
A. M. Vroeg, thans Mathenesserlaan 293, Rotterdam. 
J. P. W a p , thans Natunaweg 5, Bandoeng (N.I.) 
H. B. Wolter ing, thans HoU. Chin. Sch. _ 3, Ketalang, 
Soerabaia (N.I.) 
W. J. G. G. van Zanten, thans Lampersari 6, ÄJ/Ärtra«"(N.I.) 

AGENDA der Algemeene Vergadering op Zondag 22 No
vember 1925, 's namiddags 2 uur, Hotel „Monopole", 
Stationsplein, te Amersfoort. 

Opening. Mededeelingen. 
Verslag der Alg. Vergadering op ^o^ov.'i^te Amsterdam. 
(Zie mededeel ingen Ned. Maandblad voor Philatelie Decem
ber '24). 
Verslag over 1924 (zie jaarboek 1925). 
Rekening en Verantwoording 1924. Kapport en conclusie 
der Financicele Commissie (zie jaarboek 1925). 
Rekening en Verantwoording der Intern. Tentoonstelling te 
'sGravenhage 1924, indien mogelijk. 
Begrooting 1926. 
Verkiezingen : a. periodiek aftreden der bestuursleden A. 
van Dam en H. J. Boeken Jzn. ; b. financieele Commissie : 
aftreden van het lid A. Kriebel en van het plaatsverv. lid 
C. van Vreeden. 
Aanwijzing van den tijd, waarop en de plaats, waar de 
volgende Alg. Vergadering zal worden gehouden. 
Royement wanbetalers. 
Rondvraag en sluiting. 

De Secretaris, A. VAN D A M . 
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BEGROOTING 1926. 
O N T V A N G S T E N . U I T G A V E N . 

OMSCHRIJVING 

1! j . 

OMSCHRIJVING. 

Ill 

IV 

I e d e n . 
Contributien . 
Entreegelden . 

ƒ 5525 
V o , -

T i j d s c h r i f t 
Restitutie Exploitatie Tijdschrift. 

V e r k o o p 
Winst 

D i v e r s e n . 
Advertentien Jaaiboekje . 
Toevallige Baten . 

/ 

/ 

/ 

600,— 

350,— 

8 5 , -
1 5 , -

/ 5 6 0 0 , — 

- 000 -

- 350,— 

- 5 0 , -
III 

IV 

V 

VI 

VII 

/ 6 6 0 0 , -

A l g e m e e n e U i t g a v e n 
Reis- en verblijfkosten Bestuur 
Lokaalhuur . . . . 
Porti, secretariaat en Archief . 
Algemeene Vergadei ing. 

B i b l i o t h e e k 
Onderhoud 
Aankoop 
Berging 
Assurantiepremie 
Leesciikel 

A f d e e 11 n g e n. 
Retnbut ien 

T i j d s c h r i f t 
Redactie, drukken en Expeditie . 

D i v e r s e n . 
Jaarboekje . . . . . . . 
Propaganda . 
Lidmaatschap Ned. Bond . . . 

B u i t e n g e w o o n 
Aflossing Leening 1911 . . 
Garantiefonds Handboek deel I I . 

O n v o o r z i e n 
Onvoorzien . 

/ 4 0 0 , -
- 50,— 
- 4 0 0 , -
- 1 0 0 . -

/ 1 4 0 , -
- 2 5 , -

65,10 
5,80 

- 150,— 

ƒ 500,— 

/ Ö O O O , -

/ 250,-
- 100,-
- 800,-

/ 150, 
- 650,-

/ 314,10 

/ 950,-

- 385,90 

- 500,— 

- 3000,— 

- 650,— 

- 8 0 0 , -

- 314,10 

/ 6 6 0 0 , — 

Toelichting op de 
ONTVANGSTEN. 

Hoofdstuk I, art i Geraamd in velband met het aantal leden 
ad 850 tegen een contributie van f 650 , terwijl in art 2 op toe
neming van het ledenaantal m 1926 is gerekend. 

Alle overige posten bleven onveranderd. 

Aldus vastgesteld m de bestuursvergadering van 4 October 1925. 

De I 'oorsitter, 
G. V. VAN DER SCHOOREN. 

De Penningmeester, 
T H . H. KLINKHAMER 

Begrooting 1926. 
UITGAVEN. 

Hoofdstuk I, art i Deze post liet eenige verlaging toe. 
Hoofdstuk 11, art . I. Deze post is verhoogd met f 100,— voor 

aankoop van een nieuwe kast. Art. 5 is verhoogd in verband 
met vorming van een leescirkel in Ned-Indie. 

Hoofdstuk IV. a i t . i . Deze post is aanzienlijk verhoogd, gezien 
de uitgaven in 1924 en 1925 In 1924 weid uitgegeven f2760,22, 
terwijl tot I Juli 1925 al is betaald f 1756,93. Het Maandblad 
kost gemiddeld pei maand f 250,— a f 290,—, er resten nog 5 
maanden en zal dus een bedrag als geraamd noodig zijn. 

Hoofdstuk V, art. i . Wegens toename van het leden-aantal 
moest het jaarboekje worden vergroot en vermeerderden de kosten. 

Hoofdstuk VI, art i Commissie Handboek kwam te vervallen. 
In de overige posten kwam geen verandering 

Postzegelvereeniging ,,Breda**, te Breda. 
I e Secretar i s : L. C. A. S M E U L D E R S , Schoolstr. 18, Breda, Tel . 1397 

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

Aanwezig 38 leden en aU introduce de heer Fneder ich uit 
Amsterdam. Na opening der vergadering door den voorzitter, den 
heer Singels, en welkomheeting der aannezigen, worden de notulen 
der vergadermg van 7 September 1.1. onveranderd goedgekeurd 
en vastgesteld 

Vervolgens heeft ballotage plaats over een i o-tal candidaat-
leden, die allen als lid worden aangenomen en wier namen aan 
het slot van dit verslag voorkomen. 

De ie penningmeester, de heer Cramerus , maakt alsnu bekend 
dat aan procenten, wegens uit de boekjes genomen zegels ge
durende het derde kwartaal 1925, een bedrag van f 122,21 ten 
voordeele der kas is gekomen 

De vooizittei deelt hierna mede, dat door het bestuur zijn 
benoemd tot leden der commissie, belast met den aankoop van 
zegels, bestemd voor de groote jaarlijksche algemeene verloting 
(zonder nieten) in de aanstaande Januan-vergader ing de bestuurs
leden, de beeren J C. G. van den Berg, A J Jacobs en J Sikkens 

Door den heer dr Gommers wordt aan de vergadering getoond 
een echt gevlogen brief van Albanië over Valona naar Parijs. 
Dit in tegenspraak met de mededeeling, voorkomende in sommige 
Duitsche tijdschriften, waarbij dergelijke brieven als '>zwendel« 
worden aangemerkt . 

Door de beeren Van Maelsseke en Olree zijn ten behoeve van 

WATERGRAAFSMEER • ^ 1 ■ ¥ # % # \ r » O» *► 
O ^D IR .LEON DE RAAY 
= •■ INT.TEL. ZUID «255 • 



i6 OCTOBER 1925. NEDERLANDSCH MAANDBLAD VOOR PHILATELIE. aw ni 

het falsificatenalbum eenige valsche zegels geschonken, welke 
in dank worden aanvaard. 

De voorzitter deelt mede, dat in de volgende vergadeiing de 
bibliotecaris het falsificatenalbum mede zal brengen ter bezich
tiging hoofdiakelijk van de valsche zegels der OudJJuitsche Staten. 
Ter vergelijkmg daarmede zal door de heeren Cramerus en 
Siegmund hunne verzameling van die landen worden medegebiacht . 

Ten slotte heeft de gewone verloting onder de aanwezige leden 
plaats van eenige zegels, aangekocht voor f 3,40 en van enkele, 
geschonken door de heeren Gommers en OIrée. Aan de heeren 
Van Andel, Sikkens, Siegmund, ds. Loeff, Smeulders en Polke 
vallen de zegels ten deel. 

Waarna de vergadering is uiteengegaan. 
Breda, 5 October 1925. De ie Secretaris, 

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

21. C. F. J van den Heuvel, Schapenmarkt 2, te 'sHertos^en
E.Z.R. bosch. (III). 
307. CT. Moelij ker, Bergschelaan 162 B, te Rotterdam. (V) 
K.Z.R.P. 
409. B. Hanekamp, Middlesex, Group 31, te Jamadup (West

89, J. M. Siegt, Dam 5, te Goes. (Ill) 
ZK, 
456. J, C. de Jong Czn., J. P. Koenstraat 89 te, te Utrecht. (IV) 
E.Z.R. 
486. J. N. Optendrees, Staalwijkstraat 5, te Leiden. (V) 
E. 
457. P. Gordon, Dijkstraat 60 B, te Rotterdam. (V) 
E.Z.R. 
Ned. Kol. 
487. E. R. Lim, te Samarinda (Borneo). 
E. 
458. W. Walrecht, Brugstraat 10, te Groningen. (IV) 
K.Z.R. 
Ned. Kol. 
459. W. A Hekkert, Boekhouder, Zeemanstraat 12, te Zaan
E.Z.K. dam. (Vil) 

Candidaatleden. 
A. L. Th . baron Quarles de Quarles, Procuratiehouder der firma 

Coster van Voorhout & Co. te Soerabaja, Van Weede van Dijk
veldstraat 43, te 'sGravenhage. (Eigen aangifte.) 

R. Maasbommel, Ambtenaar der Telegrafie, Zomerhofstraat 
40 li, te Rotterdam. (Voorgedragen door H. Zwijnenburg, te 
Rotterdam.) 

C. C. J. Verschure, Directeur Stoombootondernemingen, Van 
Bergenstraat 7, te Breda. Tel 238. (Voorgedragen door L. van 
Reijen, te Breda.) 

W. van Egmond, directeur eener N.V., Frans van Mierisstraat 
134, te Amsterdam. (Voorgedragen door P. C. Korteweg, te 
Alkmaar.) 

M. van de Weg, Plantagelaan T,, te Rotterdam, (Eigen aangifte.) 
K. M. L. ter Horst, waarn. hoofdadministrateur Alg. Cultuur 

Maatschappij, te Gallia Estate, Postk. Bangoen Poerba (Sumatra). 
(Eigen aangifte.) 

G. van Dijk, Tuins t raa t 59, te Wormervcer. (Eigen aangifte.) 
Bedankt als lid. 

307. G. H. Voerman, te Ainersfoort. (IV) 
89. F. A.J. Lathouwers, te ^sHertogenbosch. (Ill) 

249. D. de Vries, te Amsterdam. (VII) 
Adresveranderingen. 

256. ds M. A. van Pernis van Schoonrewoerd (Z H.) naar Pastorie, 
Terborgscheweg, te Doetinchem. (Van V naar IV.) 

275. J. A. L. Aarts, te/?ö^/(;rrfaw, thans Stationsplein 14c, aldaar. 
(V) 

225. C. Koopman van Ginneken naar Banstraat 17, te 'sGra
Z. venhage. (Van II naar V.) 
290, E. W. S M. Fick van Oosterhout naar Reguliersgracht 138, 

te Ainsterdam. (Van III naar VII.) 
294. P .A.M. Davyt, thans pension »Berghegge«, Marialaan, te 

Oosterbeek (IV) 
163. J. C. van Bortel, thans Javastraat 12, te Weltevreden (Java). 
370. J. C. E. van Herwerden jr., te Groningen, thans Oude 

Ebbingestraat 21, aldaar. (IV) 
34. H. J\ . G. Vrensen van Breda naar Prins Hendrikstiaat 117, 

■ te Giuneken. (Van I naar II.) 

Aankondiging. 
LEDENVERG.VDERING op Maandag 2 November 1925, des 

avouds te 8 uur, iu de bovenzaal van de , ,Beurs van 
Itreda". (Ingang St. Janstraat.) 

Bekendmaking. 
De administrateur der rondzendingen biengt ter kennis van 

belanghebbenden, dat de gelegenheid tot inzending van boekjes 
(hoogstens 15 per kalenderjaar), bestemd voor het rondzendings
verkeer, wederom is opengesteld. 

Hij verzoekt beleefd, doch dringend, op het adres te vei mel
den: »Bijkantoor Parkstraat«. 

H. J. H. M. JANZEN, 
Breda, 15 October 1925. Parkstraat 18, Breda. 

Bijkantoor Parkst raat . 

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

KORT VERSLAG der vergadering, gehouden op Zaterdag 
26 September 1925, te 8 uur, in hotel „Krasnapolsky", 
Amsterdam. 
58 leden en candidaatleden zijn aanwezig, als de voorzitter 

deze eerste bijeenkomst na de vacantie opent en na de heeren 
introducé 's Keiser en Korf en de nieuwe leden G. Vrielink en 
L. W. van der Vliet speciaal verwelkomd te hebben, mededee
1 ing doet van het overlijden van de heeien L.P. van der Chijs, Th. A. 
Schouten en den oudsten zoon van den heer Zilver. Vooral den 
heer Van der Chijs, die met wijlen den heer Boudewijnse en den 
heer Sauveplaume tot de oude garde van »Hollandia« behoorde, 
zullen wij noode missen op onze vergaderingen, waarvan hij een 
zeer trouw bezoeker was. 

Vervolgens brengt de heer Vredenduin verslag uit over de 
door hem bezochte Philatelistendagen te Oostende en Maastricht; 
de mededeeling, dat onze vooizilter dit jaar den beker veroverde, 
wordt met luid applaus begroet . 

Na ballotage worden de heeren G. C. M. Bethe, A. F. Gosse, 
M. J. Keiser, dr. S. J de Lange en G. A. L. Visser als lid en 
de heer J. Poulie als juniorIid aangenomen. 

Vele nieuwe zegels en stempels gaan rond, waarna art. 64 van 
ons H. Reglement gewijzigd wordt. 

Voor de in 1927 te houden Jubileumstentoonstell ing wordt de 
heer Van der Hurk als secretaris der tentoonstellingscommissie 
benoemd en worden diverse besprekingen gehouden. 

Gedurende de pauze, waarin druk geruild wordt, is de door 
den heer Vredenduin voor dit jaar gewonnen Bondsbeker te be
zichtigen. 

De heer Gooïsen heeft het door hem gewonnen Ederzeelalbum 
ter beschikking van de Jubileumskas gesteld, de heeren Balledux 
en Vrielink gaven postzegels voor dit doel ; een en ander ver
rijkt genoemde kas met f 9,—. 

Na veiling van 30 kavels, heeft een algemeene verloting plaats 
waarbij de gelukkige winnaars zijn nos. 83, 137, 312, 208, 7, 67, 
166, 235, 334, 294, 317, 119, 116, 121, 244, 304, 293, 46, 43, 192, 
239, io4, 210, 270 en 183. 

Hierna sluiting te 10.30. 
De 2e Secretaris, J. P. T R A A N B E R G . 

Afgevoerd van de ledenlijst. 
V. S. Eram, Parijs. C. Ferrer, Barcelona. 
L. v. Halasz, Budapest. G. Resten, Parijs. 
H. Gigglberger, Bad Homburg. W. Ph. Coolhaas, Laboeha Bad
W. Haunroth, Bremen. jan. (adres onbekend). 

Aangenomen als lid. 
170. ds. S. J. de Lange, Joh. Vermeerstraat 55, Amsterdam. 
149. G. A. L Visser, Holendrechtstraat 16, Amsterdam. 
i n . M. J. Keiser, ie Helmersstraat 63115, Amsterdam. 

(Voorgesteld door J. J. A. Engelkamp.) 
144. A. F. Gosse, Tolstraat 4o, Amsterdam. 

(Voorgesteld door J. J. A. Engelkamp.) 
112. G. C. M. Bethe, Bosboom Toussaintstraat 352, Amsterdam. 

(Voorgesteld door A. Sauveplanne.) 
118. J. Poulie, Jan Luijkenstrraat 6, Amsterdam. (Juniorlid.) 

(De laatste 4 zijn eerst dan aangenomen, als voldaan is aan 
art. 5 van 't H. R ) 
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Bedankt als lid. 
J C Haim, Amsterdam B Amelung, Naai leut 
J da Silva, AmsUidam F Schmidt jr , Adm de Ruij 
G. H Voeiman, Ameisfoort t t rwe^ , Amsterdam 

Overleden. 
48 Th A Schouten, Huizerweg 57, Bussum 

Adresveranderingen. 
95 L Thiescheffer, Melkmarkt 42, Zizwlle 

346 P B de Riddei , Pioenstraat 31 a. Leiden 
i4o P Balledux, Prinsengiacht 46o, Amsterdam 
341 N A Zilver, Zacharias Jansestraat 53, Amsteidam 

Vergaderingen. 
BEbTUUR!s\EKGADEKl>G op Zateidag 24 October 1<J25, 

des aTonds te 8 anr, in Cafe „Suisse", Kalverstraut, 
Amsterdam. 

LEDENVERGADEBING op Zaterdag 31 October 1925, des 
avonds te 8 uur, in Hotel „Krasnapolsky", Warmoes
straat, Amsterdam. 

Mededeeling. 
Gelegenheid tot afdiacht van de contributie Nov 1925 —Nov 

1926 op de ve rg iden ng \ i n Zateidag 31 October a s in Krasna 
polskj Na dezen datum wordt over het bedrag gedisponeerd, 
verhoogd met incassokosten 

De ie Secretaris J A K A S I F I N 

Utrechtsche Philatelisten-Vereeniging, te Utrecht. 
Jsecretaris: K H. J VAN HÜLSSEN, Bngi t tens t iaa t 17, Utiecht 

KORT VERSLAG van de algemeene vergadering op Dins
dag 29 September 1925, in het café-restaurant Witjens, 
te Utrecht. 

Aanwezig 36 leden en 3 introduce's Om ongeveer S'/i uur 
opende de vooizitter de vergadering en heette a l k aanwezigen 
welkom op de eerste vergadering in het nieuwe vereenigingsjair 
In het bijzonder werden welkom geheeten de aanwezige leden 
van de ifdeelmg Gouda, de beeren J J P den Boer en Deicksen 
H Mzn en de introduce's G A Evers, F Cortenbach en H J 
Uijterwaal Nadat de notulen der Juni veigadei ing onveiandeid 
goedgekeurd waren, werd o/ergegaan tot de behandelin^' der in 
gekomen stukken, die vooi het meerendeel voor kennisgeving 
werden aangenomen Van den heer Post was e tn schrijden in 
gekomen, dat hij d t postzegelliefheblierij ter zijdc had gezet en 
bedankte voor het lidmaatschap der U Ph V Besloten werd den 
heer Post namens de Vereenig ng te bedanken voor de vele werk
zaamheden, die hij vooral als bibliothecaris voor de Vereeniging 
\ ei richt had Tot bibliothecaris werd benoemd de heer K van 
Hulssen, die tevens tot plaatsvervangend lid van den Raad van 
Beheer werd aangewezen ter vervanging van den heer Post Hierna 
werd de heer Vuijstingh namens de Vereeniging bedankt voor 
zijne verleende mtdeweiking tot het verkrijgen van verschuldigde 
gelden van een nalatig lid In verband met het ontvangen ant 
woord werd de voorgestelde schorsing van dit lid aargehouden 
tot de vo'gcnde algemeene vergidering Pen heftige discussie ont 
stond over een misverstand tusschen een lid en een der sectie 
hoofd°n, welke na eenige heftige besprekingen weid bijgelegd 

De VOO gedragen candidaat leden W Soleer, VV J Pluijm, Wer 
ner, Knöchel, J A Voorthuis, G A. Eveis, F Cortenbach en H 
J Uijteiwaal werden met algemeene s temmen tot leden aange 
nomen, terwijl het lid F W Slammeshau'=, dat nog steeds in 
verzuim gebleven is aan zijne verphchtmgen te voldoen, met al 
gemeenc stemmen als lid geschorst werd , a i n dit lid werd de 
tijd tot 15 Januari 1926 gelaten, om alsnog aan zijne verplich 
tingen te voldoen De imiiddels ter vergadering gekomen nieuwe 
leden Co tenbach. Evers en Uijterwaal werden door den voorzitter 
gelukgewenscht met hunne aanneming tot lid Het jaarveislag 
werd h i e in i onverandeid goedgekeurd 

Na een koite voorloopige mededeeling over den Zeventienden 
Philatelistenda^, die ingevolge het besluit der Bondsvergadeimg 
in 1926 te Utrciht zal wolden gehouden en samenvalt met de 
vieiing van Jret 20ja i ig bestaan der U Ph \ , deea de voorzitter 
een beroep op de medeweik ng der leden om dit lus t ium te doen 
slagen Hierna deelde d vooizitter mede, dat hij, tot zj]n leed 

wezen, door ziekte de vergadering Ie A/nö^/nc/i/'niet heeft kunnen 
bijwonen Zijne gepubl ceerde voordiacht heeft hij dus niet kunnen 
houden, doch hij hoopte deze in het Maandblad te behandelen 

BIJ de rondviaag werd medegedeeld, dat de ronazending dci 
corvocaten voor de beursavonden tot December 1925 zal worden 
gehandhaafd De heer Van der Horst uitle zeer terecht zijne 
verwondering over het feit, dat de redactie van het Maandblad 
een ingezonden stuk van het om gegronde redenen gerojee ide 
lid E Verff had opgenomen in het Septembei nummer zorder 
dat dit ingezonden stuk aan het bes tuur der U Ph V was aan 
geboden De voorzitter deelde mede, dat hij dit =tuk, waarin de 
feiten bovendien onjuist voorgesteld werden, ter sprake zal bi engen 
in de eerstvolgende vergadering van den Raad van Beheer De 
heer Tholen deelde mede, dat door de postdiiectie te Utrecht 
geweigeid was voor zijn postboxbewijs de door hem verzochte 
zegels te verstrekken Hij vroeg of de Vereenig r g hare bemid 
deling in deze kon verleenen De \oorzit ter deelde hem mede, 
dat alleen de Bond deze zaak bij het betrokken Ministerie kon 
aanbinden en zegde toe het Bondsbestuur hierover te schrijven 

Inmiddels was door de beeren De \ e e r en Bendeis de groote 
verloting in orde gebiacht, zoodat de aanwezigen in de pauze 
verrast werden met een mooi prijsje De niet uitgereikte prijzen 
zullen den leden door de zorg van het secretariaat worden toe 
gezonden 

Nadat de voorzitter gewaar':chuwd had tegen de aanbieding 
van jubileumzegels, die in andeic kleuren werden aangeboden, 
weid overgegaan tot de veiling, waarna de vergadering om loj/^ 
uur weid opgeheven 

De Secretaiis van de U Ph V, 
K H J VAN HULSSEN 

Nieuwe leden. 
(e) W So'cer, Lammcrshan 12, Meester Cornells (N O I ) 

W J Piuijm, Oosthaven 34, Gouda 
(e) Werner Knöchel, Moorkamp s, Hamburg 
(e) J A Voorthuis, Statenlaan 97, Den Haag 
(e) G A Evers, van Speijkstraat 20, Uti echt 

F Corienbach, Jansk t i lhof 6, Utiecht 
(e) H J Uijterwaal, Merelstraat 3, Utrecht 

Geschorst als lid. 
r W Stammeshaus, Ned Oost Indit 

Bedankt als lid. 
G J M Couvec, Ramstiaat 12, Ltxiht 

Adresverandering. 
K van Wyk wordt Burgemeester Martenssingel 107 a Gouda 

Vergaderingen, 
BESTüURS- \ERGADElUhG op Dinsdag 20 October 15)25. 
ALGEMEENE VERGADERING op Dinsdag 27 October 1925. 
BEURSAVOND op Dinsdag 10 Noiembei 1925 

Mededeelingen. 
Nognnaals wordt de aandacht van de leden gevestigd op ar ikel 

23, van het Reglement 
Nog steeds worden briefen bes 'emd voor het secretariaat, aan 

geboden aan de oude adressen, waardoor veitragirg in de af 
handeling daarvan onts aat Ht t adres van den secretaris is sedeit 
Januari 1925 Brigittenstraat 17, Utrecht 

Door de zorg van den secretaris zijn op l October 1925 de prijz( n 
van de groote verloting — voorzooverre met reeds uiigeieikt — 
aan de overige leden toegezonden Den leden, die bij ontvangst 
van dit Maandblad nog niet m het bezit van hun prijs kwamen, 
wolden verzocht hiervan voor 25 October a s mededeeling te doen 
aan het secietariaat Bngit tenst iaat 17, Ltfecht 
JAARVERSLAG over het vereenigingsjaar 1924-1925 

In het begin van het afgeloopen vereenigingsjaar werden alle 
volgens rooster aftredende bestuursleden herkozen, terwijl in dit 
jaar verder geen bestuuiswijziging heeft plaats gehad 

Aan het begin van het vereenigingsjaar bedroeg het aantal leden 
231, t h a r s 219 Werd in het vorige vereenigingsjaar een verlies 
geboekt van 8 leden, in dit jaar heeft de Vereeniging een achter 
uitgang te boeken van 12 leden Daaitegenover staat, dat de ballo 
tagelijst van de eerste vergadeung in het nieuwe v ei een i gin gsj Tai de 
namen van zeven candidaat leden vermeldt De afdeeling Gouda 
heeft 20 leden, de Vereeniging telt 138 corie-^pondcerende leden, 

a ^ o m . LEON DE RAAY 
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terwijl te Utrecht 61 leden wonen Ook in dit jaar is vooruitgang 
te constateeren in het aantal Utrechtsche leden, zij het dan ook 
in zeer bescheiden mate De afdeeling Vlaardmgen werd op haar 
verzoek opgeheven 

In het afgeloopen vereenigingsjaar weid het normale aantal 
vergaderingen gehouden, n 1 10 bestuurs en 10 algemeene ver 
gaderingen De algemeene vergaderingen werden gemiddeld door 
35 leden geregeld bezocht Het toenemend \crgaderingbezoek is 
grootendeels het gevolg van de vermeerdering van het aantal 
Utrechtsche leden en de meerdere belangstelling, die er door de 
Itden van de U. Ph V. voor de aangelegenheden, de philatelic 
betreffende, betoond woiot De vergadeiingen hadden haar ge 
woon geanimeerd verloop, dank zij de verlotingen, waarvoor door 
vele leden dikwijls prijzen geschonken werden, teiwijl vele leden 
door het tei bezichtigmg stellen \an nieuwigheden of lariteilen deze 
vergaderingen dikwijls hebben veraangenaamd f e dezer plaatse 
wordt allen hieivoor dank gebracht Natuuilijk ontbrak ook dit 
jaar niet de gebruikelijke St Nicolaas verloting zonder nieten 
van ons lid Wijnmalen Tot Januari werden de vergaderingen 
gehouden in het Hotel de l 'Europe, waarna minder aangename 
ervaringen met de vergaderzalen m dat Hotel opgedaan de Ver 
eenigirg noodzaakte een ander vergaderinglokaal te huren in het 
cafe-restaurant Witjes 

De veilingen en zichtzendingen ter vergadering blijven een 
attractie voor onze leden In verband met het gioot aantal ter 
veiling aangeboden kavels op de algemeene vergade ' ingen, moest 
het voorgeschreven aantal kavels tot de helft teruggebracht worden 
BIJ wijze van proef werd in November een afzonderlijke beurs 
avond ingesteld, welke zich in buitengewone belangstelling mocht 
verheugen. Daardooraangemoedigd, werd besloten lederen tweeden 
Dinsdag van de maand een dergelijken beursavond te houden 
Vanaf dit oogenblik werd de belangstelling zeer gering, zoodat, 
wanneer die belangstelling zoo blijft, om der kosten wille de beurs 
avonden in den vervolge met meer gehouden zullen worden Ook 
de zichtzendingen worden op de algemeene vergaderingen wel 
ingezien, doch de kooplust bleef zeer gering en is niet evenredig 
aan het vele werk, dat aan de afrekening daarvan \ ei bonden is 
Waar voor groep Z dit j a i r groole belangstelling bestond, werd 
deze gioep rondzcndingen in dit veieenigingsjaar wedeiom inge
steld 

Leden van den Raad van Beheer over het afgeloopen jaar waren 
de heeien dr P. H \ a n Cittei t en H C . M i i u s , plaatsvervangend 
lid de heer F . H. M Post, afge\aardigden ter Bondsvergadering 
de heeren C G. A Wijnmalen, dr P H van Gittert, H C Milius, 
J G Ra-itgever en J !• Burgersdijk Leden \ a n de verificatie 
commissie 1924/1925 zijn de heeren D Tholen en G. J Baljet, 
plaatsvervangend lid de heer C W H H frogei 

De vergoeding, toegekend aan den officieelen afgevaardigde 
voor de Bondsvergadering, werd afgeschaft 

Ook dit vereenigingsjaar mochten inzendingen van leden onzer 
Vereeniging op internationale po tzej,eltentoonstellingen bekro 
ningen verwelven / o o verwieiven op de Internat onalt Postzegel 
tentoons'ellmg te Den Haag de collecties van de volgende heeren 
de navolgende bekroningen Kaub een zilveren medaille, Post 
een verguld zilveren en een extra medai Ie, De Beer een zilveren 
en De Veer ef n bronzen medaille, terwijl de collectie van den 
heer Van Gittert een diploma verwierf en de heer Post op de 
tentoonstelling te Parijs een zilveren medaille behaalde 

Aan de Vereeniging »7uid Limburg« weid een bedrag geschon 
ken van tien gulden en eenige zegels voor de verloting, voor de 
door haar tijdens h e t Congres m Augustus georganiseerde post-
zegt ' tentoonstell ing. 

Ook dit j aa r werden van de afdeeling CÖZCIÄJ afschriften-van de 
notulen der gehouden vergaderingen, enz ontvangen, v/aaruit 
bleek, dat te Gout^a het vergadering-bezoek druk is en in die 
afdeeling een ge/ond vereenigingsleven hecrscht. 

Om de omvang!i |ke correspondentie van het secietariaat (die 
intusschen niet veel verminderd is) eenigszins te ontlasten, werd 
een schrijfmachine aangeschaft, waardoor de vele werkzaamheden 
van den secretaris eenigermate ontlast werden 

Alvoi ens het verslag te eindigen, wil ik reeds nu wijzen op het 
feit, dat de Vereening het komende jaar haar 20-jarig bestaan 
herdenkt en dat de Zeventiende Philatelistendag tegelijk met de 
viering van het vierde lustrum der Vereenigiging te Utrecht ge
houden zal worden. Op de Vereeniging rust de verplichting de 
congressisten op waardige wijze te ontvangen 

Ik doe een beroep op alle leden, om, zooveel in hun vermogen 
ligt, daaraan mede te werken, opdat de U Ph V de gasten op 
waardige wijze kan ontvangen en eindig d t verslag met mijn besten 
wensch voor den verderen bloei onzer Vereeniging, waaraan, 
waar ik niet aan twijfel, alle leden gaarne zullen medewerken 

De Voorzitter, De Secretaris der U Ph V, 
dr P H VAN C n i E R T . K H J VAN H U I SSEN 

Haagsche Philatelisten-Vereeniging, te 's-Gravenhage. 
Wnd secr : K N K O R I E W E G , Beeklaan 518, 's Gravenhage 

VERSLAG der vergadering op Donderdag 34 September 
1925, in Café „Boschlust", Bezuidenhout 2, te 
's-Gravenhage. 

Aanwezig 17 leden De voorzitter opent d t bijeenkomst met een 
woord van welkom aan de aanwezigen, speciaal den heer Jonker, 
die als introduce aanwezig is Hij hoopt, dat de Vereeniging ccn 
goed jaar mag tegemoet gaan Voorts zegt hij t t rug te moeten 
komen op de notu'en van de veigadering van 28 Mei j l , waarin 
door hem zou zijn gezegd, dat het opmerkelijk is hoe weinig voor
zitter en secreta is van het Uitvoerend Comité van de in 1924 te 
's Hage gehouden Internationale Postzegel tentoonstelling notitie 
hebben genomen van den aandrang, die op hen werd uitgeoefend 
om tot afrekening met de participanten in het waarborgfonds te 
komen Dat is niet de juiste weergave van hetgeen in die ver
gadering door hem is gezegd, en dat wil hij hier even herstellen 
Eerstens heeft hij m die vergadering nitt gesproken van voorzitter 
en secretaris van het Uitvoerend Comité, doch alleen van den 
voorzitter Uitdrukkelijk wenscht hij hier te doen uitkomen, dat 
hij het woord secretaris toen niet bedoeld kan hebben, omdat hij 
voor de groote activiteit van dezen en de voortreffelijke wijze, 
waarop de heer Bonn voor het tentoonstellingscomite heeft ge 
werkt, niets dan lof heeft Ook heeft het niet m de bedoeling ge
legen te zeggen, dat de voorzitter van op hem uitgeoefenden aan 
drang geen notitie had genomen, doch wel, om scherp te doen 
uitkomen, dat inzake de afrekening met de participanten m het 
waarborgfonds dooi den voorzitter van het Uitvoerend Comité niet 
die activiteit aan den dag werd gelegd, die men redelijkerwijs -van 
dien functionaris had mogen verwachten 

Daarna worden de notulen van de Juni vergadering voorgelezen 
en goedgekeurd Vervolgens voorlezing der ingekomen stukken, 
waaronder een tweetal brieven van de N V Vereenigde Zeepfa
brieken te /ituijndrecht, betreffende een door haar uitgegeven 
»Postztgelruilgids»' Aangezien tr voor dtze reclame geen belang
stelling blijkt te beslaan, zal dit belanghebbende worden mede 
gedeeld 

De voorgehangen nieuwe leden worden met algemeene stemmen 
als zoodanig aangenomen 

Daarna biengt de afgevaardigde naar den Bondsdag en het 
Philatelisten Congxas te Maastricht, de h ter Korteweg, zijn verslag 
uit, waarbij hij opmerkt, dat de resultaten van bondsvergadering 
en congres beide, naar zijne meenmg vrij onbelangrijk zijn te 
achten Naar aanleiding hiervan wordt gevraagd, wat de H P V 
eigenli)k voor belang heeft bij aansluiting bij den Bond, daar blijkens 
inlichting van den penningmeester het lidmaatschap plus de af
vaardiging enz i _ / i o o , — van de kas der Vereeniging vergen. 
Besloten wordt in een der volgende vergaderingen dit onderwerp 
ter sprake te brengen, teneinde den leden gelegenheid te geven 
de wenschclijkheid van het al of niet lid blijven van den Bond 
nader ondtr de oogen te zien 

Na de verloting volgt nog een bespreking van huishoudelijken 
aard, benevens ten kleine veiling, waarmede dtze bijeenkomst 
eindigt en d t voorzitter de vergadering sluit. 

Vergadering. 
Algemeene vergadering' op Donderdiig 22 October 1925, 's ai oiids 

te 87» uur, in Cafe »Boschlust«, Be/uidenhout 2 , te 
's-Graienliage 

Opening Notulen Verloting 
Ingekomen stukken Rondvraag. S'uiting 
Bestuursvcrkiezmg Veiling 
Mededeelingen 

De wnd Secretaris, K N. KoRiLVVfG 

POSTZECELHANDEL 
WATERGRAAFSMEER • N . Y A A R &C DIR. L E Ö N D E RAAY 
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Ver. van Postzegelverz. „de Globe", te Arnhem. 
S e c r e t a r e s s e : ] G Schuurman-Meesters, Apeld weg 57, Arnheiit 

VERSLAG van de vergadering van Dinsdag 29 September 
1925, in Restaurant »National«, te Arnhem. 

De door den heer Blanken geleide vergadering wordt door i4 
leden bijgewoond Na goedkeuring der notulen van de vorige 
vergadering, wordt overgegaan tot ballotage der candidaat leden 
en worden beidt tot het lidmaatschap toegelaten 

Na het houden der maandelijksche verloting, wordt de \erga 
dering gesloten De Secretaresse, 

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

Nieuwe leden. 
67 G Frijling, 7v\aneplein 43, Amsteidam 

100 H H F J. Portheine, Kemperbergerweg 61, Arnhem 
Candidaat-lid. 

F Flipse, Koningstraat 80, Arnhem (Voorgesteld door P. W 
Günther ) 

Bedankt als lid voor 1926. 
22 dr J B A Kipp 

120 J R de Joncheere 
156 L de Raaij. 

Adresverandering. 
44 J H Eisink wordt Van Citter'straat 32 (T, Rottet dam 

Vergadering. 
VERG4DERING op Dinsdag 27 October 1925, 
SOCIETEITSAVOND op Dinsdag- 10 > o i e m b e r 1923, 
beide 's avonds te 8 uur in Restaurant , ,National". 

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

GEWONE BIJEENKOMST op Dinsdag 8 September 1925, 
des avonds te 1% uur, in Restaurant „Suisse". 

Aanwezig 29 leden Voorzitter de heer De Ru ter, die de 
vergadei ing opent met een verwelkoming dei leden in de eer 
ste \ e rgaden i ig in het winterseizoen De notulen de r \o r ige ver
gadering wolden gelezen en goedgekeuid 

Twee candidaten worden tot lid aangenomen Als zoodanig 
wordt de heer dr J D Meeiwaldt binnengeleid en dooi den 
voorzitter gelukgevvenscht 

De voorziltcr doet enkele mededeelmgen omtrent den Phila 
telistenaag te Maastiuht, dien hij met den heer dr Fi enkel, 
als mede afgevaardigde, heeft bijgewoond 

In de plaats van den heer W H F V<\<t\\\\e.a\i\i\)%,A\^ Rotterdam 
metterwoon heeft verlaten voor zijn nieuwe standplaats Amsterdam 
wordt als commissaii«^ voor den \ e r k o o p benoemd de heer A, 
M E van Reijn Snoeck, Rochussenstraat 263, alhier, die deze 
benoeming onder applaus aanneemt De heer Nieuvvenhuijs 
(afwezig) wordt door den voorzitter herdacht 

De ingekomen stukken, waaronder eene kennisgeving van het 
hoofdbestuur dei Posterijen voor een zegelverkoop bij inschrijving 
en een schrijven van de N V Vereenigde Zeepfabrieken te 
Ziuijndrccht, houdende verzoek tot het zenden van een leden 
lijst (waarop niet wordt ingegaan), werden voor kennisgeving 
aangenomen 

Van den heer Romenij zijn voorts ter bezichtiging zi]n veiza 
melingen FranlrijL, IJsland, Noorwegen, Zwedon, Gibraltar en 
Malta Voor e tn en ander was groote belangstelling, waarna 
de heer Romenij door den voorzitter onder applaus woid tdank-
gezegd 

De verkoop van 25 enveloppen met het stempel der Giotius-
Tentoonstell ing bracht aan de kas f 3,— Hierna heeft de gewone 
zegelverloting plaats, waarna nog enkele zegels wo'den geveild 

Een voorstel van den heer Romenij, om m het vervolg ook in 
de maanden Juni en Juli te vergaderen, wordt tot een der vol 
gende bijeenkomsten aangehouden 

Een voorstel \ an den heer Botzen tot oprichting eener afdeeling 
aankoop van nieuw verschenen zegels wordt door enkele leden 
bestreden, inzonderheid door den heer Van Harderwijk, die de 
groote bezwaren daaraan verbonden op goede gronden aantoont, 
waardoor dit \ oorstel geen ingang \ i nd t 

De heer Groenhuizen zal de volgende vergadering zijne ver
zameling Belgte ter bezichtiging stellen Niets meer aan de 
orde zijnde, sluit de voorzitter de vergader ing 

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

dr J D Meerwaldt, arts, te Perms. 
I S Cohen, apotheker , ' s Giavendijkwal 26, te Rotterdam. 

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

VERSLAG der algemeene vergadering op Woensdag 23 
September 1925, in café „Hollandais", Groenmarkt, 
te 's-Gravenhage. 

Aanwezig 61 leden, waarvan 2 dames Als gast aanwezig de 
heer Bloyb van Treslong Afwezig met kennisgeving het bestuurs-
1 d Van Hou'um (wegens ziekte), m e \ r Reijerse, het echtpaar Van 
der Houwen en de heer Jongens De \ooiz i t le r opent de verga
dering met de mededeelmgen Zegels voor de veilotirg zijn ge
schonken door de heeien D van Rijswijk, Bakker, Melseit, J van 
Peuraem, Gerritsen, ten bate der kas door Struijk en Friederich 

Voorde viering van ons 15-jarig bestaan zijn voorstellen inge
komen en door 't bestuur behandeld. Als gevolg daar» an stelt 
het bestuur voor, dat te vieren gelijk met onze 15de jaarvergade 
ring in 1926 Het plan is verder e e n d e r zalen van den Dierentuin 
te huren Muziek door de leden wordt gewenscht en verwacht 
Buiten de groote jaarlijksche verloting zal een verloting gehouden 
worden voor alle aanwezigen (waartoe van de leden gaarne zegels 
ter beschikking daartoe worden ontvangen), benevens deze een 
tombola Bovendien kan nu reeds medegedeeld worden, dat ter 
bezichlig ng zal zijn de zeldzame collectie proeven van den heer 
Van Harderwijk uit A/z^^rt'ii:;« Elk lid zal een dame als gast mede 
^kunnen) brengen Na afloop een dansje Dit m groote trekken 
wordt door de vergadeiing bespicken en goedgekeurd, waarbij 
tevens een feestcommissie wordt gekozen, bestaande uit de beeren 
Reijerse, Frieder ch, Kiichner, Langev eld en Bakker 

Hierna geeft de heer Kirchner eenige toelichting bij de rond 
gaande stempels van de Maastrichtsche Tentoonstelling, deelt 
eenige bijzonderheden mede uit Maastricht en brengt degioeten 
aan de Veieemging ovei van den heer Maingay De vooizitler 
feliciteert den heer Kiichner met zijn onderscheiding (verg zilv 
medaille) behaald te Maastricht. 

De voorzitter leest vooi de mededeelmgen uit de couranten, 
omtrent 't ongeldig verklaren van verscheidene zegels van Ncd-
ludie Omtrent de getallen der zegels van Ned Indie, voorkomende 
in het Maandblad, merkt de voorzitter op, d a t ' t aantal van 2 000, 
2 ' j c. op 3 c , roodlila, klaarblijkelijk fout is en dat dit wel 
20000 zal zijn 

De heer Schnabel houdt daarna een opwekki rg tot de verga 
dering om de propaganda ernstig ter hand te nemen in de eerste 
plaats door te zorgen elk individueel een lid aan te brengen en 
in de tweede plaats een piopaganda-commi=sie in te stellen en 
Ie benoemen Hierop wordt direct ingegaan en als leden dier 
commissie worden gekozen de heeien Schnabel , Huijser, Heuff, 
Gerritsen en Var Dop 

De notulen worden met algemeene s temmen goedgekeurd Bij 
de veiloting wint de heer Millaard den isten prijs. Als leden 
der commissie voor de gl oote verloting worden gekozen de beeren 
Van der Veen, Huijser en Van der Willigen 

Vervolgens veiling, waarna rondvraag. 
De heer Van Leijden waaischuwt tegen de vele valsche Bel

gische roode kruiszegels De vervalsching is te merken aan den 
druk en aan het woord Belgioue, een o inplaats van c| Verder 
waarschuwt een der leden tegen practyken van een handelaar 
in Schoten, waarvan bekend was, dat hij een partij der oude zeeels 
van Curasao en Suriname had geleverd, die vatsch waren Ook 
wordt de opmerking gemaakt, dat op 't oogenblik zeer veel voor
zichtigheid gevraagd wordt tegen vervalschingen 't Is zelfs zoo 
erg, dat een firma in Keulen aanbiedt alle zegels — op opdracht 
— te zullen veivaardigen als origineel 

Hierna sluiting. 
De Sect etat ts, J. N. H VAN R E S T 
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4e JAARGANG. 

T^entoonsfef f ingen. 
II. 

In het tijdsbestek van 1881 tot 1925 werden deihalve ruim 
zestig belangrijke tentoonstellingen gehouden, gezv\egcn van de 
kleinere, die slechts een locale beteekenis hebben Wat hebben 
nu deze tentoonstellingen ons geleerd en waarin hebben zij gefaald' 

Leering viel te putten uit het tentoonstellen van verzamelingen, 
die getuigenis aflegden van den speurzin, de philatelistische 
kennis van den exposant Elk ernstig verzamelaar, die zich ge
plaatst ziet tegenover een collectie die voor hem een openbaring 
is van veel, wat hem lot op dat oogenbhk onbekend was, zal 
een prikkel meedragen om eigen verzameling op hooger plan 
te brengen Hij zal — en dit achten wij een belangrijke post op 
de credit-zijde der tentoonstellingen — bemerken, dat het zelfs 
met bescheiden middelen mogelijk is, een object samen te 
stellen, dat boeit door philatelistische waarde De onervaren be
zoeker zal de wetenschap verkrijgen, dat bij postzegelverzamelen 
geld den doorslag niet behoeft te geven, doch dat speurz n, 
naarstig zoekenen vergelijken het mogelijk maken uit zegels van 
weinig waarde een interessant geheel op te bouwen In dit ver 
b ind wordt met vieugde geconstateerd, dat uit verschillende 
beslusingen van de jury 's , vooral in de laatste jaren, blijkt, dat 
de kostbaaiheid eener verzameling niet voor alles gezocht wordt 
in de groote duurte der geëxposeerde stukken, maar dat het 
hierboven bedoeld ernstig speuren en onderzoeken hoe langer 
hoe meer in de bekroningen hun loon vinden Dit is een niet 
te onderschatten voordeel, dat n o m. de belangstelling van het 
gioote publiek in de postzegeltentoonstellingen zal weten gaande 
te houden, een belangstell ing, die anders binnen koiteren of 
längeren tijd zou moeten verslappen, juist door de tentoonstellingen 
zelve' Wie door de tentoonstellingszalen dwaalt en zijn oo-en 
goed openzet, kan herhaalaelijk uitingen opvangen van ont 
moediging en wievel Ontmoediging, omdat de »kleine« ver
zamelaar zich geplaatst ziet tegenover collecties, waaraan niets, 
niemendal ontbreekt Uitdrukkingen als »dan kan ik wel in 
pakken,« of »ga maar op 't dak zitten,« en dei gelijke asphalt-
bloempjes, leggen een niet te weerleggen getuigenis af van de 
deceptie, die den beschouwer bevangt. Is hij bovendien exposant, 
dan wordt de ontgoocheling dikwerf wievel. Wrevel, omdat de 
eigen, kleine verzameling veelal samengebracht met geringe 
middelen, doch niet met minder liefde voor de philatelie, dan 
de groote obieclen, waar het geld dikwerf duimendik op ligt, 
daarmede concurreeren moet 
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wel zijn maatregelen te nemen, waardoor deze tot de kleinst 
mogelijke afmetingen is terug te brengen Een daarvan vindt 
reeds meer en meer toepassing het bekronen van verzamelingen, 
waaruit voor alles de philatelistische kennis en het onderzoek 
blijken Een tweede maatregel is het breken \ a n de tot dus
verre gevolgde sleur bij de mdeeling der verzamelingen in klassen 
Wa t zou men zeggen van een schilderijen-tentoonstelling, waarin 
op den voet van gelijkheid om de hoogste onderscheiding mede
dingen stukken uit de oude school en die, welke de schilder
kunst in haar meest moderne uiting naar voren willen b r e n g e n ' 
Wij zouden dit veroordeelen, maar een soortgelijk iets vindt, 
telkenmale opnieuw, plaats op onze postzegeltentoonstellingen. 

In zijn uitvoerig schrijven over de Haagsche 1 entoonstelling 
zegt de heer Leon de Raay over dit punt het volgende 

«Len ander feit is, dat er een kampioenklasse werd opengesteld 
vooi inzendingen, die iceds op een internationale tentoonstelling 
met een gouden medaille bekroond waren In het prospectus 
staat »moeten in deze klasse tentoontoongesteld worden.« 

Is dit de bedoeling geweest, alleen voor Nederland (en of 
kolomen), of voor alle l anden ' In het eerste geval was men dan 
reeds van te voren overtuigd, dat slechts een inzender hiervoor 
in aanmerking zou komen, wijl de tweede reeds van te voren 
buiten mededinging was gesteld ' Was echter de bedoeling 
— en zoo heb ik mij dat voorgesteld — dat alle inzendingen, 
die reeds een gouden medaille op een internationale tentoonstel 
ling verwieiven, in deze klasse moesten mededingen, dan werd 
zulks hier ovtr het hoofd gez en want tal van met goud bekroonde 
veizamelingen we'den in andere klassen geplaatst in concurrentie 
met kleinere verzamelingen, die daardoor niet voor een bekroning 
jn aanmerking kwamen, wat zeer onbevredigend werkte « 

Wat hier de heer De Raay naar voren brengt , geldt voor alle 
tentoonstellingen en daarom is het zaak, de tot dusver gevolgde 
gedragslijn giondig te wijzigen Een beginnende verzamelaar moet 
niet gebracht worden m concurrentie met hem, wiens collectie een 
wereldveimaardheid heeft en die op elke inteinationale Tentoon 
stelling veischijnt om het aantalhem toegekende gouden medailles 
weer met eer vermeerderd te zien. Hoevelen onder de »jongeren« 
zullen het ooit zoover brengen, dat — met bescheiden middelen 
wel te veistaan — zij met kans op succes, kunnen wedijvei'en 
met de oudste verzamelaars van b.v de Europeesche landen 
Een strenge selectie dient te worden toegepast , laat ons zeggen: 
e ïn oude en nieuwe school. In de oude zij, die reeds op inter
nationale tentoonstellingen met gouden medaille of daarop vol
gende onderscheiding werden bekroond, in de nieuwe zij, die 
het nog niet zoo ver brachten. Teveel hangt nu het succes af van 
de mededingers, die men toevallig in zijn klasse ontmoet 
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Het zal met nader behoeven te worden toegelicht, dat bij tmhonaU 
tentoonstel l ingen men een soortgelijke srhif lmg kan maken, door 
in plaats van de op internationale, de op nationale tentoonstellingen 
behaa lde prijzen den doorslag te doen geven by de indeeling 

De Nederlandsche Bond van Vereenigmgen van postzegelver
zamelaars heeft gaarne weik, welnu, hij wijde hieraan eens zijn 
aandacht en het moge hem gelukken een schema te ontwerpen 
voor klasse indeeling, dat den vreedzamen wedstrijd op tentoon-
stellings gebied eerlijker maakt, dat den ontmoedigden exposant, 
die door de foutieve klasse-indeelmg, zich geplaatst ziet als 
dwerg tegenover reus, weder tot ons terug b icngt . 

Men voert ons wellicht tegemoet, dat wij die klasse-indeeling 
te hoog aanslaan, maar wat dan te zeggen \ a n de indeeling op 
de Haagsche tentoonstelling, waar b v. de exposanten van ple
bisciet en dergelijke zegels werden geplaatst in dezelfde klasse 
als de bezittter van de bijzonder fraaie verzameling plakzegels 
Hier maakte men een dubbele fout 

Geldt het vorenstaande de indeeling, een ernstig woord dient 
gewijd aan het geëxposeerde zelf Op dat gebied is b v. de Maas 
trichtsche Tentoonstelling in de jongste Augustus-maand al bij
zonder leertijk geweest 

»Een goed vriend, die mij mijn feilen toont,« uit deze zegswijze 
put ten WIJ de vrijheid het volgende mede te deelen, niet uit 
bedilzucht, maar naar wij hopen ter leering en ter voorkoming 

Onze Limburgsche vrienden bedoelden met hun expositie een 
propaganda voor de philatelie, maar dan dient deze den juisten 
weg te bewandelen. Wie als »kenner« de tentoonstell ing bekeek, 
moest zich dikwerf verwondeien over de helaas veelvuldig voor
komende beschadigde tentoongestelde s tukken, en, wat erger was, 
de vele valsche zegels, die geëxposeerd waren dikwerf als »pieces 
de rci is tance« Dat is te betreuren, en om het propagandistisch 
doel der tentoonstelling, en om de onwetende bezitters. Op een 
mtet nationale tentoonstelling is het gevaar minder groot, veel 
valsche zegels, als echt geëxposeerd te zien, daar als regel ver
zamelaars van beteekenis hier uitkomen, maai juist op die nationale 
of provinciale tentoonstellingen IS dit gevaar n u t denkbeeldig, wat 
Maastricht opnieuw heeft aangetoond En du is daai cm zoo ie be
treuren, wijl deze meer beperkte, WIJ zouden haast schrijven meer 
gemoedelijke tentoonstellingen, zoo\eel kunnen bijdragen tot het 
voortdurend toevoeren van nieuwe levenssappen aan een philate-
hstischen boom Dergelijke gebeurlijkheden, als het exposeeren 
van valsche zegels als echte, dienen wij te voorkomen, daai een 
fel criticus, die de vervalschingen en de be«.chadigingen opmerkt , 
het goede, dat de tentoonstelling geeft, niet meer kan of wil zien. 
WIJ kunnen dit voorkomen, door al, wat ge \posee id zal worden, 
van te voren te laten bekijken door deizake kundigen Ook in 
dezen kan wellicht meergenoemde Bond nut t ig v^erk verrichten 

Wa t de luimte betreft, die de tentoonstelling herbergen moet, 
ook hierover is het laatste wooi d niet gcïproken en zal ook wel 
nooit gesproken wolden, zoolang wij menschen blijven met men-
schelijke gebreken en tekoiikomingen Toch hebben den Haag, 
en m meerdere mate Parijs, ons gewezen op einst ige tekort
komingen, die men zooveel mogelijk moet trachten te voorkomen 

De groote grief tegen de Haagsche tentoonstell ing was zeer 
zeker de plaatsruin-te Het is ons voldoende bekend, dat het 
uitvoerend Comité dezer tentoonstelling getracht heeft te maken 
van de ruimte, wat er van te maken viel, maar het is niet wel 
te verdedigen, dat de inzendeis, die tijdij^ het b richt van in
zending aan het uitvoerend comité toezonden toen zij hun col
lecties wenschten voor te hangen, genoegen moesten nemen met 
een gering peicentage van de door hen gehuurde ruimte 

Volkomen begrijpelijk is dan ook de klacht van den heer de 
Raay over dit punt 

»Men kan het uitvoerend comité onder de gegeven omstan
digheden niet euvel duiden, dat het tot zoo'n maatregel over
ging, maar wel, dat inzenders, die met een groote collectie 
wilden uitkomen, daarvan met bijtijds in kennis werden gesteld 
Immers , dan zouden zij alleen dat gedeelte hebben ingezonden, 
wat voor de bezoekers in het algemeen en voor de philatelic in 
het bijzonder, van belang was geweest en het minder belang
rijke gedeelte thuis gelaten. 7ooals het nu echter is gegaan, 
werden den inzenders op het laatste moment , bij het opzetten 
der verzamehngen, medegedeeld, dat zij over de gevraagde 
plaatsruimte niet konden beschikken Zij stonden derhalve voor 
het voldongen feit, alleen dat te exposeeren, wat vooi de hand 
larf, zondei een nadere schifting te kunnen maken « 

De heer L. Rijkhoek te Nijmegen schrijft over de ruimte hel 
volgende : 

Laat mij dan beginnen met de aandacht te vestigen op de 
bekrompen luimte en gebrek aan voldoende expositie-vlakken 

De verschillende »stands« s tonden zoo akelig dicht opeen
gedrongen, dat de daardoor ontstane te nauwe gangetjes onvol
doende ruimte boden tot het behoorlijk elkander passeeren Het 
was op sommige plaatsen zoo druk, dat men af en toe feitelijk 
sterk gehinderd werd bij lUStige beschouwing Waarom, vroeg ik 
mij af, meer aangenomen dan men met reden bergen k o n ' Men 
wist toch vooraf over hoeveel oppervlakte men had te beschikken, 
waardoor men klachten van teleurgestelde inzenders had kunnen 
voorkomen « 

»Hetgeen m het sousteriam was opgesteld gaf mij den indruk 
van een »bijwagen«, het maakte , en door de slordige veizoigmg 
van het geheel, en door de sobere gedrukte omgeving een on-
aangenamen indruk, iets catacombe achtigs.« 

Laten WIJ, tot wegneming van allen twijfel, voorop st'ellen, dat 
beide heeren hun lof voor het ui t \oerend comité, voor het vele, 
nutiige werk, dat het verrichtte, in hun brieve n niet ondei stoelen of 
banken steken, woorden van waardcermg, die wij ook geheel deelen 

Het is er dan ook niet om te doen, om het uitvoerend comité 
van de Haagsche tentoonstelling eens te vertellen, waai in het 
speciaal IS te koit geschoten , de moeilijkheden, waarvoor het stcnd 
waren gioot, maar toch meenen wij goed te doen den vinger te 
leggen op teere plekken, aanwijzingen te geven, waarmede v ol
gende comite's wellicht hun voordeel kunnen doen En dan geven 
WIJ in gepaste vrijmoedigheid den raad aan vereenigmgen, die 
voornemens zijn een tentoonstelling te houden neemt niet meer 
inzendingen aan. dan die gij een behoorlijke plaats vffizekeren 
kunt Wat daarboven gaat, is meei tot uw na dan tot uw 
voordeel 

Welk nut de tentoonstellingen der philatelic ook brengen mogen, 
een groot nadeel, dat hoe langer hoe meer om zich heen grijpt, 
is het toekennen van een overgroot aantal prijzen Het is ver
blijdend en getuigt \an een te prijzen gemeenschapszin, dat elke 
vereenigmgen tal van parliculieien voor een tentoonstelling prijzen 
beschikbaar stellen, maar helaas is ook hier weer het teveel wat 
schaadt. Het is voor een jury \rijwel onmogelijk, wil zij e rnsug 
werk leveren, alle beschikbare piijzen toe te kennen aan hen, die 
daarop inderdaad aanspraak hebben De jur> zwemt m p ijzen, 
ZIJ weet er geen raad meer mee 

Twee groote nadeelen zijn daaivan het gevolg de vele be 
schikbaie prijzen maken het de jur> onnood g moeilijk bij het 
bepa'en van haar keuze, aan de met overdadige hand londge-
struoide medailles en prijzen is in vele gevallen, zelfs do t r de 
winnaais, geen waarde meer toe te kenren 

Een g oote beperking zij Iner <,cboden De mogelijkheid 
wordt hoe langer hoe grooter, dat de veieenigmg, dic de ten 
toonstelling arrangeert , overvloed aan medailles en te koit aan 
geld heeft en dat zij dus gnat gelijken op den man, uit den 
parabel, die met al zijn goud, zijn honger met stillen kon 

Wenscht men de philatelie te s teuren en het houden van 
tentoonstellingen mogelijk te n a k e n , welnu men helpe de leci-
pieerende vereeniging door het scheppen van een waai borgfonds, 
laat ZIJ uit de haar dan toevloeiende geldelijke middelen zelve 
de medailles, etc bestrijden en dat tot een aantal, dat weder 
aan het toekennen van een dergelijke onderscheiding de rocd ige 
waarde is toe te kennen 

Zooals WIJ reeds zeiden, wordt daardooi in met geringe mate 
de taak der jur j verlicht, een taak, die bovendien a' zwaar ge
noeg IS Men onderschatte die werkzaamheden nie t , het nauw
keurig bekijken van het geëxposeerde, het wikken en wegen, het 
gemeenschappelijk overleg ter vaststelling van de emdcijfei«, d t 
alles kost veel, zeer veel tijd 

Het IS tot dusverre gebruikelijk, dat op tentoonstellingen hier 
te lande de beslissing der jur> en de toekenning der prijzen 
wordt medegedeeld op het »Bondsdinei« De jury heeft dus haar 
werk te doen in een, hoogstens twee dagen, d w z . gedurende de 
ochtend- en middaguren derhalve in ongeveer 7, hoogstens i4 
uren Bit de HaTgsche tentoons'el l ing was deze tijdsruimte wat 
grooter genomen, maar daar stond tegenover dat het aantal in
zendingen ook aanzienlijk was en ondergebracht in een groote 
ruimte en dat de lijst van bekroningen gedrukt, de medailles, waarin 
gegraveerd de namen der winnaai», op dien bewusten avond ter 
uitreiking gereed lagen 
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Het behoeft geen na"der betoog, dat het werk der ju ry onder 
deze tijdbekorting ernstig moet lijden en terecht schiijft de heer 
de Raay hierover het volgende 

■ Een waar woord is het feit, dat bij bekroningen met een ieder 
kan worden tevreden gesteld, doch er is bij deze (Haagsche,) 
tentoonstelling klaarblijkelijk te veel weik en te weini i tijd ge
weest om een juiste beoordeeling te geven De hier volgende 
lijst van bekroningen staaft mijn beweren schitterend. 

Aangezien de jury, op enkele uitzonderingen na, samengesteld 
was uit leden die reeds ala zoodanig te Brussel optraden, is het 
bevreemdend te lezen, dat een verzameling van Belgische zegels 
door een buitenlander in België, in concurrentie met gioote 
Belgische verzamelaars te Brussel een gouden medaille verwierf, 
terwijl deze zelfde collectie te ' sGravenhage, waar zulke groote 
concurrentie niet bestond, slechts met een zilveren medaille be 
kroond werd « 

»Een Nederlandsch inzender behaalde in Brussel een eervolle 
vermelding, in den Haag met dezelfde collectie een verguld zil
veren medaille. Een andere collectie, die ook te Biussel een 
eervolle vermelding verwierf, behaalde in 'sHage een verguld 
zilveren medaille en als extrapnjs een gouden medaille vooi 
wetenschappelijke studie 

Het volgend staatje wijst nog meer eigenaardigheden uit 
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J B Chitterdon 

B Goodfellow 
P A Mossin 

R T Pirkinson 
B Goodfellow 
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Zil/er 
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Goud 
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Zilver 
Goud 
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L a n d of 
V e r z a m e l i n g 

Nederland 
Nederland 
Ned Indie 
Nedeiland 
40 op 30 c Nede 1 
Zwitzerland 
Frankrijk 
Kreta 
BelgiE 
Belgié 
Griekenland 
Luxemburg 
Oldenburg 
Sicilie 
Bosnië 
Rusland, etc 
Saargebied 

Memel 

Opper Silezie 
K de Goede Hoop 
» , 

Abessynie 
Nieuw Republiek 
Belg Congo 
Geconf St v Am 
Chili 
Victoria 
opper Silizie 
zegels Vliegpost 
Great Barrier 
Belg Oorlogsz 
Postst O V S 
Br Indié 
Bolivia 
Oud Europi 
Palestina, etc. 
Vliegpost 
Noorwegen 

Oranje Vrijstaat 
Pruissen 
Schlesw Holstein 
Oostenrijk, Lom

bardije enz 
Noorwegen 
Noorwegen 

Uruguay 
N Zeeland 
Reentries 

— == niet geëxposeerd 
WIJ vestigen er de aandacht op, dat door de vergelijking van 

de resultaten der jury 's te Londen, Brussel 's Hage en Chri^tiania 
duidelijk naai voren treedt de bedoeling van den heer de Raay 

te wijzen op een tiniverseel verschijnsel en niet speciaal op te
kortkomingen van de Haagsche ju ry 

Het IS altijd een aardig oogenblik en het vormt een van de 
attracties van het bondsdiner, wanneer de bekroningen worden 
bekend gemaakt Wij willen geen van allen gaarne dit moment 
missen, doch «i l het gehandhaafd kunnen blijven en verwacht 
men tegelijkertijd nauwgezet werk van de jury, dan is het nood
zakelijk, dat deze haar werkzaamheden eerder aanvangt. Geeft 
haar, wanneer de omstandigheden het eenigszins veroorloven, een 
of twee dagen van te voren den tijd, rustig het geëxposeerde te 
beoordeelen, zonder afgeleid te worden door druk bezoek van 
het publiek 

Hiermede zijn wij aan het eind onzer beschouwingen over 
»Tentoonstellingen« Nog veel is er over te zeggen, wij hebben 
ons bepaald tot zaken en aanwijzingen van algemeenen aard , 
over de vooi bereidingen, de hnancicele zijde, etc gaf het bonds 
bestuurslid, de heer E Bonn, op het jongste congres een uitvoerig 
stuk ten beste In het volgend nummer zullen wij daaruit het 
meest markante naar voren brengen 

INTERN. POSTZEGELTENTOONSTELLING 
TE NEWYGRK VAN 1623 OCTOBER 1926. 
Deze tentoonslelling, met de voorbei eidmg waarvan men reeds 

eenigen lijd bezig IS, zal worden ondergebracht op de vierde elage 
van het geweldige »Grand Central Palace« in het centrum der 
Stad De expositie ruimte is dertigduizend vierkante voet groot. 

In zijn vergadering van Juli j 1 besloot het tentoonstellings 
comité de tot dusverre gebruikelijke »Kampioenklasse», waarin 
verzamelaars moeten uitkomen, die reeds een gouden medaille op 
een internationale tentoonstelling wonnen, te doen vervallen, daar 
het aantal van deze »kampioenen« langzamerhand te groot is 
geworden 

De jur) krijgt o a de beschikking over twaalf »eereoalmen«, 
die ZIJ kan uitreiken aan hen, die met bijzonder fiaaie of weten
schappelijk opgezette verzamelingen voor den dag komen. 

Ook de afdeeung zeldzaamheden of rariteiten wenscht men niet 
langer te handhaven, daar als regel hiervoor weinig inschrijvingen 
binnen komen Dit laatste is verklaarbaar de exposant moet 
dikwerf zijn zeldzaamheden onttrekken aan een ander deel \ an 
zijn verzameling, dat dan niet geschikt meer is om te worden 
geëxposeerd Men \M\ voor deze afdeeling m de plaats stellen 
de klasse »Klassieke uitgiften voor 1870«, waarin alleen mogen 
worden opgenomen die stukken, die door hun bijzondere fraai 
held uitblinken. 

Het verslag van bovengenoemde comitevergadering kwam m 
ons bezit, toen het hoofdartikel »Tentoonstell ingen«, opgenomen 
in dit nummer, reeds was geschreven Het onderstieept op on 
verwachte wijze de bezwaten, daarin ontwikkeld tegen de tot dus 
verre gevolgde wijze van klasse indeeling 

Zoo spoedig nadere gegevens over deze Tentoonstelling bekend 
zijn, zullen wij onze lezers daarvan op de hoogte houden. 

Nieuwe Uitgiften. 

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

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

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

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

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

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

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

ALBANIË. 
De serie portzegels van 1922 werd overdrukt met de vertikale 

aanwijzing «Republika Shqiptare». Aldus zijn te melden . 
4, 10, 20 en 50 quint . 

ALEXANDRIÈ, 
Met den opdruk «Algerie» verschenen de volgende waarden 

van Frankrijk : 
5 centimes, blauwgroen. 

15 — groen. (Pasteur). 
30 — blauw. (Zaaister). 
40 — bruinolijf. (Zaaister). 

BOLIVIA. 
De eersteling van een nieuwe herinneringsserie aan het 100

jarig bestaan der republiek, meldt «Stamp Collecting» in het 
n u m m e r van 26 September j .1. De zegel vertoont de beeltenis 
van president .Saavedra, het opschrift «BoliviaCentenario de la 
Republica» en de jaartallen 1825—1925. 

De verschenen waarde is de 15 centimos. 
CANADA. 

In het Georgetype verscheen de 10 cents, lichtbruin. 
CHILI. 

De 10 peso der uitgave 1911 — Yvert n". 100 — is thans 
verschenen in boekdruk. 
DANZIG. 
• Van de koerseerende uitgave verscheen de 15 pfennig grijs 

thans in rood. 
DUITSCHLAND. 

Met de afbeelding van den Dom te Speyer is te melden de 
5 mark, groen. Het zegel is in staaldruk vervaardigd; watei

merk wafel. 
ESTLAND. 

De luchtpostzegels van 1924 zijn thans getand verschenen in 
ongewijzigde waarden en kleuren. 
FRANKRIJK (Sept. 1925). 

In het zaaistertype verscheen de frankeeizegel 4o centimes, 
olijfbruin. 

Voor den postquitantiedienst — recouviements — is te melden 
in de gebruikelijke teekening de waarde 60 centimes rood. 
FRANSCH GUINEA. 

Frankeerzegels in de koerseerende teekening: 
15 centimes grijsgioen en groen. 
60 — , violet op rose. 

FRANSCH SOMALI. 
In de koerseerende teekcnjng zijn te melden de frankeerzegels : 
10 centimes, rood en groen. 
30 — , violet en geelgroen. 
50 — , bruin en lila. 
60 — , olijfgroen en lila. 
75 — , blauw en l ichtblauw. 

ITALIË. 
Portzegel: 60 centimes, oranje en biuin. 
Pakketpos tzegel ; 3 Lire op 10 Lire, lila. (Yvert n". 16). 

IVOORKUST. 
In de koerseerende teekening verscheen de 60 centimes, violet 

op rose. 
JUBA LAND. 

Voor dit Italiaansch protectoraat, het resultaat van een luil ing 
met den Brit, verscheen een volledige serie frankeer, port en 
pakketpostzegels. Daartoe werden de koerseerende Italiaansche 
zegels voorzien van den opdruk »Oltre Giuba». Te melden zijn; 

Frankeerzegels l, 2, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 4o, 50 en 60 centimes, 
I, 2, 5 en 10 Lire. 

Portzegels 5, lo, 20, 30, 4o, 50 en 60 centimes, i , 2 en 5 Lire. 
Pakketpostzegels 5, 10, 20, 25 en 50 centimes, i, 2, 3, 4, 10, 

12, 15 en 20 Lire. 
.^an deze opdrukken zal wel geen lang leven beschoren zijn, 

daar de definitieve serie reeds in aanmaak is. Deze vertoont 
voor de frankeerzegels o.a. de landkaart van het nieuwe Itali

aansche wingewest, waaruit blijkt, dat het grenst aan Italiaansch 
Somaliland, in het noorden begrensd door Ethiopië. 
LIECHTENSTEIN, 

Op 3 October jl. vierde de vorst van dit landje z'ja vijf en 
tachtigsten verjaardag. Een drietal zegels werd voor deze 
gelegenheid uitgegeven in de waarden lo, 20 en 30 rappen, 
waarvan wij de afbeelding in het volgend nummer hopen ie 
brengen. Nog zij gememoreerd, dat de tachtigste verjaardag 
van den landsvader werd gevierd o.a. door de uitgave van 1920, 
de zoogenaamde Madonna serie. 

De 30 rappen, der uitgave 1921, is thans verschenen in blauw 
en grijs, doch gedrukt op papier met het watermerk kruis, hetzelfde 
wat voor de Zwitsersche zegels woidt benut . 
LUXEMBURG. 

Van de koerseerende uitgave weid de 10 centimes groen over

drukt met 5. 
MADAGASCAR 

Frankeerzegel; 60 centimes violet op rose in de koerseerende 
teekening. 
MALTA. 

bt.MUM^^UUM 

"■ Wij geven hierbij de afbeelding van 
het nieuwe, definitieve portzegel, waar
van de verschijning werd gemeld_ in 
het nummer van 16 September j 1. 

Ter informatie van de nieuwe lezers 
volgt hier nog eens de opgave van de 
verschenen waarden, alle in dezelfde 
teekening : 
^i penny, 
I — , 
14  , 
2 
21/2  , 
C  , 

groen, 
violet. 
bruin. 
grijs. 
geelbr. 
blauw. 

4 pence, olijfgroen. 
6  , lila. 
I shilling zwart. 
I shilling 6 pence 

rood. 

POLEN. 

k |f}]^MnliAf UtlV!^^'! 

[ ^^^Sï^Pl 
1 ^^^'' ''*' ' \ 

De volgende luchtpostzegels in ne
venslaande afbeelding, zijn te melden: 

I Groszy, blauw 
2 
3 
5 

10 
' 5 
20 
30 
45 

, oianje. 
, geelbiuin. 
, bruin. 
, groen. 
, lila. 
, olijfgrocn. 
, rood. 
, violet. 

RUSLAND. 

Piv««wv*«wv*«**n)*v«i«**«« 

"•—^'        1  imnTiT 

Ter herdenking vatjhet 
200jarig bestaan der Aca
demie voor Wetenschap
pen, verscheen een tweetal 
frankeerzegels volgens af
beelding. De zegels zijn 
fraai gedrukt in het off. set 
procédé en geven naast 
een kiekje op de Academie 
het portret weer van Lomo
nossow, scheikundige en 

l i teiator van naam, die in de eerste helft der achttiende eeuw 
leefde. 

De waarden zijn : 
3 kopeken bruin. 

15 — , donker olijf groen. 
De zegels zijn gedrukt op papier met 

het nieuwe watermerk, dat van nu af 
schijnt te worden benut voor alle verdere 
Russische zegels. 

Nog een andere beroemdheid wordt 
een plaats ingeruimd op een herinne
lingszegel: de Rus Popof, die klaaiblij
kelijk veel heeft gedaan op het gebied 
van radio telegrafie. De eerste waarde, 
de 7 kopeken blauw ligt voor ons ; bin
nenkort veischijnt de 14 kopeken gioen. 
Het opschiift is in Esperanto gesteld. 

^^^WMwvpmv 
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SALVADOR. 
T e r vastlegging van het feit, dat vier eeuwen geleden de stad 

San Salvador werd gesticht, voorzag men de 60 centavos violet 
der uitgave 1921 van den opdruk 

1925 
■ 2 2 ■ 

1925 

DOS CENTAVOS. 
SIAM 

De serie luchtpostzegels werd uitgebreid met de waarden 
10 Satangs, bruin en zwart. 
50 — , zwart en bruin. 
De geheele serie bestaat derhalve tot op heden uit 
2, 3, 5) 10, 15, 25 en 50 Satangs en i Bath 

S r . KITTSNEVIS. 
In de uitgave 1920, kop van Koning George in medaljon, 

is Ie melden de frankeeizegel : 
i'/z penny rood, watermerk K 

ST PIERRE E T MIQUELON 
!• rankeerzegels 10 centimes geelbruin en lila, type visscher 
30 centimes, roodbruin en blauw 
50 — , bruin en lila 
Beide in het meeuwentype. 
Pakketpostzegel ; Opdruk Colis posiaux op de 20 centimes 

frankeerzegel, type visscher. 
Porizegels 
a Opdruk Saint Pierre et Miquelon (in 3 regels) op portzegels 
van Frankrijk 

5 centimes, donkerblauw. 
10 — , bruin 
20 — , olijfgroen 
25 •— , roodlila. 
30  , karmijn. 
45 — , groen. 
50 — , donkerlila. 

I — , bruinlila op geel 
b. Opdruk SaintPierre et J.Iiquelon — centimes a percevoir 

(in 5 regels) 
60 centimes op 50 centimes, geelbruin 
2 francs op i franc vermiljoen 

URUGUAY. 
Een nieuwe heidenkingsseiie verscheen hier met de afbeelding 

van het par lementsgebouw in de waarden . 
5 centimes, violet en zwait 

12 — , blauw en zwart 
De oplaag bedraagt 100.000 paar. 
In het volgend nummer hopen wij de afbeelding te kunnen 

brengen. 

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

Arabië. 
De verschillende series volgen elkander op in een tempo en 

in variaties, die niet bij te houden zijn Thans zou vo'gens Stamp 
Collecting, zelfs de bedevaart naar Mekka de aanle.ding zijn ge 
weest tot de uitgifte van eenige speciale opdrukken 

WIJ moeten er ons van onthouden deze nieuwe uiigaven alle 
te boeken als zoovele »officieeele« zegels. Wij ontkomen niet aan 
den indruk, dat de verzame'aars vanuit '^rabie thans gebrandschat 
worden In afwachting van nadere, definitieve gegevens, zullen 
WIJ deze, n o m aanvechtbare uitgaven, voorlcopig onvermeld laten 

Argentinië. 
Ter herdenking van het eerste eeuwfeest der Argentijnsche post 

/al een speciale serie verschijnen 
Zooals velen lezers we! bekend zal zijn bestaat in de Rivadavia

serie V (H 1892 de fouidruk 5 centavos groen, (inplaats van rood). 
Van dezen fou'druk zou slechts een vel zijn aangemaakt, dat 

met andere waarden door de drukkeiij gezonden werd aan het 
postkantoor te BucnosAires De zegels werden veikocht aan een 

plaatselijke firma, die ze benut te voor de frankecring van haar 
post Toen pas bemerkte men aan het postkantoor met een fout
d r u k t e d o e n te hebben , pogingen weiden in 't werk gesteld om 
de zegels, voor zoover nog niet gebruikt weder m handen te 
krijgen, wat slechts voor een deel gelukte. Vermoedelijk zijn slechts 
een dertigtal exemplaren van dezen foutdruk postaal gebruikt. 
Deze foutdiuk wordt door Yvert genoteerd met 2000 francs on
gebruikt en 2500 francs gebruikt 

Fhans is evenwel van dezelfde uitgave eer. andere foutdruk 
ontdekt in dezelfde waarde 5 centavos oranje, (inplaats van rood). 

Dat men hier met een foutdruk te doen heeft en niet met een 
proef, blijkt uit het gewatermerkte papier, (de proeven zijn ge
drukt op papier zonder watermerk). Tot op heden is van dezen 
foutdruk in oranje geen gebruikt exemplaar bekend , wat men 
in die kleur ontdekte waren twee ongebruikte blokstukken van 
5 en 6 stuks. 

Bolivia 
Binnenkort verschijnt hier een serie ter herinnering aan de 

honderdjarige onafhankelijkheid. Als motieven koos men af
beeldingenvan de relief';, voorkomende op de »Zonnepoort« \ an 
den tempel van Tihuanacu, het oudste cultuurgedenkteeken van 
Bolivia, dat volgens berekening van deskundigen gebouwd werd 
ruim elfduizend jaar voor Christus. 

Chili. 
Tengevolge van de verhooging der posttarieven worden de 

waarden i , 2 en 4 centavos buiten koers gesteld 
Egypte. 
De regeenng schreef een prijsvraag uit voor nieuwe zegels, 

waarop wederom moet voorkomen de beeltenis van koning Fouad 1. 
De koerseerende serie is derhalve geen lang leven beschoren 

Frankrijlt. 
Door de verhooging der posttarieven zullen de volgende wijzi

gingen in de frankeervvaarden plaats vinden 
Frankeer zegels. Nieuwe waarden 80 centimes, i fr. 05 en 3 fr. 
Worden niet verder aangemaakt , 45, 65 en 85 centimes. 
Portsei^els. Worden niet verder aangemaakt 25, 45 en 50 

centimes 
Van kleur zullen veranderen 
15 centimes, groen. Pasteur wordt type zaaister, bruin 
20 » wijnrood, zaaister » » Pasteur, groen. 
25 » blauw, zaaister » rood 
60 » lila, zaaister » type Pasteur, rood. 
75 » blauw Pasteur » » zaaister, lood op blauw 

I franc, type Olivier Merson » » Pasteur, blauw. 
Italië. 
Buiten koers zijn of worden gesteld de volgende frankeer

vvaarden : 
Franheersegels. 10 op i cent ime. 

10 « 2 « 
25 « 60 « 
50 « 4o « 
50 . 55 
(Yvert nos 129 t/m 132) 
25 centimes blauw. 
50 « violet. 
15 « grijs 
(Yvert nos. 79, 81 en io4) 

Expiessczegels. 60 op 50 centimes 
60 centimes 
(Yvert nos. 8 en 9). 

Pneumatische post. 15, 30, en 15 op 10 centimes 
(Yvert nos 2, 3 en 4) 

(B M ) 
De 30 centimes roodbruin zal binnenkort vervangen worden 

door dezelfde waarde m grijs. 
Het Bulletin M e r s u d meldt, dat van de pakketposizegels der 

uitgave 1914 '22 in de waarden 3 en 4 I ires tal van goed ge
slaagde vervalsrhirgcn in omloop zijn, tot groote schade van de 
post Genoemde waarden zijn daarom buiten koers gesteld en 
zullen binnenkoit opnieuw veischijnen in ?ndere kleuren. 

Memelgebied. 
Het jongste Bulletin Mensuel geeft van ondeislaande waarden 

de oplaagcijfers, welke hier onverkoit een p'aats vinden 
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(Nummers naar den catalogus Yvert). 
No 
« 
« 
« 
« 
« 
« 
« 
« 
^ 
« 
« 
« 
« 
* 
C 

« 
« 
<f 

« 
« 
« 
« 

i 8 
19 
2 0 
2 1 
2 2 

23 
24 
25 
26 
27 
28I) 
28!) 
29 
30 
31 
31a 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
3« 

— 200.000. 
— 200.000. 
— 5 0 0 0 0 0 . 
— 150.000. 
— 200.000. 
— 200.000. 
— 100.000. 
— 100.000. 
- - 200.000. 
— 100.000. 
— 80 .000 . 
— 200.000. 
— 50.000. 
— 36000. 
— 200.000 . 

2 .000. 
— 80 .000 . 
— 32 .000 . 
— 80 .000 . 
— 150.000. 
— 150.000. 
— 100.000. 
— 150.000. 

No 
» 
« 
« 
« 
« 
« 
<( 
« 
« 
« 
« 
« 

39 -
4o -
41 -
42 -
43 -
44 -
45 -
46 
47 -
48 -
49 -
SO -
51 -

Van die met 
druk bedragen 

No. 38a 
* 

« 
« 
« 
« 

39a 
4oa 
4 ia 
44a 
46a 
49a 
50a 

— 150.000. 
— 600 000. 
— 200.0CO. 
— 80.000. 
- 200.000. 
— 150.000. 
- 18.000. 
— 80.000. 
— 100.000. 
— 100.000. 
- 100.000. 
— 100.000. 
— 60.000. 
kopstaanden op-
de oplaagcijfers : 
— 300 stuks. 
— 150 « 
— 300 « 
— 300 « 
- 75 • 
- 75 « 
- 75 « 
- 75 • 

« 51a — 1200 « 
'). Oorlogspapier: ruw, grijs papier. 
2). Wit papier. 
Mozambique. 
Mag men het Bulletin Mensuel gelooven, dan verschijnt binnen

kort een serie ter herdenking van het belangrijk feit, dat 50 jaren 
geleden een grenskwestie tusschen Mozambique en een van zijn 
buren in der minne geschikt werd! Als arbiter trad daarbij o a. 
de Fransche Maarschalk Mac Mahon op en we zullen diens kon-
terfeitsel op enkele waarden dezer serie kunnen bewonderen. 

Noorwegen. 
Naar verluidt zullen hier dienstzegels worden ingevoerd. 
Roemenië. 
Binnenkort zijn te verwachten de frankeerzegels, 10 bani groen, 

25 bani oranje en 3 Lei karmijn. 
Rusland. 
Naar de »Neueste Briefmarken-Umschau« meldt zullen in het 

type van de Lenin-zegels (5 en 10 Roebel beschreven in het Sep
tembernummer) eveneens de waarden I, 2 en 3 Roebel verschijnen. 

( ^ Poststukken. ( ^ 

Australië. De enveloppe voor aangeteekende brieven onderging 
een geringe wijziging; bij de laatste editie der 414 p. paars 
waren de zijkanten van de onderklep geland, nu zijn ze glad. 

Eindelijk verscheen weer eens een kaartbrief zonder prentjes 
van iJ4 p. rood; zelfde waardestempel; middenin een klein wapen; 
op de rugzijde 21/3 regel tekst. 

Kbf. iV^ p. rood op wit. 
Curazao. De tentoonstelling te Maastricht leverde mij een 

een nieuwe kaart onzer kolonie, n.1. 5 cent groen op roomkl, in 
plaats van grijs karton. 

De heer Zwolle is zoo vriendelijk mij attent te maken, dat er 
op de kaarten van 5-(-5 en 7'/2-f-7V^ cent, grijs karton dezelfde 
afwijking voorkomt als bij dubbelkaarten van vorige uitgiften. 
Ook hier treft men a a n : een punt achter het haakje van ANT
WOORD ) op de eerste kaart en geen punt op de antwoordkaart; 
en omgelieerd. Deze afwijking schijnt ook op de 7V2 + 7^^i c. 
van Suriname voor te komen. Vriendelijk dank. 

Br. 5 c. groen op roomkleur. 
Nieuw-Zeeland. Met Koning George in een vierhoek, waaronder 

de landsnaam, verscheen een kaart voor het binnenland en een 
kruisband; deze laatste met watermerk. Verder liggen 2 nieuwe 
enveloppen voor aanget. brieven voor mij met denzelfden waarde
stempel als de laatste uitgifte (George in ovaal, waaronder een 
een band), maar nu van 4 p. 

Br. lŷ  d. geelgroen op zeemkl. 
Str. }4 d. groen op lichtgeel. 

Env. V. aanget br. 4 p. chocoladebruin form. G. 
» » 4 p. roodbruin » K. 

Oostenrijk. Met den ouden waardestempel (adelaar) heb ik 
nog niet gecatalogiseerd: 

Br. 700 -|- 700 kr. bruin. 
Polen. Een stadsgezicht vertoont de waardestempel der nieuwe 

kaart; voordruk KARTKA POCZTOWA en deelstreep. 
Br. 10 gr. paars op zeemkl. 
Sarawak. Langzamerhand komen ook hier meer poststukken 

los; nu 2 kaarten en 2 enveloppen voor aangeteekende brieven, 
met den waardestempel der laatste zegels. 

Br, 2 c. violet op roomkl. 
4 c. roodviolet op roomkl. 

Env. V. aanget. br. 12 c. ultramarijn form. G 
» » » » 10 c. » » H ' . 

Straits Settlements. De enveloppen voor aanget. brieven hebben 
nu de sluitklep aan de voorzijde; de waardestempel is als vroeger. 

Env. V. aanget. br. 10 c. ultramarijn form. G. 
» » » » 12 c. » » H. K. 

Spanje. Voor mij ligt een nieuwe kaart met s'Konings kop en 
face. 

Br. 15 c. lichtiila op grijswit. 

^ ^ Luchtpost. R^ 

V. 
De diensten, door de luchtballons aan het belegerde Part/s 

bewezen, waren van buitengewoon belang, wat den lezer zal 
gebleken zijn uit het groot aantal brieven, dat zij tijdens de 
insluiting vervoerden. 

Wij komen naderhand, bij de beschrijving van de verschillende 
luchtpoststukken op deze interessante brieven, kaarten en 
couranlen terug. 

Op 29 Januari 1871 werd tusschen Bismarck, kanselier van 
den Duitschen Bond en Jules Favre, minister van Buitenlandsche 
Zaken van het Gouvernement der Nationale Verdediging, een 
wapenstilstand gesloten, welke den definitieven vrede voorafging. 
Artikel 15 van de overeenkomst lu idde : 

«Voor ongesloten brieven zal tusschen Parij's en de departe
menten een postdienst worden georganiseerd, door tusschenkomst 
van het hoofdkwartier te Versailles.^ 

Aan verdere instandhouding van de ballon-post bestond toen 
geen behoefte meer, want welk een voortrefifelijk hulpmiddel de 
luchtballon ook gebleken was te zijn bij het vervoer der post, 
de gewone wijze van verzending per spoor e. d. verdiende toch 
de voorkeur. 
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Beide partiien, Franschen en Duitschers, hadden evenwel uit 
het gebeurde geleerd, dat in deigelijke benarde t i jd 'omstandig 
heden van de luchtballons groote voordeden zijn te t iekken en 
we zien dan ook na de oorlogsjaren 1870-71 een groote opleving 
in de luchtvaart, zij het helaas niet voor vreedzame doeleinden 

In de maand October 1911 worden vooi het eerst de Zeppelin's 
benut voor passagieis-vervoer, gelijktijdig laat men bij wijze van 
proef briefjes neer, waarop de vinder wordt verzocht plaats en 
uur van de vondst te berichten 

Op den dertienden November van hetzelfde jaar voert een 
Zeppelin een tocht om Berlijn uit, voor deze gelegenheid ver
schijnen de eeis te half ambtelijke speciale b i iefkaar t tn 

De proefnemingen der Duitscheis woiden veelvuldig vcoit 
gezet en het duurt niet lang of langs Rijn en Main ontstaan 
geregelde luchtvaartl i jntn voor passagiers, van een legelmatig 
benut ten daarvan voor postveivoer is eveiwel nog geensprake 
Dan breekt de wcreldooilog van 1914 uit en we zien de Zeppelin's 
dienstbaar gemaakt aan hun eigenlijke bes temming hulpmiddel 
bij het oorlog voeren 

Franschen en Angelsaksers zoeken de overwinning der lucht 
op andere wijze te behalen het kleine vliegtuig, voorzien \ an 
ten krachtige motor moet hun de zege brengen 

In het eerste nummer va-zi jn nieuw b'ad « The air post Stamp , 
geeft de redacteur George H Jaeger te Libau een uitvoerig 
relaas van de ontwikkeling van het luchtwezen in de ee i s t e j a i en 
van de twintigste eeuw / i jn schildeiing van het, door hem 
persoonlijk meegemaakte geeft in enkele bladzijden een duidelijk 
beeld van deze ontwikkeling weer , zijn artikel «The Past and 
the Present» moge hier dan ook, zij het op enkele plaatsen 
verkort, volgen . 

»Het was op een schoonen lente morgen van het jaar 1909, 
dat een extra trein, dicht bezet door een vroolijke, spiaakzame 
menig e, het stoffige «Gare du Nord» te Patijs verliet om zich 
na t r Reims te spoeden Namen als Bleriot, Canal, Betheny, 
Latham e a hingen in de lucht — men ging toch naar Reims 
om de eerste «vhegweek mede te maken l o e n wij eindelijk 
in Reims aankwamen, had het geiegend en daar de vervoer 
middelen naai het vliegteriem, het bekende p i r ade veld i?^/^^/y 
Remi:,, waar eens de gioote tioepenschouw plaats vond voor 
Czaar Nicolaas II, ontoereikend waren, moest het grootste" deel 
der reizigers te voet zich daaiheen begeven 

Een rensachtig veld lag voor o n s , de breedte bedroeg ongeveer 
i ' / j K M , de lengte bijna 31/2 K M zoodat een vlucht om het 
veld een afstand beteekende van om en de bij 10 K M 

Nimmer nog had ik een vliegtuig gezien , toch waren de namen 
der eerbte luchtoveiwinnaais met een «apparaat zwaarder dan 
de lucht", als b v de Amerikanen, de gebroeders Wilbur en 
Orville W n g h t Blcuot en anderen, ook mi] vertrouwd Toen 
was de Fr inschman Bleriot, die den stouten vi egtocht over het 
Kanaal pas volbiacht had, de groote held en de favorit» \ a n 
alle bezoekers en bezoeksters 

Thans zijn ongeveer vijftien jaren verloopen sedert dien gedenk-
waardigen dag, waarop ik voor het eerst een levend» vliegtuig 
hoog in de lucht zag Ik was ontroerd en stemde van harte in 
met het hoerah, dat de Franschen aanhieven voor hun landgenoot 
Bleriot 

Om alles beter Ie kunnen zien verliet ik de pers tribune en 
begaf ik mij naai het midden terrein nabij de hangars, waar 
men de luchtbelden als Blcnot, Henii Farman, Hubert Latham 
en anderen op zijn gemak zien kon Men herkende hen onmid
dellijk uil d talrijke afbeeldingen in «L'I l lustrat ion. den 
gezetten Bleri )t met zijn vrouw, die zeer druk en opgewonden 
deed, den gebaarden Farman en den eeuwig rookenden, gladge 
schoren Hubert Latham die er uitzag als een Lord 

Men moest vrij h n g wachten op de komst \ a n den president 
der Republiek — dan kwam uit Parijs, hoog in de lucht, een 
gele, plompe reuzen sigaar, het lichtschip «ViUe de Paris» Toen 
b^gon het spel Bleriot, de «Kanailbedwinger , vloog naai ik 
meen, het eers t , bij de eers 'e of tweede ronde gleed hi) ZTcht 
in een van de verste hoeken van het vliegveld op een hooi^chelf, 
auto's raasden er heen, doch g lukkig bleek ailes goed afgeloopen 
te zijn 

Toen kwam een tndlang — niets De wind was opgestoken , 
men doodde den tijd met het schrijden van briefkaarten die men 
postte op het speciaal ngericht postkantoor De menigte at, 
dronk en babbelde, toch wachtten allen geduldig op de dingen 
die komen zouden 

En ze kwamen men zag een vliegtuig over de hangars komen, 
dat allerfraaist op een hoogte van 80 a 100 meter boven het veld 
ronddraaide «Hubert Latham, hoeiah '» schieeuwde de menigte, 
toen de stoute lucht-pionier — de sigaar 'usschen zijn tanden 
geklemd — zeer laag langs de t r ibune vloog en vriendelijk met 
de hand groette — Toen volgden Farman ' s tweedekker en alle 
anderen Vier, vijf en meer waren er gelijktijdig in de lucht 
De menschen vlogen dus werkelijk, het was niet langer een 
droom men wilde ook mede, hoog boven de aarde ' 

Doch deze wensch bleef voorloopig onver \uld , daai mijn beroep 
mij toen voor jaren naar het andere eind der weield n e p , mij 
voerde naar Argentinië en Paraguay Eerst vier jaren later zag 
ik h t t oude Euiopa te iug Mijn toenmalige chef, de hoogbejaarde 
uitgever der «Nowoje Wremja» Ing ernsUg ziek m / rani/'or i a M, 
en via Ionden ging ik naar Zuid Duitschland Unar m Irankfort 
kreeg ik mijn journalist ieke opdracht • den tocht mede maken 
met het nieuwste Zeppelin-luchtschip «Viktoi ia Luise», dat binnen 
enkele dagen van uit Iuduigsha/en aan het meer van Konstanz 
te 1 rankforl verwacht weid Mijn droom zou dus werkelijkheid 
worden 

De «Viktoria Luise», een s'ank, fraai schip, dat hoog in de 
lucht er uit zag als een dik, geel potlood, kwam prompt van 
het Meei van Konstanz en landde op een namiddag in April 
na zijn eers 'e vair t , voor de reusachtige vliegtuighal te A'öj-tw^/'öt^ 
Het schip was meer dan honderd meter lang en had een door
snede van ongeveer veertien meter Mtt dit luchtmonstei zouden 
WIJ dus de wereld eens vanboven af beki jken ' Voorloopig kwam 
er evenwel niets van , wel stegen wij op een mooien namiddag 
met ongeveer twintig mannetjes en viouwtjes in den weelderig-
ingerichten passagiers gondel en dronken een goed glas, maar 
we moesten, op last van den kapitein er weer uit, daar de wind 
te krachtig was om het luchtschip uit de hal te laten vertrekken 

T^ch, een paar dagen later, 's morgens vroeg, daar ging het 
spel beginnen Toen ik bij de hal aankwam, was het luchtschip 
reeds voor een derde deel er uit, maar gelukkig kon ik nog 
aan boord komen en mij een plaatsje veroveren aan een 
van de tafeltjes, die voor de groote vensters in de hut geplaatst 
waren Toen ik naar beneden keek, zag ik o-p het groene gras-
tapijt de menschjes als mieren door elkander kr ioelen, de reus 
ichtige hal was slechts kinderspeelgoed, wij vlogen hoog boven 
de aarde De schaduw van het luchtschip gleed over de velden, 
onafscheidelijk \ an ons en toonde ons duidelijk de snelheid, 
waarmede wij ons verplaatsten en naar het «Niederwald" vlogen 

Diep onder ons lag het eenvoudige «Johannisbergeislot» met 
zijn wereldbeioemde wijngaaiden, die het vloeibaar Rijngoud 
geven, waaraan wij ons hier, hoog in de lucht laafden — de 
slotvoogdcs maakte den tocht mede — de Rijn schit terde onder 
on«, dan vlogen wij om het Niederwald gedenkteeken, keerden 
over Assmannshaiisen e r Hamburg v d Hohe om dan, na een 
tocht van twee uien die ons allen te schoon en te kort voor
kwam, weder goed behouden op den beganen giond te landen 

Wederom enkele jaren later — ik woonde toen te Osciki bij 
Petersburg en dwaalde als lid van de Keizerlijk Russische Aero-
club bijna dagelijks op het vliegveld te Nowaja Dereunja — 
zag ik de halsbrekende kunststukken van den Franschman Pegout, 
die zijn vermetelheid met den doo 1 kocht en zoo riigt zich de 
eene indiuk aan den anderen , de liefde tot de luchtvaart ben 
ik nimmer ontrouw geworden» 

Versch in ons geheugen ligt de tocht van het luchtschip 
7 R III van Friedruhs/iafen naar lakehurst in de F S van 
Noord- Amerika 

In de groote Amerikaansche Repub ' iek, die zich met haar 
enorme afstanden bij uitstek leent voor het benut ten van 
het vliegtuig voor postvervoer, gaat du bedrijf dag en nacht 
door, waardoor o a op de belangrijke route Â <;w York:—San Fran
cisco een geweldige besparing aan tijd wordt bereikt Onze drie 
landgenooten bewezen door hun tocht Amsterdam — Batavia 
welke mogelijkheden zich openen voor het wereldveikeer , de 
Britten zijn bezig met het uitwerken van het plan hun geweldig 
wereldrijk door vaste Uichtroutes met het moederland te verbinden, 
waarbij langs de hoofdaders de bestuurbare luchtschepen het 
vervoer zullen onderhouden met op de neven routes de kleinere 
vliegtuigen Voorbeelden, die wijzen op het zoeken naar een en 
hetzelfde doel inkorten der afstanden 

Nog zi] vermeld, dat de Duitschers hun pogingen volhouden, 
met glij of zeilvluchten de oplossing te vinden voor het lucht 

PcSSTZECELHANDEL 
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verkeer Hetzelfde verloop valt hier waar te r e m e n als bij de 
eerste / eppel in tochten Aanvankelijk pnve post \e ivoer , geheel 
gaande buiten het postbestuur om, tot in de maand Augustus 
van du jaar het Ministerie van Postenjen de eerste opdracht 
verstrekte aan een dergelijk zeil vlieg concern om de Rijk 'po ' t 
te v e n o e r e n , wat op den een en dertigsten vnn die maand 
geschiedde tusschen het vliegkamp Wasserkuppe (Rhongebergte) 
en het stadje Ger'sfeld 

De zeilervlieger Espenlaub is de eer'te, die per motorloos 
\ l iegtuig officieele post vervoerde 

Na deze min of meer uitvoerige inleiding zullen wij iha r s in 
de vervolgartikelen de luchtpostdiensten der ve r ' ch i lknde lanc'en 
nader bespreken, waarbij dan tevens de daaiop betrekking 
hebbende zegeluitgiflen behandeld zullen worden 

NEDERLAND 
Enkele nieuwe zegels zijn te melden Vooreerst is de op blz 

82 aangekondigde 25 cent port in de teekening l a n de 11 cent 
sedert eenigen tijd verschenen, licht blauw, boekdruk, vellen van 
200, oplaaglet ter A, kamtandmg 1214 

Met ingang van i Oct, is het buitenland 'ch po t verlaagd tot . 
brieven 15 cent (België 12!/^ cent), brietkaaiten 10 en drukwerk 
3 cent. Als gevolg hiervan verschenen op 23 Sept 

3 cent, type Lebeau, l ichtgroen, vellen van 200 
6 < type Jan Veth, roodbruin, vellen van 200, beide met 

randlet ter A en kamtanding i2!/2 
Tegen het einde van deze maand zal verschijnen een nieuwe 

waarde, de 9 cent 
Plaatnummers 
Na de vorige opgaven (Maandblad van Juni en A u g ) verschenen 

nog de volgende nummers 
5 cent B 42 
6 « A 45 
7)^ « A 18 met en zonder driehoek 
7^2 « met blancorand 31 met driehoek 
7V2 « B : 33 zonder en 33 en 34 met driehoek 

10 « A : 20 « « 20 en 21 « « 
10 « B L 37, R 37, L 38, R 38, 39 L en 39 R. 
121/2 « C 32 
15 )> B 23 
15 « C 35, 36 en 4o. 
20 » B 24 
30 « A (vellen van 100') 10 
4o « B : 27 
60 « B 30 
Behalve een l iggende ruit op den onderrand, vonden wij, even

eens bij de 10 cent, nog een op de punt rustend vierkant, in 
het midden van iedere zijde is een kleine punt bijgegraveerd, zoo
als dat ook het geval is met de driehoeken van de plaatnummer 
reeks Dit feit en de omstandigheid, dat het cijfer i bij de iiVi 
cent op den onderrand staat, biengt ons er toe de figuurtjes bij 
de 10 cent als voorloopers te beschouwen Echtei geloo\en wij 
niet, dat de door mr Bontekoe gemelde roede v'ek op den onder 
rand in dezelfde rubriek thuis behoort , daaivoor maakt deze 
te veel den indruk van een toevalligheid Een dergelijke vlek, 
maar kleiner, troffen wij aan op den onderrand van sommige 
5 centsvellen 

Opval lendis ook, dat de driehoeken uif^luitend voorkomen bij 
de 71^ en 10 cent, bij geen enkele andere waarde zagen wij deze 
tot op heden 

Door het veischijnen van 10 cents vellen met nummers L 37, 
R 37, e t c , IS het vermoeden opgekomen, dat de driehoeken in 
de toekomst geheel zullen verdwijnen, al is de beteekenis der 
le t ters niet bekend, voor de hand ligt, te denken aan de woorden 
Links en Rechts 

De 7V^ cent met blancorand is uitsluitend bekend in blokken 
van 30 s tuks , 3 verticale rijen van 10 met rand boven, onder 
en rechts Het is niet onwaarschijnlijk, dat deze ^V% cent werd 
aangemaakt in velUen van 60 stuks waarvan de 2 middelste 
rijen omgekeerd tegenover elkaar stonden 

Sommige blokken hebben geen plaatnummer, andere het 
nummer 31 met driehoek op den rechterrand naast de zegels 3 
en 4 van bovenaf geiekend Het is niet onmogelijk dat de vellen 
aangemaakt werden voor postzegelboekjes Volgers officieele mede 
deeling zullen binnenkort 15 centszegels in boekjes worden ver
strekt WIJ dienen af te wachten m welken vorm deze boekjes 
zullen worden aangemaakt , alvorens met zekerheid over de 7}^ 
cent blanco kan worden bericht 

Het „watermerk" der Jubileumzegels 1923 
Sedert eenigen tijd treft men m verschillende bladen berichten 

aan over het voorkomen van een watermeik bij de jubileumzegels 
In Engelsche bladen zagen vvij dit beschreven als een rij van 
ruiten een andere maal zag de gelukkige ontdekker er een nj 
W's in, in een Hollandsch tijd^chiift werd gewag gemaakt van 
de 10 cent met watermerk W , en kort geleden in een vereeni
gingsverslag van een vanuit den land tot in de randzegels ver 
schoven watermerk. 

De firma Enschede heeft over deze zaak inlichtingen gegeven 
Het z g n watermerk blijkt hierdoor ontstaan te zijn, dat de randen 
van ae viltdoek van de plaatdrukpers (zooals bekend is, wordt 
het voor plaatdruk te gebruiken papier voor den druk doornat 
gemaakt en vervolgens ondei hydraulischen druk uitgeperst) niet 
goed aan elkaar sloten, waardoor een — in de meeste gevallen 
onregelmatig gevormde — tusschenruimte ontstaan is 

Zegels met deze afwijking schijnen zelden voor te komen Be
kend zijn ze in de waarden 2, 5, 7 ^ , 10, 20, 25 en 50 cent 
Het voorkomen bij de andere waarden is volstrekt niet uit
gesloten 

Weldadigheidszegels 1925 Van de medio December verschij 
nende Kerstzegels zal de opbrengst ook dit jaar weer ten gr ede 
komen aan het bescherming en hulpbehoevende kind 

KOLONIËN. 
Dienstorder H 559 De verkoop van koloniale postwaaiden 

<ian het kantoor te Haarlem is geslaakt , deze zegels zijn vooitaan 
alleen te Amsterdam veikrijgbaar Het philateli ' lenloket zal 
's ^Yoendags en 's Zaterdags van 2—5 uur geopend zijn 

De Koloniale Jubileumzegels Hiervan zijn ons bekend de na
volgende tandingen 

Ned Indie 11 X ' i 5° cent 
II X 11}^ 5, 12'/^, 50 cent 
i i ^ X " 5, I2i/i, 20, 50 et, f i — 
1 1 4 X ' i ^ 5, 12V2. 20, 50 et, fi —, f2 50, f5 — 

Cnrafao: 11 X n ^ 5, 7'^^ 1°, 20 et, f2 50 
I I J / J X I I H 5. 7 H , 10, 20 et f 1—, f250 , f 5 

Suriname i i X n 1 5 cent, f i 
l l X i i ^ 20, 50 cent, f 2 5 0 
i i V i X i i h 5. 'o> 20, 50 cent, f 2 5 0 , f 5 — , 

Voor opgave van nieuwe vondsten, zoo mogelijk tnet toezending 
van bewijsexemplaren, houden wij ons ten zeerste aanbevolen. 

Ned Indië. 
Met ingang van i Jan 1926 worden buiten koers gesteld de 

volgende Ned Indische zegels 
i" Alle frankeerzegels van uitgiften voor 1912/13, (cijfers op 

witten grond, scheepjes en palmentype) 
2° Alle portzegels van uitgiften voor die van 1913, (zegels in 

eenkleurendruk) 
Voorts worden definitief buiten gebruik gesteld alle frankeer

zegels van 1 4 , ' 5 , ' 7 i4 en 22"/^ cent, alle portzegels van 30 cent, 
en op I October 1925 alle postzegelboekjes (N R C ) 

Veilingprijzen 43e veiling J. van Hoek 
Ned 1867 15 cent 10I4 X 1° f120,— 

ld blauw papier . » 135, — 
20 cent 10J4 X 'O ' 29,50 
ld blauw papier » 27,50 

1872 5 cent 1 4 X 1 4 gr g . » 7 2 , 

Telegraafzegels cpl ongebr . » 3 5 , — 
NedIndie , Jub 1923, ongebr. » 3 0 , 
Cuiagao, 1889 port 5 cent t I gebr » 15,— 

30 « « « ongebr » 31,— 
Suriname, 1900 50 c /2 50 ongebr . » 31, 

Kroontjessserie met porten • 52,— 
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D l « . LEÖN DE KAAY 
INT.TEL. ZUID «2 55 
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Uitslag van de Rijkszegelveiling op 18 September 1925. 
Nr. van 
den kave 

I. 
2. 
.3-
4. 
6; 
7-
8. 
9-
10. 
II. 
12. 
i^■ 

i4. 

1. 
Bini 
7000 
8000 
7600 
7000 
4ooo 
4500 
6000 
5000 
4000 
1500 
1000 

10 
600 
2400 

Omschrijving van den kavel. Hoogste 
inschrijving. 

Bi n n e n l a n d s c h e f r a n k e e r z e g e 1 s. 
7000 stuks f 93,— 

« i4o,i4 
« 120,12 

. . . . ■ « 160,16 
« 1 7 7 . 

"• «3i5>3i 
« 91,90 
« 68,68 
« 98,60 
« 96,10 

gemengde frankeerzegels . . . « 66.35 
k f 10,— « 126,— 
ongetande frankeerzegels . . . « 47,25 
diverse opdrukken « 201,60 

L u c h t p o s t z e g e l s . 
15. 1200 stuks «234,— 

J u b i l e u m z e g e l s 1 8 1 3 — 1 9 1 3 . 
20 stuks in 10 complete seriën . . . . « 234,— 

van f 10.— • 890,— 
« « 5i— " 480,— 
« « 2,50 . . . . . . . « 240,— 
• « I , — • 82,15 
« " 0,50 « 55,57 

gemengd «291,15 
opdruk f2,50 op f 10,— . . . . « 106,50 

J u b i l e u m z e g e l s 1 8 9 8 — 1 9 2 3 . 
2000 stuks gemengd »415,41 

P o r t z e g e l s . 
7250 stuks gemengd « 235,— 
5700 « « « 160,— 
2000 « « « 90,— 

950 « « opdrukken . . . . « 136,60 
F r a n k e e r z e g e l s v a n d e N e d . K o l o n i ë n . 

16. 
17-
18. 
19. 
20. 
21. 
22. 
23. 

120 
50 

4c 0 
300 
300 
100 
350 
50 

24. 

25. 
26. 
27. 
28. 

29. 
30

3 i . 

32. 

8500 stuks « 40,— 
3225 « « 38,30 
3200 « opdruk »Java«, »Builen Bezit« en 

diverse opdrukken « 165,60 
1215 » Suriname en Curasao . . . . « 251,35 

J u b i l e u m z e g e l s N e d . I n d i ë i 1 — 1 9 2 3 . 
33

34. 
35

36. 
27. 

450 stuks gemengd «211,— 
B u i t e n l a n d s c h e F r a n k e e r z e g e l s 

12000 stuks gemengd « 90,65 
loooo « « « 102,60 

Z e g e l s a f k o m s t i g v a n h e t 
D e p . v a n B u i t e n l a n d s c h e Z a k e n . 
2200 stuks gemengd « 32,10 
3100 « « « 45,— 

TER BESCHERMING 
— V A N 

VERZnMELHHRS S MnMDELnARS 
 DOOR — 
J. B. ROBERT. 

VI. 
Voorloopige, hoognoodige spoedwaarschuwing aan alien! — 

Men koope in geen geval, zonder zelf zeer ervaren te zijn in de 

E I L D E Ä H BI 

kennis dier zegels, de hierna te noemen postwaarden van België, 
Luxemburg en Zweden, of men moetverzekerd zijn van de volkomen 
betrouwbaarheid en rijpe ervaring der werkelijk desku7idige post
zegelhandelaars binnen onze grenzen. 

Een dame (?) heeft te 'sGravenhage, (elders was 't misschien 
een »heer«) bij de firma G. Keiser en Zn. aangeboden : 

i». België, 1 franc 1865, druk van Londen en van Mechelen. 
— Beide buitengewoon goed geslaagde nagemaakte drukken zijn, 
volgens mij, hoogstwaarschijnlijk afkomstig van de voor zeer vele 
jaren te Brussel opgerichte »Academie« voor »vervalschers«, 
(natuurlijk van »postzegels«). De vervalschingen van de teeke
ning, zoomede die van de met 1858 ingevoerde stempels ter 
vernietiging van deze op poststukken geplakte staatswaarden, zijn 
zoodanig geslaagd, dat bijna alle handelaars en verzamelaars, in 
het bijzonder zij, die van de oudere uitgiften geen studie hebben 
gemaakt, ze voor »echt« zullen koopen. Degenen, die de »markt
waarde« kennen, dus weten hoeveel elke deskundige gaarne 
voor zulke »prachtexemplaren« — dat zijn ze alle, ook de »valsch 
gestempelde«  betalen wil, begrijpen dat de gevraagde prijs 
zóó bespottelijk laag is, dat hij ze niet zal koopen zonder ze 
nauwlettend te hebben onderzocht. Het verhaal der »verkoop
ster« was zeer woordenrijk, maar 't »leugenachtigcc ervan lag 
er zeer dik op. De heer S. Keiser der genoemde firma, die mij 
zeer uitvoerig op de hoogte stelde, zou alle moeite doen die 
»dame« terug te vinden, om van haar eenige aangeboden ver
valschingen ie koopen en daarvan vergrootingen ie doen maken, 
ter opneming in ons blad, opdat een ieder bij nauwlettende 
beschouwing ze zou kunnen herkennen. Hiervoor onzen groolen 
d a r k ; al moge het hem niet gelukken het adres dier dame 
machtig te worden, de goede wil verzame'aars zoowel als hande
laars voor mogelijke schade en teleurstelling te behoeden is 
reeds van hooge waarde ! De heer J. H. Donnai, Kettingstraat 
alhier, meende dat de »dame, die bij hem was geweest enzeide 
te ' sGravenhage te wonen, dezelfde was, die bij den heer Keiser 
als woonplaats Scheveningen opgaf. 

Het eenige opvallende kenmerk is de tweede, te kleine »S« 
van het woord »POSTES«; de idame« wenschte geen stuk achter 
te laten noch een ervan te verkoopen, hetgeen een meer nauw
keurig onderzoek naar afwijkingen — de kleurtint is ook niet 
goed getroffen, ze is »grijsachtig« — belette. De vervalschers 
hebben door de »verschillende stempelnummers« èn door het 
gebruiken van de beide soorten ruitvormige punten (dunne en 
en dikke) stempels, het gevaar voor liefhebbers ernstig vergroot. 
De heer S. Keiser en de hoofdbediende der firma, de heer Blok, 
hebben verschillende nummers gezien: de »dame« wenschte 
gaarne (!) alles tegelijk te verkoopen, waarom zij ook alles, wat 
zij zeide ten verkoop te hebben ontvangen, voorlegde. Zij kon 
niet aannemen, dat het »vervalFchingen« waren, m a a r . . , zij had van 
zegels noch van de waarde der zegels eenig begrip, verklaarde zij. 

De stempels zijn, oppervlakkig beoordeeld, van de echte niet 
of zeer lastig te onderscheiden ; wellicht wijken de cijfervormen 
in een of ander opzicht, bij alle of bij sommige, wel af, maar 
ook dit kan slechts na ernstig onderzoek vastgesteld worden. 

Best mogelijk zal de heer S. Keiser, te Brussel, waarheen hij 
zich zal begeven, meerdere inlichtingen ontvangen, misschien 
iets kunnen koopen van die vervalschingen, welke niet in zijn 
bezit komen, zoo die »dame« niet kan worden opgespoord. Ik 
voeg hierbij den r aad : i ' . »Koopt niets van Belgische postzegel
»handelaren en ruilt ' niet met Belgische verzamelaars, zoo gij 
»niet onbetwistbare zekerheid hebt of hebt verkregen, betref
»fende de personen, met wie gij in verbinding wilt komen \t ; 
2". »volgt dezen stelregel stipt na ook in e igen l and ! Gebruikt 
»toch uw hoofd en herinnert u toch, hoe tegenwoordig overal 
»de oplichters uwe »goedgeloovigheid« (e hunnen bale op de 
»sluwste wijzen misbru iken!« ; 3°. »loopt niet op koopjes! leert 
»begrijpen, en tracht ook de U bekende postzegelliefhebbers te 
»doen begrijpen, dat in den tegenwoordigen tijd geen enkel 
»ietwat waarde hebbend stuk veel beneden den marktprijs afge
»geven wordt» ; 4'. »koopt nooit op veilingen zonder »hoogst
»betrouwbare deskundigen« raad!« en 5". »vertrouwt niet een 
»enkele advertentie in buitenlandsche, hoofdzakelijk door adver
»teerders het leven houdende bladen !« 

:oLomikLi i i e i L i 
zijn mijn specialiteit. Mijn voorraad 
mijn bijzondere persoonlijke aandacht, 

T. ALLEN, „Craigard" 
bestaat alleen uit de mooist mogelijke exemplaren. Aan mancolijsten schenk ik 
Zichtzendingen worden gaarne op aanvraag toegezonden. (171) 

Blake Hall Koad, Wanstead, E. 11, England. 
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2« Luxemburg, 5 franc 1906/08, lila, zonder en mèt opdruk 
»Officiel« — Evenals de genoemde Belgische i franc ziin beide 
cvengenoemde allerbest geslaagde vervalschirgen K e r m e i k t n 
waren niet vast te stel len, ongeveer alles is toegegaan als boven 
onder België aangeteekend, 

en 3». Zweden, 2 öre 1872/76, oranje — Dit zegel is nooit 
uitgegeven, de voorhanden voorraad werd in 1917 overdrukt vcor 
landstoimtroepen met »10« enz Deze, waarschijnlijk \oor »speci
alisten« afzondeilijk g tmaak te »unica (')«, is njinder gevaarlijk 
voor het algemeen, Bij deze is de »opdruk« met chemisch 
middel opgelost, doch de »moet« of wel het van den opdruk ach
tergelaten spoor heeft de »Bedrogsacademie«, met hare listige, 
sluwe leeraren en leerlingen, niet kunnen verwijdeien Wordt het 
bedoelde bedrogsstuk vlak op de hand gelegd, met overdiukte 
zijde naar boven, laat men daarop het volle dag of kunstlicht 
vallen en beziet men het zoodanig, dat de oianjekleur alleen 
gezien wordt, het stuk moet dus op de hoogte van het oog 
zuiver recht gehouden worden, dan ziet U duidelijk de moet, 
ofwel de sporen van den opdruk in het oranje gekleurde zegel 

Rusland LeninRouwzegels — Grooten dank den heer P. C 
Korteweg, 's Gravenhage, voor de mij Ier beschrijving voorge
legde en geschonken 4 ongetande »vervalschingen« van de in 
1924 uitgegeven zegels, ter nagedachtenis van den toen overleden 
President der Sovie t iegeenrg — de »getande« zullen ook wel 
bestaan Zij waren uit Parijs ontvangen , de afzerder is mij als 
»volstiekt onbetrouubaai« indertijd gemeld, kan echter 2i,n 
juislen naam en adres niet vinden, tot mijn spijt 

De namaaksels zijn ("adelijk te herkennen aan de lompe, grove 
uitvoering, aan den slechten druk en het slerk getinte papier 
De »echte« hebben een zoo licht getint papier, dat de meeste 
verzamelaars en handelaars het wit noemen ; ook de catalogus 
bewerkers is de tinting niet opgevallen Tevens moet ik hier 
opm^iken, dat laatstgenoemde heeien, zeer waarschijnlijk door 
deiden onderricht, de inlichtingen niet konden toetsen aan in 
bezit zijnd materiaal Wijlen Marsé zeide (vertaald) wooidelijk
»Van nr. 226 — 229 rnoet er een steendruk, matte kleuren, in 
plaats boekdruk, glanzende kleuren bestaan, die zeer zeldzaam 
IS« (Michel's N a c h t , Mei 1924, blz 71), en de Senf spreekt op 
blz 565 van »2 typen I Smalle randlijst, zegelteekening der 
6 en 12 kop. gioot 20 25 m m , II. lireede randlijst, alle 4 
waarden, grootte 20i j 26 m m (getand), 21 2 6 4 m ongetand « 
Vervo'gens I zwart en rood mat, II eeist mat, daarna glanzend, 
of de roode lijst glanzend en de zwarte mat. De getande moeten 
alleen in type II voorkomen « Enz enz Die verschillende opgaven 
zijn »voor.vaardelijk', maar voor de l iefhebbers, die deze sooit 
zegels nauwkeuriger bezien om voor mogelijk bedrog en latere 
teleurstelling gevri)w?ard te blijven, nog al »gevaarlijk«. Of er 
al dan niet tweeërlei diukken zijn geweest, kan ik niet vast
s te l len : het verschil in grootte kan aan het krimpen van het 
papier liggen, maar eenig verschil tusschen ongetand en 
getand bestaat niet of, komt het voor, dan zou er nog een t) pe (') 
III zijn. Dat er met mat en glanzena zwart zou gewerkt zijn 
betwist ik ten stelligste de glans, het ondeiveld met de waaide 
dient o m tot grondslag, wordt door den glanzenden rooden 
ondergrond aan het zwart verleend — Alle »echte« zegels ziin 
zeer regelmatig, redelijk haaksch gesteld en in alle opzicht 
keu'ig uitgevoeid en gedrukt. Het le^jenovergesielde geldt len 
volle voor de »namaaksels« De roode omiandmg is van deze 
veel te donker en de zwarte Iijst waai in Lenin's beeltenis gesteld 
is, glanst over den geheelen omvang, hetgeen bi] geen enkele 
van de »echte« zal worden waargenomen, waar'^chijnlijk 15 bij de 
vervalsching de glanzende roode omranding te breed Over de 
afwijking in de karakters enz spreek ik niet slechts kan de 
inlichting, dat alle karakters hier of daar eenigszins »afgesleten« 
schijnen (bij de echte zijn ze alle zeer sprekend en onbeschadigd) 
van nut zijn Wat de beeltenis aangaat , deze is een mi^maaksel 
De geheele rechterzijde, de schaduw valt daar op het ge'aat, is 
een groote zwarte v lek , buitendien gelijkt de beeltenis nift de 
ui tdrukking is geheel anders Het oog is geheel zwart, bii de 
12 en 20 k vind ik erboven rechts een wit stipje De »echte« 
vertoonen het oog duidelijk naar rechts gericht, evenals het zeer 
zuiver geteekende l inkeroog, boven het rechteroog loopt een 
streepje naar de langs den neus vallende schaduw, met daarrsas t 
een grootere witte punt ofwel een wit streepje ter verbreking 
van het zwart, dus om het oog beter te doen u i tkomen , aan de 
linkerzijde zijn oog met wimper en wenkbrauw, zoomede het oor, 

zeer duidelijk weergegeven, de lijntjes zijn dun enz ; wijders 
geven de »echie« duidel.jk snor en baardje te zien, het laatste 
door betrekkelijk diepe, blank gelalen insnijdingen, alles wat 
bijna één zwarte massa bij de »vervalschingen« v o r m t , alle 
lijnen zijn bij de »valsche« grof, dik, ook cie het voorhoofd 
moeten aanduiden Nog dit : de »echte« ongetande en getande 
vertoonen de geheele teekening duidelijk zichtbaai a«« de achter 
zijde, hetgeen bij de »verval 'chingen« hoofdzakelijk dcor de 
tint van het papiei , veel minder i s , cok zijn de »verv aUchingen« 
d e ik ontving songegcmd«, op de »echte« is een kleurlooze 
gom aangebracht 

Zwitserland. Luchtpost 1919;20:30 en 50 (rappen) — De heer 
Hoofdredacteur zendt mij ter behandeling in deze rubriek de 
beide voornoemde waarden van Zwitserland, met opdiuk van 
een »nagemaakt« vliegtuig, hem ter waarschuwing vanve izame 
laars en anderen toegezonden door den heer S A Blok, fiima 
Haagsche Postzegelhandel, Toussaintksde, alhier Van eene 
opdrukvervalsching had ik voor eenigen tijd reeds gehoord, doch 
niet gezien noch, wat mij verwondert, iels in de builenlandsche 
vakpers er over gelezen. De heer Blok schrijft, dat een groote 
hoeveelheid van die stukken, vooral te Arrsterdam, waar ze van 
uit Parijs weiden ontvangen, «aan den man is gebracht ' 

Het is bijna onmogelijk zulksoortige opdrukken zocdang Ie 
omschrijven, dat iedere, zelfs nauwkeurige lezeres of lezer, de 
namaak kan herkennen zonder echte vergelijkingsstukken. In 
het algemeen leg ik hierbij den nadruk op de betrekkelijke 
zeldzaamheid van »gebruikte« Luchtpostzegels van de Zwitsersche 
uitg 1919/20 Men koope dus zonder »echtheid bewus voor onbe
perktcn tijd« en keui ing daaina door een deskundig Zwitser^chen 
specialist — ik wil gaarne adressen opgeven, mits porto bi] vei 
zoek ingesloten is — geen enkele »gestempelde« luchtpostzcgel 
van 1919/20 (De ongebruikte zijn reeds geruimen tijd uitver 
kocht ) Gestempelde exemplaren moeten in elk geval den plaats 
naam dragen van Zurich, ISein, Lausanne op de 50 c , va" 
Basel op de 30 c Staat de stempel boven den opdruk, bedenkt 
allen dat dit in geen enkel geval door u mag worden erkend 
of door veel gep 'aat worden aangenomen als het geringste bewijs 
van echthe id dienstdoende ambtenaren kunnen welwillendheids
halve geheele vellen afstempelen of laten afstempelen , de dwaze 
gewoonte een zegel met stempel hooger te achten dan een on 
gestempelde, doet den ambtenaar handelen in het veimeend 
belang van liefhebbers, terwiil hij overtuigd is den Staat ermede 
te bevoordeelen. aan vervalschingen wordt niet gedacht , dat 
men slechts zich blijve herinneren, de in geheele vellen te Medan 
gestempelde »valsche« Indische opdrukken, kopstaande enz , welke 
nooit uitgegeven werden Wordt een ondeigeschikte voor afslem.
peling »beloond«, dan wettigt die stempel, naar mijn bescheiden 
oordeel, nooit of te nimmer de erkenning van eenig stuk, al 
weten velerlei bedriegers en hunne medeplichtigen, door aller
hande verhalen ze te doen aannemen Welzijn de van »valschen« 
opdruk voorziene echte frankeerzegels van donkerder tint dan 
de door den heer Blok medegezonden en de in mijn bezit zijnde 
met »echten« opdruk, maar op kleurtinten kan men niet bouwen 
en voor de groote meerderheid hebben benamingen geen nut 
Tn de o p d r u k ' Ook m dit opzicht moet ik de kleur ter /11de 
stellen, alleen door vergeliikmg kunnen er zi]n, die het verschil 
in kleur gevoelen Wat betreft het »roode inkt is doorgeslagen«, 
dat de heer B als kenmerk onder de gezonden zegels stelt, dit 
»doordringen van inkt« ligt hoofdzakelijk aan het »papier « Ook 
bij de echte vindt men gedeelten van de door het papier ge
drongen kleur van het karmijne vliegtuig (De technische Duitsche 
benaming is durchschlagen«, is het de afdruk van den legger, 
dan noemen de Duitsche technici hel »Abklatsch«, enz) De aan 
achteizijde meer of minder volmaakte kleurige deeltjes van den 
opdruk, kan ik dus evenmin als een bepaald kenmerk aanhalen 
Het voor allen, zonder bezit van een echt stuk, gemakkelijk na 
te gaan verschil, waarom ik niet door iedereen verstaanbare 
technische termen zal vermijden, ligt in het midden Daar ziet 
men een Grieksch kruis ( + ) bij de ECHTE , goed begrepen ' 
Bil de »NAMAAKSELS« 15 het een Latiinsch kruis (■;), doordat de 
schroef der scanen of, vat u het beter, »roei« spanen of 1 lemen, te 
veel naar links gep'aatst zijn en hierdoor de Irodrechte kruismgslijn 
(men legge den opdruk, het vliegtuig, recht voor zich), die der 
spanen, de waterpasse Ii|n, de schroef, der beide vleugels teveel 
naar links snijdt, dus niet zuiver m het midden Dit moet dadelijk 
gezien worden door allen die dit hebben geleden, zoo de/e mis

• N . Y A A R &C DIR. LEON DE RAAY 
IMT.TEL. ZUID «255 
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stelling niet door zware stempel(s) of zwarte vlekken onzichtbaar 
gemaakt wordt Men kan het echter zelf toch vaststellen, door 
een rechte lijn zich te denken, loopende van uit het midden van 
de linkei- naar het midden van de rechterspaan. Verstaanbaar 
en altijd bemerkbaar kan ik verder niels vaststellen, vooral de 
stempels bemoeilijken of maken voor zeer velen onmogelijk het 
nagaan van verschillen, natuurlijk in het bijzonder voor leeken 
Dat bij de »VALSCHE« de kleine veertjes der vleugels dunner 
zijn dan bij de »echte«, kan alleen bij vergelijking worden uitge
maak t , dit IS van toepassing op dt geheele teekenmg, want ik 
veronderstel dat slechts weinigen de vervalsching alleen zullen 
herkennen aan de zgn spanen, die bij de echte 30 rp ietwat 
spits toeloopen, bij de echte 50 rp is het spitse meer merkbaar 
bij de bovenspaan a l leen, bij de »va'sche« zijn beide rond toe
loopende, IS van eenig puntig eindigen geen sprake Met veel 
dank aan den heer S A Blok, spreek ik de hoop uit, dat allen 
die het lezen, voldoende voor de oplichters op hunne hoede 
zullen zijn — Ik bemerk daar, dat de heer B onder de verval 
schmg nog schrijft »zegels echt, opdruk valsch, worden in 
Zwitserland gestempeld en van daar door een bekende 2e rangs 
firma verder verkocht « 

Zoo juist komt .Schweizer Brfm Ztg«, Septembernr , mij toe, 
BIz 122 is gevuld met de waarschuwing Heer H Schlagerer, 
Bazel, en de Voorzitter der »Schulzstelle des Schweiz Aeiophi 
latelisten Verein«, leveren mededeelingen, welke »geen kenmeik 
van de vervalsching bevatten, slechts woidt door den heer Kumin 
Beul, die exemplaren ter keur ing ont \ ing , verklaard, dat ze bij 
»vergelijking met de echte« niet moeilijk te herkennen zijn, 
maar in rond of zichtzendingen onbetwistbaar onbemerkt door
eaan , verder, dal een zekere ter plaatse niet ingeschreven firma 
O TCHERNINE, 11 Rue de Passy, Paris 16 E, (geen Franschman) 
de vervalschmg^n als »ruilmateriaal« aanbiedt, terwijl bovenge
noemde »E Phil « de namaaksels aan ve ische idTe Zwit 'ersche 
handelaars (en verzamelaars ') geleverd heeft 

De Postzegels van Venezuela. 
IV 

Uitgifte 1904. BIJ dekreet van Generaal Cipriano Casiro van 
19 Januari 1904 vastgesteld Veitika'e opdruk in 3 legels in zwarte 
boekdruklelters van de woorden >Coiieos, Vale B 0,05,1904« op 
het 50 Centimos groen Instruccion zegel van 1901 (Nr 189) Ver 
vaard gd bij de Nationale drukkerij te Carracas Normale stand 
van den opdruk van boven naar ondei 

210 Correos 5 Ctms/50 ctms, (boven/onder, ondei/boven) 
210 A » opdruk dubbel 
210 B « « Vele inplaats Vale (foutdiuk) 
Uitgifte 1905. Bij dekreet van Generaal Juan Vicente Gomez 

van 5 Mei 1905 vastgesteld Steendruk van Litografia del Co 
mercio te Caracas Slechts geldig voor gebruik in het Federale 
District Wit papier Tand ing 115/3. 

211 Correos 5 centimos, steenrood 
212 « 10 « b l a u w 
213 « 25 < geel/oranje 
De tint dezer zegels loopt nogal uiteen, in 't bijzonder bij de 

25 Ctms Alle zegels komen voor ongetand, ook wel horizontaal 
of verticaal ongetand 7ij werden uitgegeven ter herinnering aan 
het Nationaal Congres van 23 Mei 1899 

Provisorische uitgifte voor de provincie Tacliira. Ten gevolge 
van het uitblijven van een bestelde zending postzegels ontstond 
gebrek, waaiom de gouverneur een provisorische uiigifie b val 
bestaande in een rond stempel op gekleurd papier over elk 
waarvan hij persoonlijk schreef «No ha) estampillas« en met zijn 
naam H. Cardenas teekende Deze uitgifte is zeer klein geweest 
en slechts enkele exemplaren daarvan zijn postaal gebruikt bekend 
Het stempel komt voor op papier in 3 kleuren, lichtblauw, rood 
en groen Rond gesneden Zonder aargifte van waarde 

Uitgifte 1909 Bij dekreet van Generaal Juan Vicente Gomez 
van 30 Juni 1909 vastgesteld. Staaldruk door de American Bank 
note Compy te New-York m de teekenmg van 1904 

(Nrs 197/201) Wit papier Tanding 12 
214 Correos 15 Centimos, paarsch 
Komt ook voor ongetand 
Uitgifte 1910 By dekreet van Generaal Juan Vicente Gomez van 

31 December 1909 vastgesteld ter gelegenheid van de v i e n r g v a n 

de 100 jarige onafhankelijkheidverklaring ( 5 j u l i i 8 i i ) S taa ld iuk 
van de Ameucan Banknote Cy te New Yoik Wi tpap ie r Tand ing i2 

215 Correos 25 Centimos, blauw 
Er bestaan pioefdrukken op carton 
Kohl memoreert nog een 15 Ctms donkerviolet, doch omtrent 

deze waarde heb ik verder mets kunnen vinden 
Uitgifte 1911 Bij dekreet van Generaal Juan Vicente Gomez 

van 23 November 1910 vastgesteld Steendruk door de I itograha 
del Comercio te Caracas en gedrukt door Pius Schlageter De 
ztgels zijn gedrukt in 2 gangen, de kopstukken zijn in de om
randing gediukt in ietwat andere kleurtint Wit, lets gesatineerd 
papier fanding Il^ 
216 
217 
218 
219 
220 
220 
221 

Correos. 5 Centimos, groen 
10 
15 
25 
50 
50 

I Bolivar 

rood, 
leigrijs 
blauw 
lila 

« raam/blauw kopstuk 
geel 221 « 1 IJUllvai & > - ' - ' 

De kleurverscheidenheid IS gering Tengevolge var het drukken 
in 2 gangen komen de centers dikwijls verschoven voor, soms 
zelfs zeer belangujk De 220 A is zeer zeldzaam Slechts i vel 
van ICO stuks is hiervan bekend, waarvan een 10 tal zegels voor 
postgebruik gediend hebben 

De 50 Ctms is ook gezien in dubbcldruk De 25 Ctms komt 
ongetand voor 

Uitgifte 1913 Door dezelfde drukkers werd een nieuwe oplage 
van de vorige uitgifte gedrukt, behalve de i Bolivar, echter m 
een drukgang De platen werden nieuw gemaakt, behalve voor 
de 5 en 10 Ctmos Behalve door de beter uitgevoerde teckening 
der kopstukken onderscheidt zich deze uitgifte van de vorige door 
het aantal besjes aan den top der koffi-etakjf s, die zich aan beide 
zijden van het 'child bevinden ook onder het porirctschild be 
vinden zich aan elke zijde een bes, echter geldt dit verschil n e t 
voor de 5 en 10 Ctms 

222 Correos 5 Centimos, groen 
223 8 10 « r o o d 
224 « 15 t leigrijs 
225 « 25 « bauw 
226 « 50 « paarsch 
Kleurverschillen zijn ook bij deze uitgifte gering 
BIJ de 5 en 10 ctms kan men de 2 drukken onderscheiden 

doordat bi) de ie uitgifte zich om het po ' t re t een donkerder ge 
kleurde lijst bevindt, bij de 2e uitgifte is deze afwezig en hei
geheel uniform van kleur 

Tot de vorige uitgifte behooien nog gerekend te woiden de 
Instruccion zegels in gelijksooitige teekenmg ter zelfder tijd uit 
gegeven Ofschoon sedert 1907 bij dekreet verboden is het gebruik 
voor postfrankeenng van z gels met inschrift »Instiuccion« be 
halve voor postpakketten en po=tverrekeningsdoeleinden, werden 
voor binnenlandsch verkeer deze /egels voor bneffrankeenng 
oogluikend toegelaten 

5 centimos, blauw 

Bolivar 

227. Instruccion 
228 
229 
230 
231 
231 
232. 
233 
234 
235 . ^^ . 
Uitgifte 1914 By dekreet van Dr Victorino Marquez Bustillos 

van 3 Juni 1914 vastgesteld Staaldruk van Waterlow Sons, London 
Wit papier Tanding 13 

~ Centimos, groen. 
« rood 
« blauw. 

5 Centimos, lila/violet. 
olyfgroen 
roodbruin 

10 
25 
50 

1 
I 
2 
3 

10 
20 

geel 
leigrys 
rood. 
groen 
groene lyst/zwart kopstuk. 
bruin 
lila 
paarsch 
blauw 

236 
237 
238 
239 
240 
241 
242. 
243 
244 
245 
246^ 
247 

Correos 5 
. 10 

25 
Instruccion 

Bolivar 

10 
25 
50 

I 
2 
3 

10 
20 
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wynrood 
violet/lila 
olyfgeel 
grys 
bruin 
blauwzw art 
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Behalve bij de 5 Cts en i Bolivar Instruccion slechts geringe 
kleurafwijkmg 

Uitgifte 1915 BIJ dekreet van Dr Victorino Maiquez Bustillos 
van 29 Januari 1915 vastgesteld Staaldiuk van de American 
Banknote C> te New York. Wit papier Tanding 12 

348 Correos 5 Centimos, donkergroen 
249 « 10 « oranje rood 
249 A. ♦ (1922) 10 « violet rood 
250 « 15 « olijfgroen (doiiker tot bruin) 
251 ' 25 « blauw 
251 A « {1919) 25 « ultramarijn 
252. ' 4o « grasgroen 
253 « 50 « lila/violet 
253 A • (1923) 50 « ultramarijn 
254 « 75 • blauwgroen 
255 « I Bolivar grauwzvvart 
256. Instruccion (Timbre fiscal) 5 Centimos, biuin 
257 « « « 10 «■ blauw 
258 « < « 25 < rose 
259 " « 50 < kastanjebr 
260 « « » ' Bolnar, groen 
261 « < 2 « zwattbruin 
262. < « • 3 violet 
263 « « 10 « zwart 
264 « >. « 20 « oianjc 
De 10 Ctnib correos komt voor ongetand 
ü e kleurverscheidenheid der Correoszegels is belangrijk ten 

gevolge van het gebrek aan kleurstoffen gedurende den oorlog, 
vooial IS dit opvallend bij de 10 Ctms die voorkomt van steen 
rood tot helderoranje, de 15 Ctms donkerolijf tot geelolijf en de 
50 Ctms van lila tot donkerviolet De 249 A, 251 A fn 253 A 
zijn geheel nieuwe kleuren, de laatste vooral is zeer zeldzaam, 
daar bijna onmiddehjk na uitgifte vervangen, door de 1924 Water
low druk. Ofschoon de Nrs 256/264 als t imbre fiscal« gedrukt 
zijn, heb ik deze serie toch als voor postdoeleinden gebruikte 
zegels opgenomen, omdat zij evenals de 2 laatste Instruccion 
uitgiften gebruikt wordt \ oor vertekening van postschulden, fran 
keering van postpakketten, etc , etc 

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

«af 
"4 Afsiempelingen. 

NEDERLAND. 
Van de te Maastricht op 29 — 31 Augustus jl geduiende de 

Philatelistendagen m gebruil geweest zi nde 2 stempels kunnen 
WIJ helaas geen afbeelding verschaffen, daar de violette inkt nit t 
toelaat een duidelijk cliche te verkrijgen Het zijn groote (33 m M 
doorsnede), dubbelrinps empels, in het midden, eenregelig, de 
datum, b v 30 AUO '25 en in den 5 m M bieeden dubbelnng 
bovenin MAASTRICHT en onderin van den plnatsmam gescheiden 
door 2 zesstrahge sterren XVI NED. PHILATELISTENDAG rcsp 
Ie LIMB POSTZEGELTENTOONSTELLING 

Op het »Vierde Internationaal Congies \oor Ongevallen genees 
kunde en Beroepsz eklen« bij veikorting »Vicoba« genoemd en 
welk congres van 7 —12 September Ie Amsterdam plaats vond 
in het Kolonaal Instituut, was een tijdelijk Postkantoor geopend, 
dTt een stempel bezigde \ an de zelfde afmetingen en soort als 
hierboven van Maastricht beschreven Inkt blauw vio'et, inschrift 
bovenin AMSTERDAM V I C O B.A., onderin 7  1 2 SEPT 1925 

De reclamestempel uit Alkmaar met inschnft »Bezoekt de 
Vnjdagsche Kaasmarkt« was aldaar reeds 17 Augustus in gebruik 
de heer P C Kortewrg legt ons een courantenomslag o\er, af 
gestempeld 17. VUL 5 V 

De afstempeling uit Noordivtjk aan Zee is met de in het vorige 
nummer beschrevene, deze was uit Noordwtji (binnen) 

Lnt /wolle toonde ons een afstempeling waarin boien in dfn 
dubbe lnng NOORDWIJK AAN ZEE en onderin UW ZOMERVERBLIJF, 

in het bovenste segment Vi^ WOON en m het onderste PLAATS 
waaronder » 1 » 

Tot heden zijn ons de volgende afdrukker uit Fiankeermachines 
bekend geworden 

Machine No i , 2 en 10 cent bij de Twentsche Bank,/awj'^gzrfow 
Machine No 2, 2, 10 en 15 cent in gebruik bij de Rotteidamsche 

Bankvereeniging, Anistetdam 
No 3, 2 cent, Rujs ' Handelsvereenigmg, Amsterdam 

NEDER L INDIÈ. 
De jaarlijksche reclamestempel voor de jaarmarkt te Soerabaia 

luidt dit jaar SOERABAIASCHE JAARMARKT 2 6 S e p t  l l Oct '25, 
WIJ zagen dezen stempel o a uit Bandoeng,Soerabaiae.n Weltevreden 

A U S T R A L I Ë 
Sydney 3regelig machinestempel 
COMMONWEALTH ROLLS REMEMBER CORRECT ENROLMENT 

COMPULSORY 
B E L G I Ë , 

Antwerpen 3regelig mach st in kastje 
KOLONIALE JAARBEURS ANTWERPEN * 26 SEPT  18 OCT. 

25 • FOIRE COLONIALE D'ANVERS 
Knoüe Eenring bandst KNOCKE BEZOEKT KNOCKE ZOUTE 

DE GEZOCHTE BADPLAATS VISITEZ LA PLAGE EN VOGUE 
Idem idem COME AND SEE KNOCKE ZOUTE GOLFTENNIS 

C A N A D A . 
Monlrtal P (J Mach st in kastje 5 regelig links engelsche 

rechts fransche tekat gescheiden door een groot AliornbladTHlRD 
CANADIAN PHII A.TELIC EXHIBITION MONTREAL rcsp 
TROISIEME EXPOSITION PHILATELIQUE CANADIENNE 
5  9 OCT 

DANZIG. 
Damn; I 4 regelig mach st Beschickt und besucht die IV 

Danziger Internationale Messe 2427 September 1925. 
D E N E M A R K E N . 

Kopenhagen K en Omk 2 regelig mach stempel in kastje 
* BENYT LUFTPOSTEN * 

D U I T S C H L A N D . 
Annaberg ^Erzi^cb) Handst in het midden schijf en 2 gekruiste 

geweren. Bovenin plaatsnaam, onderin Mitteldeutsches Bundes
schiessen mit Volksfest vom 1219 VII 1923 

Alltnstetn I Handst onderin A T B ineengestrengeld in schildje 
en omschrift 8 AKADEM TURNBUNDSFEST 30 7 3 8 1925 

Altenkirchen (Westerwald) LandwirtschaftI Ausstellung und 
Gewerbeschau 26  2 8 9 

Blaubeuren Handst bovenin Stadbeeld, onderin LUFTKURORT 
520 m BLAUTOPFKLOSTER mit HOCHALTAR 

Boebhngen idem, bovenin Rumpler vliegmachine, onderin 
KURORT INTERNATIONALER FLUGPLATZ 

Chctrnitz i Mach st in kasije 1 Allgem Deutscher Reichs
KriegerTag Leipzig 17—19. Okt 1925 

Coblens i Mach st Besucht die Verkehrswoche COBLENZ 
5—13 September 1925. 

Dresden Altstadt 24 idem maaiende boer en Landw Landes
Ausstellung Sachsen 4—8 Sept 1925 DresdenReick. 

idem idem Generalversammlung des Verbandes DEUTSCHER 
REKLAME FACHLEUTE 11  1 4 9 

Düsseldorf i H a r d s t 4 Giessereifachausstellung 
idem diverse handst Jubiläumsausstellungen Mai Oktober 1925. 
hriedruhsdorf Handst FRIEDRICHSDORF (TAUNUS) Welt 

bekannt durch seinen Zwieback 
Grünau [kr Flatou,) idem Bewahrte Kachelofen jeder Art 

seit 1896 
Htimbunr idem HAMBURG August 1925 Luftpost 31 DEUT

SCHER PHILATELISTENTAG 
idcnt idem HAMBURG PostWertzeichenAusstellung Aug 1925 

31 DEUTSCHER PHILATELISTENTAG 
idem idem 6 Hamburger Papier Messe 
Jever idem JEVER Ausstellungswoche vom 8  1 6 August 

R A R I T E I T E N 
Z U N MIJN SPECIALITEIT (170) 

T. A L L E N , „Craigard", Blake Hall Road, Wanstead, E. 11, England. 
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Karhriihc (Baden) Mach st Grosse zahnhygienische Ausstel 
lung Ausstellungshalle Karlsruhe 5. 13. Sept 1})25 

idem bandst Klempner u Installateur Fachausstellung KARLS
RUHE 19.30 9 25. 

LeipBig idem LEIPZIG MESSESTADT. 
Mamihetm mach, st FIM FRANKFURTER MESSE 47. OKTO

BER 1925. 
Marienwefder (Westpr) bandst VERKEHRSTAG 4—10. 25 

FESTZUG. LOTTERIE. 
Seijheiinersdorf idem Hauptsitz der Oberlausitzer Schuhindustrie. 
lViei;ei!sittj^ idem Dorpsbeeld tusschen dennei en LUFT

KURORT 600 m. ü M PERLE DES OBEREN FILSTALES 
Wolfenbuttd idem 2 Braunschweiger LebensmittelMesse 

8.12. AUG 25. 
IVufnen idem Benutzt die Luftpost! 

FRANKRIJK. 
Pans 4J De op het gebied van centrale verwarming zeer 

bekende firma «Etablissements Emile Prat Daniel« heeft baar
frankeeringsmachines in gebruik, die behalve de waaide in post 
zegelvorm, tevens in roode mkt duidelijke icclame afdrukken, o a 
I Hl lllilllll 
THERMIX L'AIR CHAUD VAUT DU CHARBON 
i i i i i i ihi i Ulli 

en 
PRADA GARANTIT DES CHAUDIÈRES SANS TAR PRE SANS BOUES. 

Calais Hnndst in ka'^tje CALAIS LE PORT LA PLAGE LES 
DENTELLES 

Di'ppe idem DIEPPE LA MER ä 2 H 20 DE PARIS 
Pat IS 47 Mach st m kastje LES MÉDAILLES DE LA MONNAIE 

DE PARIS SONT MISES EN VENTE U QUAI DE CONTI 
Paris 2 , tdcm \ FOIRE SAINTGERMAIN PLACE SAINT
Parts 43 bandst / SULPICE PARIS  8 MAI  7 JUIN 
Fontauubkau bandst in kas'je SON PALAIS FONTAINEBLEAU 

SA F6RET. 
Chatds^uyon P d D idem CHATELGUYON CURES INTESTINALES. 

G R O O T  B R I T T A N N I Ë . 
Londen en vele andere plaatsen Machincstempels {He> Do'phin 

machines, dubbe lnng type en »Univeisab machines enkehing 
type) BRITISH GOODS ARE BEST 

idem, idem TORCHLIGHT TATTOO STADIUM WEMBLEY 24 TH 
AUG26TH SEPT 8  0 P. M Deze fakkeloptochten met taptoe 
schijnen in de smaik gevallen te zijn van het Londen^che publiek, 
ze zijn vcrl tngd blijkens de nieuwsie stempels waarin als d i t u m 
vooikomt 24 TH AUQIOTH OCT 8  0 P. M 

I T A L I Ë . 
Milaan Mach st in kastje AUTODROMO Dl MONZA 6 SET

TEMBRE 1925 CAMPIONATO DEL MONDO 
Op een kaart gepost aan boord van het =8 »\ lenna« \ a n den 

Lloyd Tnestino was de Itiliaan^che 6o cent post/egel vernietigd 
door een 2 regelig sterrpel VAPORE DAL LEVANTE, datum enz 
ontbreekt 

N O O R W E G E N . 
Krutianmnd S Mach ^t tusschen golflijnen STÖTT NORSK 

ARBEID 
Stavans;ti idem tusschen iechte lijnen 
HAVEBRUKSUTSTILLINGEN STAVANGER 29 SEPT  5 OCT. 1925. 

OOSTENRIJK. 
Woenen Handst XIV. ZIONISTENKONGRESS WIEN. 

Z U I D  A F R I K A . 
Kaapstad Cont Mach st BUY S A^RICAN M  M J E GOODS, 

boven en beneden KOOP S AFRIKAANSE GOEDERE 
ZWEDEN. 

Stockholm Op het Oecumenische Congres te Stockholm was 
tot 3 voudigenpnjs een specia'e kaart met ingedrukt l o o r e zegel 
verkiijgbiar en wiaivan de handslempel luidt LIFE AND WORK 
* STOCKHOLM *, in het midden de datum in dwarsbalk 31 8 25. 

Z W I T S E R L A N D . 
Genive Handst gebruikt in het postknntooi dei \ olkenbonds 

vergadenng ASSEMBLEE DE LA SOCIÉTE DES NATIONS. 
idtm idem onderin /witsersch Kiuis in schildje en omschnft 

in hoefijzenoim FÊTE FEDERALE GYMNASTIQUE 
Bern, Zmuh Mach st in kastje Korenaar en sikkel gekiui^t 

tusschen 1925 en SCHWEIZ LANDW. AUSSTELLUNG BERN 
1 2  2 7 SEPTEMBER 

lausanne idem, idem en EXPOSITION SUISSE D'AGRICULTURE 
ä BERNE 12 27 SEPTEMBRE. 

Gebruikte Lugano een dergelijk s t e m p e l ' 
Basel, Luzern, Zurich. Mach st in kastje 
Bern, St Gallen 1 AUGUSTFEIER 1925 f GEDENKT DER 

TAUBSTUMMEN UND DER SCHWERHoRIGEN. 
Geneve, Lausanne, Neuchatel idem IER AOÜT 1925 PENSEZ 

AUX SOURDS ET AUX SOURDSMÜETS 
Lugano idem l o AGOSTO 1925 PENSATE Al SORDOMUTI 

ED Al SORDASTRl. 
idem idem SETTIMANA SVIZZERA 1 7  3 1 OTT. 
Steeds hooger klimt het aantal onzer geregelde berichtgevers 

en uit de drukke coirespondentie blijkt ons, dat men ook hier 
te lande meer en meer belang gaat stellen in wat de Amerikaan 
»the new philatfly» noemt, nl het verzamelen van het geheele 
stuk met afstempeling, baarfrankeeringsslempel«, Uichtpostbneven 
enz Het kan de philatelie in het algemeen slechts ten goede 
komen Onze vriendelijke medewerkeis aan deze rubriek waren 
ditmaal mevr Bsse van Heeidt Kolff, mej M Rerr nk van Che
ribon en de beeren D. Bastenhof, Ed A van Bilderbeek, A 
W Brave A Bzn, J D \ a n Brink, J P Brinkman, E Colago 
Belmonte, W J Dercksen H Mzn, mr J A Dumon Tak, P 
Gordon, Goossen, Jacobs, Hagemeyer, W Hertel , P C Korteweg, 
C Marres, Munier dr P Muntendam, B A Reuvekamp; Rood 
huyzen, G J Schouten, L C A Smeulders, dr Thompson, ir H 
Treitel, M Trousselot, N L Wallis, J Wildschut, K Zirkenbach 
en Lnt W G Zwolle Wij zijn hiervoor zeer dankbaar en houden 
ons steeds beleefd aanbevolen Trg 

\ % 
Veilingen. ^ 1 

^1 
WIJ maken belanghebbenden opmerkzaam op de op 29 October 

a s te houden Rijksveiling van postwaa den {7ie advertentie m 
dit nummer ) 

Blijkens ontvangen mededeeling van het Hoofdbestuur der 
Posterijen en Telegrafie, komen daarbij o a onder den hamei 

Portzegels van 11 cent op frankeerzegel van 22'/2 cent en 
van 15 cent op frankeerzegel van 17V2 cent 

Deze, tot dusverre onbekende noodportzegels weiden uitsUiitend 
voor ^Dienst« benut op de postkantoren ^/«j/t?«'«;«,/vW/fr«'««/en 
V GtaLenhage,\.^x\ivii]X.\n^ van bedragen, waarmede postpakketten 
wegens n i of terugzending, enz waren belast 

De oplaagcijfers bedragen 
van de 11 op 22V^ cent 63600 exemplaren, 

. < 15 « 17'2 22600 
Een gering percentage \ a n deze oplagen woidt op bovenge

noemden datum geveild 

De diefstal in het Rijkspostmuseum te Berlijn 
In het eind van het vorige jaar werd ontdekt, dat uit de ver 

zamelmg van het Berlijnsche postmuseum een blad met zeldzame 
zegels van//«■z£/(72 was gestolen Gelukkig waren het niet de aller
zeldzaamste, de zoogenaamde missionaris zegel«! van 1851, maai 
het betrof hier de eveneens zeer zeldzame uitgiften van 1853 tot 1865 

De dief werd spoedig ontdekt en aangehouden, doch van de 
zegels weid geen spoor gevonden Hij beweerde deze aan een 
handlanger te hebben afgegeven, die ze zou verkoopen, maar die, 
zonder iets van zich te laten hooren, er met de kostbare stukken 
vandoor was gegaan 

Aan dit praatje hechtte men met al te veel w aarde, de dief werd 
veroordeeld lot een langdurige celstraf. 

Thans blijkt evenwel, dat de man de waarheid gespioken heeft 
Dezer dagen loch werd te Konigsbcrgen in Pruissen een man ge 
arresteerd, die zich aan een strafbaar feit had schuldig gemaakt 

BIJ zijn aireslatie trachtte hij snel een ander een couveit toe 
te stoppen D t werd gezien en toen de politie zich meester miak tc 
van de enveloppe, bleek deze de gestolen Hawaï zegels te be 

Ö ^ D I K . U E O N DE RAAY 
= * INT.TEL. ZUID «255 . 



102 NEDERLANDSCH MAANDBLAD VOOR PHILATELIE 

vatten Ze waren van het cartonnen blad losgeweekt, waaibij een 
zegel beschadigd werd 

L)e zegels zijn thans weder op hun oude plaats in het post 
museum teruggebracht 

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

Catalogue de Timbre-poste; Yvert & Tellier en Champion 
Jaargang 1926 

Van dezen catalogus, die hier te lande gerust de meest ge 
bruikte kan worden genoemd, ligt de uitgave voor 1926, de der 
tigsie, voor ons 

Indeeling en bewerking zijn uitstekend, zooals van alle voor
afgaande jaargangen is te zeggen 

Een groote prijsstijging, ook al houdt men lekening met de 
verhouding van den franc tot het pond sterling ( ico op 1), is 
voor nagenoeg alle zegels waar te nemen, de uitgevers verklaren 
deze stijging uit de groote vraag, die naar goede stukken bestaat 
en welke hoe langer hoe grooter wordt 

Het werk zal hier wel weer tal van koopers vinden v B 
Briefmarken-Katalog; 1926, 9e uitgave Zumstein & Co, Bern 

Ook van dezen catalogus, bevattende de beschrijving van de 
zegels van Europa, de Duitsche Kolomen en de Europeesche 
postkantoien in den vreemde, kan men niets andeis dan goeds 
zeggen 

Geheel opnieuw bewerkt zijn Fttime en Zweden, terwijl Yoiii^o 
S/ivu;,/er/tniien enkele andeie landen aan een geduchte revisie 
ue rden onderworpen Prachtig uitgevoerd en verlucht met tal 
van fraaie cliche's, bevelen wij dit werk met warmte aan in de 
belangatelhng der verzamelaars van de zegels van bovengenoemde 
landen Ieder koopei van den catalogus kan bovendien mede 
dingen aan een prijsraadsel, voor de oplossing waarvan o a een 
Baseier duifje is uitgeloofd' v B 

© © 
© Ingezonden. 

(Buiten verantwoordelijkheid der Redactie) 

© © 
© 

© © 
BR/VNDK^SrZEGELS 

Geachte Redactie, 
Den heer Pull hebben WIJ onrecht aangedaan door te schrijven, 

dat hij zonder meer ambtenaar was, terwijl hij zich thans als 
gevorderd spsciaalverzamelaar ontpopt Wij bieden hem ter zake 
gaarne onze excuses aan, maar kunnen ons toch nu in het ge 
heel niet begrijpen hoe de heer Pull , juist als verzamelaar, heeft 
kunnen schrijven d d 8 Me) 11 (Maandblad biz 88), dat hij de 
brandkastzegels »zonder eenig voorbehoud als frankeerzegels« 
beschouwt, omdat volgens hem 

ie ZIJ officieel ontworpen, beoordeeld en goedgekeurd zijn, 
ook wat kleuren en oplage betreft, aangemaakt en gedistribueerd 
werden (des beeren Pull's punten i 2 3 4 6. 7 8 ) 

2e Speciale zegels werden ingevoerd, omdat anders niet zou 
kunnen worden vastgesteld hoe groot het totaalvervoer per drij
vende brandkast geduiende zekeren termijn geweest was (punt 5) 

3e. Indien geen brandkastzegels vervaardigd geworden waren, 
gewone frankeerzegels met nieuwe waarden hadden moeten wor
den aangemaakt (punt 9) 

Deze motiveeringen van den verzamelaar Pull , vinden wij be
vreemdend en alle even onlogisch Want 

ad ie dat alles gebeurde geheel of gedeeltelijk even goed bij de 
postbewijs- en telegraafzegels en toch zijn dat geen frankeerzegels 

ad 2e Pakketbooten hebben geen afzonderlijke zegels om het 
vervoerde geheel te berekenen De K L. M heeft speciaal ver
vaardigde vhegzegels gehad, doch deze werden afgeschaft, of 
schoon de K L M daarna even goed de luchtmail bleef vervoeren. 

ad 3e Indien geen postbewijs en telegraafzegels waren ingevoerd, 
hadden ook nieuwe waarden voor gewone zegels moeten worden 
ingevoerd Frankeerzegels ad f i 4 , f 3, f4, hebben wij in Nederland 
nooit gehad En omdat die juist nooit verschenen zijn is een 
postbewijszegel ad f 2 eensklaps nog niet »zonder eenig voorbe 
houd een frankeerzegeU, zooals de heer Pull, geheel parallel, 
van de brandkast7egels beweer t ' 

Tot zoover de heer Pull 
De fouten van Stanley Gibbons zijn interessan , maar vallen 

buiten dit bestek Fouten zijn steeds onaangenaam en verdienen 
hersteld te worden, redenen waarom wij dan ook het Nederl 
Maandblad voor Philatelie uitnoodigden een grove fout m een ca
talogus, met name in Senf, recht te zetten Zooals Senf catalo 
giseeit, nemen andere catalogi de »Numerierung« over, zoodat 
de fout een algemeen voorkomende geworden is Deze fout kan 
o 1 alleen door de Redactie vati ons Maandblad rechtgezet 
worden, als die Redactie er officieel op wijst Zulks vroegen wij 
den redacteur Ned & Kol reeds 27 December 1924, dat is voor 
het eerste redactioneele artikel over de biandkastzegels Wij 
vragen thans, bijna na een jaar, aan de nieuwe redactie om de 
erfenis van den vroegeren redacteur te willen liquideeien en ons 
onbeantwoord schrijven d d 26Juni(blz 125) te willen afdoen door 
Uvve opinie uit te spreken over 

Ie DE CATALOGISEERING VAN SENF, die de brandkast 
zegels als normale frankeerzegels Nos 101 — 107 introduceert, 
al thans hen te midden van gewone frankeerzegels opneemt net 
alsof de brandkastzegels zelfstandige frankeeiwaarde hadden Als 
WIJ destijds verzamelaar Pull een brief zouden hebben gezonden, 
»gefrankeerd« met een brandkastzegel van f 7 , ^ , «a t liet 75 
voudig brietpoito had moeten kunnen dekken, zou de heer Pull 
echter 20 ets Strafport hebben moeten betalen, negens algeheele 
afwezigheid van eenig f rankeerzegel '" 

11e H E T HOOGE PERCENTAGE ONKENBARE SPECIMINA, 
dat onder de brandkastzegels schuilt Als een groote partij specimina 
cadeau gedaan wordt zonder dat ze als zoodanig herkend zijn, 
terwijl hierbij wordt »bedongen dat deze stellen niet in omloop 
mogen worden gebracht« (Zie redactioneele mededeehng blz 20, 
2e kolom), welk beding niet nagekomen kan worden, dan zijn 
door deze officieele onachtzaamheid, tengevolge waarvan niet 
minder dan 13 •/, der ongebruikte zegels, onherkenbare spccimina 
kunnen zijn, alle ongebruikte brandkastzegels in disciediel 

WIJ HANDHAVhN GEHEEL DE CONCLUSIE VAN ONS 
E E R S T E ARTIKEL (blz 48 ie kolom onderaan) Op blz 88 
ontzenuwden wij de aanteekeningen van de redactie onder dat 
eerste artikel Door onze uiteenzetting op blz 125 werd onze 
partij wederom veisterkt Behalve een zestal personen, kennen 
WIJ feitelijk geen bestrijders van ons standpunt, slechts voorstanders 

Beleefd doch dungend noodigen wij U uit Uwe opinie over 
bovengenoemde 2 punten kenbaar te willen maken, opdat het 
buitenland met uwe beslissing gebaat zij 

Hoogachtend, 
P. C KORTEWEG, C. S 

Alkmaar, 19 September 1925 
Noot der Redactie 
I WIJ sluiten ons volkomen aan bij die tneening. die de zegels als ftanheer 

zegels geschrapt wil zien en ze in een afzonderlijke rubriek wenscht op te 
nemen. Senf catalogiseert inderdaad onjuist. 

Het argument, onder 1 genoemd, is een zoo overtuigend bewijs voor deze 
meening, dat verdere bewijzen geheel overbodig zijn 

II Eenige onderzoekingen zijn nog gewenscht, wij hopen in het volgend 
nnmnier daarover uitsluitsel te kunnen geven 

Voor meestbiedende Ie k o o p eene serie Jubileum zegels 
C U R A C A k O e n eene serie S U R I N A M E (beide ongebruikt) 
Offerten voor elke serie voor i Nov a s , onder de letter B, 
bureau van dit Blad. 

E E N G R E E P 

Pincetten [prima staal] 
Lederen étui s 
Metalen kokers 
Blokloupen [practisch] 
Linnen stockboeken 
Ruilboekjes 
Prima Eng gompapier, 

11925 uit onze nieuwe collectie PhlIaielUllsche 
benoodigdheden 

f 0,75 en f O 60 
f 0 15 
f 030 

f 125, f 2 50 en f 3 50 
f 010, f 020 f 0 50 f 1 — tot f4 — 

f 003, f 005 en f 007' 
per duizend . f 0,20 

„ „ „ in doosje met watermerkzoeker f O 40 
Ebonieten watermerkzoeker . f 0 25 
Doorzichtige tandingmeters [zéér practisch] f O 12' 
Droogboekjes met oliepapier en vloei doorschoten, slechts f 0 50 
Kindere tui smetpakket zegels en diverse benoodigdheden f 1 50 en f3 — 
Alle soorten Schaubeks albums en spec albums voor Ned en Kol 

VEREENIGINGEN REDUCTIE 
Toezending franco na ontvangst van postwissel 

GEBR. VAN PRAAG, 
N. Doelenstr. 3, AMSTERDAM, Tel. 43240 [29] 

ÖSTZECELHANDEL 
WATERGRAAFSMEE K. • N - Y A A R &C O — D I R . L E Ö N DE RÄAY 

= • INT.TEL. ZUID «255 
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UITSLUITEND voor en ten 
behoeve van LEDEN der 

Aangesloten Vereenigingen. 

Gezamenlijke Inschrijving op gebr. Postzegels. 
(Zie adv. Meinr.) Restanten van vroe
gere veilingen voor 8 cent per Yv.fr. 
plus porto ter inzage. H. F. G. GUDDE, 
Tooropstr. 259, Nijmegen. (Lid No. 350 
N. V. V. P.) (176) 

Te koop of in ruil gevr., ook tegen 
vreemde zegels, drie cent en f 2,50 
„Dienst" kopst. ongebr.in blok en enkel, 
f 5 ,  ongebr. Yv. No. 48. Porten en ze
gels met tand. en afwijk. B. Weijerman, 
j . V. Nassaustraat 90, den Haag. (152) 

PROFITEERT van de gelegenheid. 
Zoolang de voorraad strekt, 5 K.G. on
uitgezochte postzegels f 3,S0. Proefkilo 
f l ,—. Porto extra. Op referenties of 
depot zichtzendingen. Uiterst billijk. 
John Goede, Sloterdijk B179, Amsterdam. (180) 

Te koop of in ruil gevraagd: Ong. Jub. 1923. 
Ned.2c. 12:11'/, (M. 120.8); 10c. 12:llVi; 
12:12(123 8. en 9.);50 e. 11:12V2 (127.3.); 
Cnrag. 5 c. 11:11'/., (M. 74); Inaié I M l ' / i 
12Vi en 50c. ;11V,: 11 5,12'/,. 20 c. (M. 160
163j;Ned. 10 op 17 ' , . l l ' / j 11'/., (V\. 118). 
j . H.vanPeursem,Zeesir.40,0enHaag. (17U 

A. M. BENDERS. B. Relgentr . 67. 
Utreclit. vra?gt te koop of in ruil van 
de laatste uitg : 10 c. pi. 5 met drie

hoek en 30 c. pi. 10 benevens alle af

wijkingen. (172* 

TE K©©P 
aangeboden voor meestbiedende bloc 
van 20 stuks Nederland 1 gld./17'/, c. 
Dienst, gebruikt, doch met volle gom, 
prachtstuk. Aanb. aan A. E S K E S , 
Robbeistraat, Gorinchem. (169) 

Te koop g e v r a a g d : 
uitgifte 1924/25,30 cent met plaatnr. 10 
(in paar), benevens alle afwijkingen. 
O. W. A. D E VEER, Burg. Reiger

straat 67, Utrecht. (170) 

Mr. G. A. BONTEKOF, Sneek.zoekt te koopen 
deplaatn. 5 (m.drieh.),8 (der 10 et. zon
der geschrapte 9), 10, 24, 25 (m. drieh.) 
en 29 van de tegenwoordige serie. Verder 
de oplaagletter D der lOO/lT/j in beide 
1 ij n tandingen (boven rand)enaiv oplaag
letters en drukkerst. d. serie 1899. (177) 

Te koop aangeboden enveloppe 
Vliegtocht Nederlandlndië. Bod inge

wacht door A. C. MIJS. B. Reigerstr. 
67. Utrecht. (173) 

J. E. L. DE J O O D E, 
V r j V E R H A N 3, ROTTERDAM, 
— VERZENDT OP AANVRAGE — 

Z I C H T Z E N D I N G E N 
in Europa en oudDuitschland. 
PRIJZEN ZEER BIkbIJK. 
Lid 
Ook 

Breda", 448. 
levering op mancolijst. (146) 

INKOOP. RUIL. VEMOOP. 
Aanbevelend, 

Postzeoelliandel Jos . La POIItré, 
PRINS HENDRIKSTRAAT 61, 

'sORAVENHAOe. 
Postclieque en Giro 110. 31822. (6) 

■ KIKT 
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 Gelegenheidsaanbieding. 
BELGIË R00DEKRUISI9i4. 

Yvert Nos. 126—131, francs 31,50, 
compleet, 6 stuks, 

OtS" slechts 90 cent. "£« 
Posizegelhande! los. la Poutfé, 'sHaie, ( o 

PRINS HENDRIKSTRAAT 61, Postcheque en Giro No. 31822. 

DE GIBBONS' 
CATALOGUS 
:■: 1926 IS :: 
NU GEREED! 

— DE BESTE EN MEEST COIVIPLETE CATALOGUS 
De geheele wereld in één deel (1634 pagina's). 17 sh. 6 p. franco. 
Deel I. Britsche Rijk (487 pag ina 's ) . 7 sh l p . franco. 
Deel II. Overige der wereld. (1147 pagina's) 10 sh. 10 p. franco. 

STANLEY GIBBONS Ltd., OEPT. P, 391 STRAND, LONDON, W C. 2. S 

11 wumn mmmmi 
Ie HELMERSSTRAAT190, 

(Tramlijnen 1, 6, 23, halte Staringplein), 
Correspondentieadres Postbus 280, 

AMSTERDAM. 
Vraagt Ie k o o p : ongetande zegels der eerste uitgiften van diverse landen, voornamelijk 

Nederland, Engeland en Koloniën en Europa, 
in paren, strippen en blokstukken, doch uitsluitend in prima conditie; koopt verder postzegel

verzamelingen, partijen en rariteiten en biedt aan heerenverzamelaars, die hetzij in veiling of elders 
eene verzameling of zeldzame zegels wenschen te koopen, zijne bemiddeling aan. 

Door zijne talrijke connecties in binnen en buitenland, hoopt hij aan speciale wenschen te 
kunnen voldoen, terwijl mancolijsten steeds gaarne worden ingewacht. 

EXPERTISE. TAXATIE. 
(182) 

( Ö T A M S T E R D A M , N. Z. V O O R B U R G W A L 264. "SiQ (128) 
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L Its' J- MEBUS, P O S T Z E Q E L V E I L I N G E N . ^ q 

T E KOOP G E V R A A G D 
postzegels van Nederland en Koloniën in iedeie 
hoeveelheid, speciaal opdrukken en Jubileum 
1913 en 1923, ook ongebruikt; verder verza
melingen in album. Verrekening omgaand. 

P. j . LUKWEL 
DE YRIESSTRAAT 25, 

DEN HAAG. ŝi) 

Danzig. 
Qr. Leeuwen (Yv. 120128, fr. 6,9u) f 0,25 
Prov. ( » 136138, » 3,10) »0,18 
Tuberculose ( > 133135, » 0.85) » 0,35 
500 Danzig gemengd in + 30—40 soorten 
(kleine leeuwen, wapenserie, vliegpost 
Ie uitg) voor f2,50. 

Boven f 3,— franco 
L. WERUMEUS BUNING, 

EEFDE bij Zuiphen. (178) 

L U X E M B U R G ! 
P o s t z e g e l v e r z a m e l a a r s , v r a a g t mijn p r i j s c o u r a n t 
v a n L u x e m b u r g s c h e p o s t z e g e l s , w e l k e U g r a t i s 
e n f r a n c o w o r d t t o e g e z o n d e n . — 
C a t a l o g u s Y v e r t & T e l l i e r 1926, f r anco a a n 

g e t e e k e n d , prijs 31 F r a n s c h e f r a n c s . — 

. Dedoyard, Eselborn [LüxemburD]. 
Lid van de Intern. PostzegelhandelarenVereen!
g i n g te Parijs. (167) 

— ^ ^ ^ » ^ B ^ ^ ^ l i ü ^ ^ i » ! 

i!IIIIINII[|llll1lli!lililHlillllllilill!llllll!lliinil!V{|illllllllllil<l!i||l|i:illllliil!illllill>ll!ll»|i!l!L!^ 

j TE KOOP GEVRAAGD: | 
i Koerseerende, alsook andere soorten = 
I Zegels van Nederland, E 
I per 100 en per 1000, | 
i afgeweekt, in goede kwaliteit. | 
I Brieven met prijsopgave aan : | 
H Potizegelen^rothandel (179) | 
I R. KORMOS, DEN HAAG. | 
^iiiiiiiiiiiii!iiiiiiiiiiiiiiiiiniiniiiiuii[iiiiiH{iiiiiiiiiiiiti)iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiHiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiï 

Voordeelige aanbieding 
van eenige courante series 

San Marino, No. 8995, expres No. 4. f 
Italië, No. l!0iI2 . 

„ , Yvert No. 163168, 
Saargeblci , No 3249 . 

, No. 53 68 
, No. 101102. 

Letland. Jubile, 111115 . 
Montenegro, No. 5866. Porto 14 
België, R. K. No 126131 
Memel, No. 141143 

„ , No. 97106 . 
Lithauen, No. 6777 
Bulgarije, No. 6971 
Bosnië, No. 2944 . 

„ , No. 45 60 . 
„ , No. 120137 . 

18 

1,35 
0,75 
1,35 
1,25 
5,— 
1,60 
2 — 
2,50 
0,90 
1,75 
1 10 
0,95 
1,25 
1.75 
5 25 
2,50 

Franco na ontvangst van Postwissel. 
J. J A. ENQELKAMP, im 

S p u i 13, A M S T E R D A i M . 

Bill i jke aanbieding. 
BlancoAlbums, 295 X 235 m.M , licht 

grijze onderdruk met rand en ruimte 
voor titel, lOÜ bladen, elk blad met 
cristal tusschenblad, klemrug . f 6 , — 

Fraaie éiui's voor deze albums, in 
dezelfde kleur van den band . f 1,50 

Album de Grand Luxe, kalfslederen 
rug met 150 blanco bladen ; het mooiste 
album dat er is f 40,— 

Gomstrookjes per 1000 f 0.13; in blik
ken doosjes. . f 0,30, f 0,40 en f 0,65 

RureauStockboeken: Percaline rug 
en hoeken, doorschijnende strooken van 
z g. calqueerlinnen : 

195 X 135 m.M., 12 bladen, 
168 strooken f 4,— 

230 X 165 m.M , 12 bladen, 
192 strooken f 5,25 

245 X 180 m.M., 15 bladen, 
270 strooken f 6,50 

Uitgebreider noteeringen gratis op 
aanvrage. 

AUF DER HEiDE'S 
POSTZEGELHANDEL. 

HILVERSUiVV: Postbus 1. 
AiWSrERDAM: Gravenst raa t 17. 
Représentants des Maisons Yvert & 

Tellier, Amiens; Maury, Paris; etc, etc. 
(23) 

IN EN VERKOOP VAN ZELDZAME 

PORTZEGELS 
in Typen van Curasao en Suriname 

(OOK RUIL). 
Aanvragen en aanbiedingen met ant

woordpott te richten : 
Postze^elen^roshandel (179a) 

R. KORMOS, DEN HAAG. 

VOORLOOPIGE AANKONDIGING. 
In bewerking is genomen, om in het voorjaar van 
1926 te verscliijnen, het 

NederlandschPhilatelistenJaarboek, 
nieuwe titel van het 

Nederlandsch PhilatelistenAdresboek. 
4e JAAR. 1926. 
Nadere bijzonderheden volgen in het „Nederlandsch 
Maandblad voor Philatelie" en „Universum" van Novem
ber a.s (155) 

K, A. HtllMimS If., yjjïerhfllslf. 181, ROTTEBDAM. 

f VAN DE f 

I Brandkastzegels | 
van Ned. Indië ® ® 

§ zijn nog slechts 3 series voorhanden % 
f a f 55,— per serie. t 
§* Franco na ontvangst van Postwissel. 'i' 
® J. J. A. ENQELKAMP, © 
I ) Spur 13, AMSTERDAM. [13»] | ) 

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

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

P.Servaas Smits, Deventer. 
93r GEEN LEVERING OP MANCOLIJST. (30) 

Lezers, beivnstigd de adverteerders. 

ADR ESV ER AN DERING. 
HIERBIJ DEEL IK MIJNE GEACHTE CLIËNTEN EN CORRESPONDENTEN MEDE, DAT 
SEDERT 23 SEPTEMBER 1925 MIJNE KANTOREN V E R P L A A T S T ZIJN NAAR 
34|35 SOUTHAMPTON STREET (STRAND), LONDON, W.C. 2. 

(TEGENOVER HOTEL CECIL). 

W. HOUTZAMER, 
SPECIAAL HUIS VOOR ZELDZAME POSTZEGELS. 

■ ■ Il 
(i66) ■ ■ 
■Ml ■ I 

AMSTERDAM, N. Z. V O O R B U R G W A L 264. -^j) (128) 



i6 OCTOBER 1925 NLDERLANDSCH MAANDBLAD VOOR PHII ATELIE vn 
Vergaderingen. 

BESTUÜRS en ALGEMEEN E VERUADERINÖ op Woensdag 
2S Octobei 1925, respectieyolyk te 7 uur en te 8 nur, 
in Cnfe «Ilollaudiiis», (Jroenmarkt, te 's Giavenhage . 

1 Openmg. 5 Verloting 
2 Mededeelingen 6 Veiling 
3 Notulen '7 Rondvraag 
4 Lederiverkiezing 8 Sluiting 

LEDENVERGADERING afdoeling „ D O R D R E C H T " 
(»eer. W. Perdiaandu>.se, St. Jorishof 11>, steeds den I s t t n 
Woensdag van de maand 

Candidaatleden. 
mevr H J M vanderSlui j s van Maanen, Joan Maetsuijkcistraat 

124, Den Haag (Voorgesteld dooi mej P W \ an Tetierode) 
P A F Bloys van Treslong Prins, Van Imhoffstraat 17 Den Haag 

(Voorgesteld door J C van Ni<ipen) 
C J van Zanten Jut^ Heerenstraat 157, Voorbur^ 

(Voorgesteld door F K Fneder ich en W G Verhoeff) 
M Toorens, Frangois Valentijnstraat 197, Den Haag 

(Voorgesteld door Van der Houwen en Reijeise) 
L. C JuUien, Insstraat 4 Den Haai; 

( \oorges te ld door Hoogerdijk en Reijei=e) 
mevr de wed E Rieth Stadhoudei slaan 149, Din Haag 

(Voorgesteld door dr H Couvee) 
Adresveranderingen. 

312 L C Tiiwen, Copeinicusstraat 86, Den Haag 
249 J H Ruijgiok, Populierst iaat 15 Den Haag 

17 J M de Wekker Re„'entessel n n 41 Den Haag 
227 H B aauvv, Burnier^traat 23, Den Haaq

II A J de Munter van Baiidocng m a r 2de Sweelinkstiaat 
77, Den Haag 

149 M A Manuskowski, Wagenslaaat 92, Den Haa^ 
231 D J W J Kluivei, Hooigiacht 20, Luden 
150 J C Bendeler, Marlinus bteinlain 20, Rnüeidam 
132 A Hoeijenbos, Gasthuissingel 62, Haarlem 

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

KORT VERSLAG van de ledenvergadering, gehouden op 
29 September 1925, des avonds f e 8 uur, in liet ge
bouw vanden Haarlemschen Kegelbond, te Haarlem. 

De \ergader ing is goed bezocht, wanneer de voorzitter deze 
met een woord van welkom om circa S'/i uur opent I n d e e e i s t e 
plaats biedt hij, mede namens secreni i s en penningmeester, zijn 
verontschuldigmgen aan dat dooi het niet aanwezig zijn van 
bestuursleden de in Mei uitgeschieven vergadering geen door 
gang kon vinden Hij dankt voorts de leden \oor het m hem 
gestelde vertrouwen m verband mt t zijne verkiezing tot voorzit 
ter 111 de plaats \ an den heer mi Westerouen van Meeteien en 
brengt den afgetieden voo zilter dank voor al hetgeen hij in het 
belang van de Vcreeniging heeft gedaan Ten slotte deelt hij 
mede, dat het jaarboekje in druk is en den leden binnenkort 
zal worden toegezonden De notulen woidan onveranderd goed 
gekeurd 

De secretaris brengt als afgevaardigde naar de Bondsvergade 
rmg te Maa<:tritht verslag uit Vooits doet hij mededeel ing van 
een ingekomen schrijven van de Vereenigmg »Zuid Limburg« 
houdende dankbetuiging vooi het door onze Vtieeniging geschon
ken 10 gulden zegel van Ni.de! land 

Ten slotte is ingekomen een schrijven van het Bondsbestuur 
met de mededeeling, dat ons lid, de heei Tiaanberg , zich vei 
grepen zou hebben aan art 5 van het Bondsreglement, bepalende 
dat aangelegenheden met autoriteiten langs den hierarchieken 
weg moeten worden behandeld De heer f iaanberg heeft in deze 
als gewooT staatsburger inlichtingen gevraagd inzake reclame 
stempels aan den heer Directeur Generaal der Posterijen t n 
Telegrafie en het ligt buiten de competentie \ an het Bondsbe 
stuur zich met aangelegenheden van privaat personen bezig te 
houden In dezen geest zal de betreffende brief worden beantwoord 

BIJ de rondvraag verzoekt de heer Stolp steun van de leden 
van onze Vereenigmg inzake het ruilverkeer onder de jeugd, 
waartoe een afzonderlijke rubriek in het Haarlem's Dagblad zal 
worden geopend 

BIJ de algemeene verloting ontvangen de volgende leden een 
prijs Nos 86, 51, 8, 108, 11, 127, 29, 5, 62 en 91 Den leden, 
bu ten Haarlem woonachtig en niet ter vergadering aanwezig, 
zal het gewonnene woiden toegezonden Na eene verloting onder 
de aanwezigen en eene veiling wordt de geanimeerde vergadering 
gesloten De secretaris, G H A M E R 

Aangenomen als lid. 
48 A L J van 't Hooft, Kievitsstraat 10 bis, Utrecht 

Candidaatleden. 
J F Buissink, Saenredamslraat, Haarlem 

(Voorgesteld door Joh Rol, lid no 97 ) 
W A de Vroom Nieuwe Binnenweg 342 a, Rotterdam 

(Voorgesteld door L Hollander, lid No 125 ) 
B Amelung, Prinsen Bolweik 28 zw, Haarlem 

(Eigen aangifie Lid Hollandia« ) 
H M Braam, Oude Delft 215 A, Delft (Eigen aangif te) 
L A S Hageman, Leidschevaaitweg 139 Heemstede 

(Voorgesteld door J P Tiaanbe ig , lid No 51 ) 
Adresveranderingen. 

107 S Rijkes wordt Heemsteedsche Dieef 268, Heemstede 
45 Joh Th Nolte j r woidt Spaarne 19 lOod, Haarlem 

1 mr F M Weateiouen van Meeteren uord t Joh \ an 
Oldenbarneveldl laan 94 Den Haas, 

2 W J Wijsmuller wordt Schouwijeslaan 58 Haarlem 
25 mej M A J I Dreesman wordt Huize »Persis«, Ruys

daelkade 225, Amsterdam 
Vergadering. 

LEDEN VERG VOERING op Dinvdag 29 October J925. des 
avonds te 8 unr, in liet Gebonw van den Ilaarlemsclif n Kegel 
b >nd, Tempellersstraat , te H a a r 1 e ni. 

Den leden in Haarlem en omstreken znllen convccal ies ge

zonden worden. 
Bekendmaking. 

Ten einde oponthoud en onnoodige correspondentie te voor 
komen, gelieve men alle aanvragen en mededeelingen omtrent 
het londzendingsverkeer alken aan ondergeteekende te lichten 

Ruilzendmgen moeten binnen drie dagen doorgezonden worden, 
overtreding hiervan kan uitsluiting ten gevolge hebben 

Blanco ruilboekjes zijn alleen bij ondeigeteekende verkrijgbaar 
a 10 cent per exemplaar (bij aanvrage moet \e i^chuldigd bedrag 
bijgevoegd zijn) 

De Commissaris van Toezicht, 
V ENGELENBERG, 

}?05ch en V a a r t s t n a t 8, Heimstede 
PhilatelistenVereeniging ,.Groningen", te Groningen. 
S e c r e t a r i s : C M E T J F R , Oude Botermgestraat 39, Groningen 

VERSLAG der vergadering, gehouden op Maandag 14 
September 1925, in CaféRestaurant „Suisse", te 
Groningen 

Aanwezig 28 leden en 3 candidaat leden 
De vooizitter begroet de aaiv\ezig<n met een «clkomslwcord 

na de vacantie en hoopt dat het nieuwe vergadeilokaal moge 
bijd ngen tot een opgewekt \ei teniging^leven Hii memoicer t , 
dat op 16 September de Veieeniging 10jaar zal hebben bestaan, 
welke gebeurlenis latei zal woiden gevieid Uit de kas wordf 
aan elk dei lanwezigcn een volledige s"iie Fransche Tentoon 
stellingszegels uitgeieikt 

De voorzitter geeft verslag van de Bondsfeesten te Maastricht, 
waar hij de Vereeniging heeft veitegenwoordigd 

Nd bal'otage van mejuffiouw Feenst ia en de heeien Hemmes 
Kiiskowski en De Weert , die met algemeene stemmen als leden 
worden aangenomen, slu tmg 

Vergadering. 
VERGADERING op Maandag 9 November 1925, Ie %V^ 

nnr, in de boven/nal van het CaféRpstaurant , ,Suisse", 
Heere<ttraat, te Groningen, 

RUILAVOND op Maandag 26 Oelobei 1925. te 8' 2 nnr. in 
de boven/aal van Hotel , ,V ic to i ia" , Groo'e Markt. Groningen. 

De Secretaris, C MEIJER 

.PÖSTZECELHANDEL _ « ^ „ Y A A R & ^ IWATEITGRAAFSMEEA • ■ ^ ■ ■ ^ # % ! r i ^ O * * = • m r . T E L . ZUID S2S5 

file:///oorgesteld
file:///ergadering
http://Ni.de


Vni NEDERLANDSen MAANDBLAD VOOR PHILATELIE i6 OCTOBER 1925 

Philatel.-Vereeniging „Zuld-Limburg", te Maastricht. 
Secre ta r i s : J. W. J o n k e r s , St. Lambertuslaan ^6,Maasirich., 

KORT VERSLAG van de vergadering van Maandag 5 
October 1925, in de bovenzaal van de Sociëteit 
„Momus", Vrijthof, te Maastricht. 

Voor een 23-tal leden opent de voorzitter te 8.15 de vergade
ring. Na goedkeuring der notulen heeft ballotage van nieuwe led^n 
plaats en worden de dames Doppler en Kleijn en de beeren Claessen, 
Viegen en Sonnevielle met algemeene stemmen als lid aangenomen. 

Van den heer Costerus was een schrijven ingekomen met het ver
zoek inliggend lot. waai op een prijs was gevallen, op de vergadering 
te vcrkienen, welk geschenk in dank aanvaard wordt. 

Vervolgens worden de Rondzendingen« uitvoerig besproken. 
Getracht zal worden het aantal rondzendingen te vergrooten en 
deze zoodanig in te richten, dat ieder lid de gewenschte zegels 
zal ontvangen. 

Besloten wordt de vergaderingen, als voorheen, om de 14 dagen 
te doen plaats hebben. Met het oog hierop wordt het wenschelijk 
geacht een onder-voorzitter te benoemen. Als zoodanig wordt de 
heer Haenecour gekozen. 

Voor de verloting schenken de beeren Gommeis, Schaepkens 
en Van der Heijden eenige waardevolle zegels. Met kienspel en 
beurs wordt de verdere avond aangenaaam doorgebracht. 

Nieuwe leden. 
74. mej. Doppler, Hertogsingel 100 B, Maastricht. 
87. mej . Kleijn, Hotel de l 'Empereur, Grootestraat 28, Valkenburg. 
88. J. Claessen, Markt 14, Sittard. 
89. Viegen, Tafelstraat 22, Maastricht. 
90. F. Sonnevielle, Hertogsingel 92, Maastricht. 

Adresveranderingen. 
I I . Ch. Theunissen, Cannerweg 120 A, Afaastrichl. 
54. J. R. Meuring, Koninginnelaan 56, Voorburg bij den Haag. 

Volgende Vergaderingen 
Miiandas 19 Ottober 1925 
Maandug 9 NoTember 1925 
Maandag 23 N' rember 1925 

telkens fe 8 nur, in de 
Sociëte i t >MODIIIS«, 

Ti'ytilof, te Maastriclit. 

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

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

Aanwezig 32 leden. De waarnemende voorzitter opent te ruim 
8 uur de vergadering met een woord van welkom na eene vacantie 
van ruim 2 maanden en spreekt den wensch uit, dat wij den winter 
weder met opgewektheid tegemoet mogen zien. De notulen worden 
onveranderd goedgekeurd. De ingekomen stukken worden voor 
kennisgeving aangenomen. 

De voorzitter deelt mede, dat de heer Wolters zijne functie als 
penningmeester heeft neergelegd. De heer De Klerk heeft zich 
beschikbaar gesteld. De voorzitter stelt voor genoemden heer bij 
acclamatie te benoemen, hetgeen geschiedt. 

De verkiezing van een voorzitter wordt uitgesteld tot de vol
gende vergadering. Voor de vacante plaats voor seciehoofd der 
rondzendingen stellen zich beschikbaar de beeren Ter Bruggen 
en Van der Hilst. 

Voor de October-verloting stelt het bestuur voor de regeling 
weder als vorige keeren te doen plaats hebben ; wordt besloten. De 
voorzitter deelt echter mede, dat het mogelijk kan zijn, dat de 
verloting een maand wordt uitgesteld in verband met het al of 
niet aankomen der zegels uit Indië. 

Verder stelt het bestuur voor om evenals vorig jaar een ten
toonstellingsmiddag te houden van de te verloten zegels, welke 
voor het publiek toegankelijk zal zijn. De voorzitter vraagt tevens 
de leden iets van hun verzameling hiervoor beschikbaar te stellen, 
om luister bij te zetten. Eenige leden doen toezegging enkele van 
hun schatten ter beschikking te stellen. 

Tijdens de pauze, welke hierna gehouden wordt, heeft de ge
bruikelijke verloting plaats. Te veilen is er ditmaal niets, waarna 
de avond met beurs wordt doorgebracht en wij ongeveer elf uur 
huiswaarts gaan. De Secretaris, J. G. J. P O L L I N G . 

Bedankt als lid. 
J. Varkevisser, commandant H. Ms. Z. 3. 

Adresverandering. 
J. G. J. Bammers, a/b H. Ms. Tromp, naar Jacob van Lennepkade 

207, 2 hoog, Amsterdam. 

Candidaat-leden. 
J. E. Gramberg, Stakman Bosschestraat 63, Helder. 
J. Zomerdijk, Burgweg 131, Helder. 

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. 

Bij afwezigheid van den voorzitter opent de secretaris de ver
gadering. Voorlezing van de notulen der vorige vergadering heeft 
plaats, welke ongewijzigd worden goedgekeurd. Gedurende de 
zomermaanden zijn de londzendingen te lang door de leden be
houden. Nu weer lange avonden komen, wordt verzocht de zen
dingen geregeld door ie zenden, leder lid mag ze drie etmalen 
behouden. De overtreders zullen beboet worden. 

Daar verschillende leden bezwaren hadden, om op Zaterdag te 
vergaderen, werd besloten de volgende vergadering op Maandag 
te bepalen. 

Na sluiting van de vergadering werd de veidere avond nog 
doorgebracht met kienspel en beurs. 

Adresveranderingen. 
J. Banser, Emmastraat 7, Heerlen. 
A. Fleischeucr, Karlstra'se 84/86, Düsseldorf. 

Vergadering. 
VfclRGVOERING op Maandag 2t> October 1925, ' saronds te 

8''3 uur, In Hotel Roberts, Stationsstraat, Heerlen. 

Postzegelverzamelaarsvereen. ,,Zwolle", te ZM^GIIC. 
Secretaris: A. HOFMAN, Van der Helststiaat 11, te Zwolle. 

KORT VERSLAG der vergadering van Dinsdag 15 Septem
ber 1925, gehouden in de Openbare Leeszaal, te Zwolle. 

Na in de twee afgeloopen zomermaanden niet te hebben ver
gaderd, werd de eerste bijeenkomst in dit seizoen gehouden op 
15 September, welke vergadering voor 19 aanwezigen om 8 uur 
door den voorzitter geopend werd, die er zijn spijt over uitdrukte, 
dat niet meer leden door aanwezigheid blijk van belangstelling 
hadden gegeven. 

Hierna werden de notulen der bijeenkomst van 3 Juni vooi ge
lezen en onveranderd goedgekeurd. Vervolgens weiden eenige 
ingekomen stukken behandeld, waarna ballotage plaats vond 
over het aanwezige candidaat-lid, den heer E. Velthuizen, die 
met algemeene stemmen als lid werd aangenomen. 

Hierna werden nog uitvoerige besprekingen gehouden over 
propaganda, vergadcringbezoek, enz., waarna de gebruikelijke 
verloting, waai voor door verschillende aanwezigen zegels waren 
geschonken, werd gehouden. Vervolgens werden nog eenige kavels 
in veiling gebracht, waarvan diverse in andere handen overgingen. 

Om ongeveer half elf sloot de voorzitter deze zeer geanimeerde 
vergadering. 

De .Secretaris, HOFMAN. 

Nieuw lid. 
E. Velthuizen, Groote Voorde 6, Z^uolle. 

Adresverandering. 
D. Bergsma wordt Mauritfstraat 34, Zwolle. 

P 0 5 T Z E C E L H A N D E L 
WATERGRAAFSMEER • N . Y A A R &C DIR. LEON DE RAAY INT.TEL. ZUID 6155 



i5 OCTOBER 1925. NEDERLANDSen MAANDBLAD VOOR PHILATELIE. IX 

ttar J. M E B U S , P O S T Z E G E L V E I L I N G E N . " ^ f l 

WIE NIET HOOREN WIL MOET VOELEN, d w. z. aan Uw portemonnaie. 
NOGMAALS STEL IK U IN DE GELEGENHEID. 

Lot d'OUTREMER. 
In verband met de zeer gioote aanvraag voor 
deze zegels, heb ik samengesteld een pracht-
sortiment van overzeesche landen. In dit sor
timent, inhoudende 1500 stuks, zijn o.a. rijk 
vertegenwoordigd: Australië. Tasmanië, 
Chili, Venezuela , Guatemala, Peru, Victoria, 
Queensland, Dominicana, Nicaragua, $al. 
vador, enz., enz. (Qeen Seebeck-zegels'. Dit 
sortiment, iets voor liefhebbers van mooie 
zegels, waarde catalogus Yvert enorm, kost 
slechts t l* ,—, franco aangeteekend. 

Lot l'EUROPE. 
Dit sortiment bevat 4000 zegels uitsluitend van 
Europa; een gelegenheidskoopic voor verza
melaars, speculateurs,ruil. De vele goede zegels 
hieronder stellen U zeker zeer tevreden. Uit 
de rijke sorteering noem ik hier o.a.: Turkl/e 
(Adrianopel) , Sovjet Rusland e.a., Noorwe
gen, Zweden, Dcnemarkrn opdruk, e t c , 
België vele soorten, Oostenrijk (series com
pleet), Luxemburg diverse, enz., enz. 
Dit sortiment 4000 zegels, waarde cat Yvert 
enorm,kostslechts f l S , - franco aangeteekend. 
Gratis premie 100 Eng. Koloniën. 

Lot SUPERBE. 
Dit sortiment bestaat uit 2500 zegels der ge-
heele wereld. Een mooier samenstelling is riet 
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, 
Fng. Kol. de gezochte Queen Victoria-zegels, 
Oostenrijk series compleet, nieuwe uitgave, 
Chili hooge waarden. Turliije serie compleet, 
Peru fraaie zegels, Nyassa,Dominicana, enz. 
Dit sortiment Superbe, cat.-waarde zeer hoog, 
kost slechts f l ï ,— , fianco aangeteekend. 

Buitengewone aanbied ing: Lot d'Outremer, Lot lEurope , Lot Superbe, te zamen 8000 zegels, voor slechts f 3S,—, franco aangeteekend. Elk kooper 
van deze 3 lots te zamen ontvangt extra-premie van 1200 zegels in prima sorteering gratis. 
Als reclame nog de volgende offerte TRANSVAAL 
Nos. 115, 116, 117, 120, 121, 122,123, ongebr. per serie 0,50, per 10 f 4,23, per 100 series f35,—. Deze serie staat Yvert 1926 fr. 7,40. 
Betalingen verzoeke op mijn poslrekenirg 118330 of per poslwissel. Toezending van zegels na ontvangst van het bedrag. 
Aanvragen porto bijsluiten. 

P o s t z e g e l h a n d e l y j T H E G L O B E " , Z a a n d a m . (183) 

I HOOR¥EGEH. I 

i-i"} 

De op 1 April 1925 uitgegeven — door 
de postkantoren in twee uren uitverkochte 
— en steeds meer gewilde 

Noordpool-Postzegels 
bekomt U nergens zoo goedkoop ais bij 
mij. Ik ben de eenige handelaar, die deze 
zegels steeds in voorraad heeft. 

De geheele oplage bestond slechts 
uit 200.000 series (elk van 7 waarden). 
Prijs op aanvraag. Slechts engros. 

HARALD MUUR, 
(Lid van de Christiania-Philatelistenvereeniging), 

RENA (Noorwegen). 
(168) 

i'A,': 

•••r-v..... ...*:;•;,.•,.,•. 

PDSTZEEELHIIHDEL VAN HERWERDEN. 
GRONINGEN. POSTBUS 62. 
— POSTREKENING 22499. — 

i 
8 

Montenegro 1902 to t 1906, Post - , P o n o - e n 
O . i t v a n g s t b e r i c h t z e g c i s , c o m p l e e t , s l e c h t s f u,— 

Turkije, Y v e r t 50 — 53, 4 w a a r d e n , o n g e b r . » 0,70 
» ï 61 — 64, 4 » » » 2,25 

» 7 1 — 7 9 . 9 » » » 3,25 
» » 189—192, 4 » » » 15,— 
» » 2 0 0 — 2 0 6 , 7 » g e b r . » 4,80 
» » 208, g e b r . » 0,80 
» » 2 2 1 —227, 7 » » » 1,20 

» 569 — 5 8 1 , 13 » » » 0,35 
» » 582 — 594, 13 » o n g e b r . » 2 3 , - -
» » 5 9 5 — 6 1 1 , 16 » » » 2,30 

füS" Van 15 October af is onze zaalc 
gevestigd 
OUDE EBBINGESTRAAT 21, 

Groningen. (28) 

i i 

iiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiMiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii« 

POSTZEGELS. 
De ONTVANGER DER REGISTRATIE EN DOMEINEN Ie 'sGiavenhage zal op Donderdag 29 October 
»925, 's namiddags te 2 uur, in het Hoofdgebouw van het Hoofdbestuur der Posterijen en Telegrafie 
aldaar, Korienaerkade 12, 4de élage, Kamer 172, bij injchrijving verkoopen: 

Gebruikte Frankeer- en Portzegels. 
N O T I T I Ê N zijn gratis verkrijgbaar aan die kamer (niet aan het kantoor van den Ontvanger). (174) 

liiiiiiiiTniiiiiiiliiiiliii!iiiiiiiiiiiiiiiii!iiiiiiiiiiii!iHi»iiii!iiiiiiiii[iiiiiii[iiiiii[iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiin^ 

l Ö T A M S T E R D A M , N. Z. V O O R B U R G W A L 264. ^W^ (128) 
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1 

De gebeurtenis van het seizoen. 
De merkwaardige 

„Mayfair-vondst", 
de „Montevideo-vondst" 
en andere waardevolle stukken zullen worden 
verkocht, ongelimiteerd, op 

Maandag 9 November 1925. 
Geschatte waarde van de Mayfair-vondst alleen 

f 200 000 , - . 
Verwachte opbrengst van enkele afzonderlijke 

kavels: f 14 000 , -

Alle zegels zijn ongebruikt! 
Onder de meest belangrijke stukken (waarvan vele 

uniek zijnj : 
Britsch Columbia 1861, 2'/2 d, rose (Yv. 1) compleet vel 

(240), een compleet velblok (6U) en verschillende blokken. 
CEYLON 1858, 1/2 d-, onget Een vol vel (120) en een 

ander vel bijna compleet (118). 
THURN & TAXIS (Noordelijk ged.) 

1859/1860, 'A sgr., rood (Yv. 7), een boekblok van 104, 
2 sgr. rose (Yvert 10) rechterrandblok van 35 ; 

1862/64, 1/3 sgr., geelgroen (Yv. 15), linkerbovenhoek-
blok van 65; V2 sgr. oranje (Yv. 16), een blok van 90; 
1 sgr. rose (Yv. 17) blok van 40. 

GRENADA: 1861 l d. groen. Zeven volle vellen en 
groote blokken. 

Nederland 1852. Onget. 15 c. Benedenhalfvel van 50 
niet volle velranden. Eenig prachtstuk! 

JONISCHE EILANDEN. 
1850, V2 d. oranje, compleet vel (120) en blokken. 
ld. blauw. Twee complete en drie aangebroken vellen. 
2d. karmijn. Acht volle vellen en groote blokken. 
NATAL 1863, 1 d , ZDnder watermerk, get. 13. In groote 

postfrische blokken. 
QUEENSLAND 1862, zonder watermerk 1 d. oranje, 

blok van 229. 2 d. blauw, blok van 106. 3 d. bruin, blok 
van 49. 6 d. groen, blok van 22. 

WEST-AUSTRALIÉ 1854. 4d. blauw boekblok van 49. 
1864. Zonder watermerk, get. 13, 1 d. blok van 80. 

URUOUAY {de Montevideo-vo7idU) 1866/7. Cijferuitgiften. 
Ongetand. 5 c , blokken van 85 en 21 ; 10 c. blokken van 
50 en 15,; 15 c. boekblok van 29; Getand:b c. Postfrisch 
vel van 200 ; 10 c. blokken van 85 en 20. 

Uitvoerige geïllustreerde catalogus wordt op aanvraag 
toegezonden. 

H. R. HARMER, 
Philatelistisch auctionaris, schatter en expert. 

Old Bond Street Galleries. 6 .7 & 8 Old Bondstreet. 
LONDEN W. 1. 

Telegram-adres: Phistamsel-Piccy, LONDEN. 
Koninklijk gepatroniseerd. 

(106) 

I 

SURINAME. 
PORTZEQELS. 

Voor vier duizend gulden worden 
te koop aangeboden alle portzegels van 
Suriname, compleet in typen; ongebruikte 
Prachtexemplaren. 

Tevens te koop aangeboden : 

JUBILEUM 1923 
Suriname en Curacao, 
volledig in blokken van vier, voor één 
duizend en drie lionderd gulden. 

Brieven onder no. 175, bureau van dit 
Blad. 

I 

|ii[iiiiiiiiiiliHiiiiiiiiii!iiiiiiiiiiiiiiiiiiii,i{!iiiiii|iii[iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii,ii[iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiii{iiiiiiiiii!iiil,in^ 

I Zooeven verscl ienen: | 

I ZUMSTEIN'S EUnOPA-CIITJllOGUS I92G, | 
I 9e DRUK. | 
I Tot op den dag van verschijnen bijgewerkt. Door regel- f 
I matig verschijnende supplementen steeds op de hoogte | 
i blijvende. i 
I De mee»! volledige en goedkoopste cafalogus. | 
I 750 bladzijden inhoud , Meer dan 2800 afbeeldingen | 

Dulttche en Frantche iekst. I 
Roode geheel linnen band in vier- | 
kleurendruk. Prijzen in Zwitsersche 1 
franken = goudfranken. | 

Inhoud j Europa, Duitsche Kolo- i 
niën, postkantoren in het buitenland. | 

Voordeelen : | 
1 Prijsraadsel. Ie prijs een Baze- | 

lerduifje e.a. ,met een totaal-waarde I 
\ van fr. 1500,—. | 

yT7 „ ™ ^ « . ^ i , ^ ' 1 voorkeurbiljet ter verkrijging der | 
z&y m S K T T i n l supplementen op den catalogus. 1 

9 Auflage 1926 i ' *̂  ^ ^, = 
-' Prijs: 5 Zwits fr. + porto en | 

emballage fr. 1,25. | 
Vreemd bankpapier wordt, lot den i 

' dagkoers omgerekend, in betaling | 
J genomen. f 

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

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

Nüiiiiiiiii.liiiiiiiiliiiiiiiiiiiiiiiiiiiiqiiiiiiiiiiiiiiiiiiii 

i IK 
I 926 

Catalogued«; 
Timbres-Post« 

MïR.USGtBER —i ' tDlTEURS 
ZUMSTEINtC -BERN 

iiiiiiiiiiiJüiiiiiMiniiiiaiiii II i i i i iji i i iwii iiii 'IIIII iiiiiiii I iiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiii 
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o a r J. M E B U S , P O S T Z E G E L V E I L I N G E N . TÖJ 

I 

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

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

GROOTE VOORRAAD ZELDZAME ENGELSGHE KOLONIËN, ZUID-AMERIKA. 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 . H O U I Z U M E I I , 34{35 SootJiampton Street [Strand], IDNDEN W. C, 2. 
(133) 

I 

© Ö S P K S ) <Q>I<@>IÖ 

ZOOEVEN VERSCHENEN 

® H E T ALBUM VOOR MEOERLANO 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, n.l. f 10,75 plus porto. 
BIJ EEN TWEEDE OPLAGE IS DE PRIJS f 11,50. 
DIT ALBUM IS OOK VERKRIJGBAAR AAN ONDERSTAANDE ADRESSEN : 

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

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

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

Alkmaar: 
H, Pijpers, Koorstraat 1-51, 

Apeldoorn: 
P. A, Kleekamp, Asselschestraat 37, 

(Oft^>T<i^ 

Breda: 
P, Veen & Zoon, Nieuwe Ginnekeustraat 11, 

Deventer: 
P, Servaas Smits, Brink 84, 

's Gravenhage: 
Haagsche Postzegelhandel, Toussaintkade 41, 
P. Hoogerdijk, Molenstraat 22, 
K, H, Rentes, Kettingstraat 8, 
Rootlieb cS: Co., Heerengraoht 5, 

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

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

Hoorn: 
K, van der Zaag, Nieuwsteeg. 

Leiden: 
Kleine, Eoodenburgerstraat 6. 

Maastricht: 
P. Kamphuis, Prof, Thomassenstraat 10, 

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

Utrecht: 
H, van Biezen, Kruisweg 41, 
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I A M S T E R D A M , N. Z, V O O R B U R G W A L 264, (128) 
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Danzig, compleet tot heden, in luxurieus zak-
album, alle pracht exempl., vele afwijkingen, 
snotkoonie f 395,— 

Zesdeelig Europa-Album, ruim 12000 zegels, 
alle pr. exemplaren, vele rariteiten Nederland 
en Kol. in afz. album. Portzegels, bijna com
pleet, zeer speculatief, slechts f 13500,— 

Luxemburg, 10 fr. groen f 75,— 
Caritas «Echt», per serie » 3,75 
21 Mei 1923, compl » 1,50 
80 c , 2 en 5 fr., officiel, zwart 3,90 

Nederland, ongetand, No. 1, 2 en 3, in luxurieus 
album, alle breedrandige prachiexempl., vele 
paren, en strips, spotkoopje f 1350,— 

PORTZEGELS van Suriname, in typen, 
grooie voorraad, tegen billijke prijzen. 

ZEND UWE MANCO LIJST. 
£ 5 — Engeland, pr. exempl f 75,— 
£ 1 / - Edw. VU 1902, gebr. . . . f 9 , - en f 1 0 , -
lialië, Geloofserie, compl » 3,50 
IVlanzoni, compl » 6,50 

Door onze bemiddeling worden collecties geveild en getaxeerd. 

Memel, 3 Mrk op 2 fr. No 29, zeldz f 6 , — 
3 Mrk. op 5 fr. No. 30, zeldz 12,50 
60 Pf. op 40 c. No. 34, zeer zeldz » 3,50 
Eerste viiegpost Nos. 46—51 » 5,— 

Canada 1897, No. 38—53 I/2 c—5 £ . . 
Spanje, Servantes, serie compl 
Spanje 1920, No. 264—276, zéér zeldz. . 
Fiume op Hongarije, serie compl.; gebr. 

„ 1924, Annessione all Italia, compl. 
„ 1924, Reyno d' Italia, compl. . . 

60,— 
0,95 

37,50 
22,50 
8 , -
8,— 

Wij zijn ruim gesorteerd in Albums van Nederland en Koloniën. Blanco Albums, Schaubek', 
Schwaneberger en K. B. Albums. Bij alle Albums leveren wij gra t i s 1000 Gomstrookjes 
en Tandingmeter. 
De nieuwe Yvert kost f3,50, franco f3,75. 
Nederland 1923, 1 Old. op 171/2 c. dienst, per 

exempl., zeer licht gestempeld, per iO st. . . . f5,75 
Tentoonstelling, 10 series f 16,— per serie . . . » i,75 
Polen 1919, opdr. Poczta-Polska, 3 h. — 4 kr., gebr. 

of ongebr., No. 74—92, zeer zeldz. serie, gekeurd, 
slechts f32,50 

100 Series Nederland 1906, No. 70 -72 , . f 7,50 
Nederland 1923, Weldadigheid, ongebr. per 10 stel f6,— 

f 0.75 per stel. 
Jubilé 1923, 1 Old. per exempl. 0,65, 10 stuks f5,75. 

België, Serie Postjubilé compl f 6,— 
België, Spoorwegseries No. 58—127 »5,75 
Frankrijk, Tentoonstelling, compl. vel . . . . »5,50 

UITVERKOOP VAN SERIES. 
2 5 0 0 0 S6r i6S °̂''*^^" ^^^^ °"^ U I T V E R K O C H T met 25°/„ korting op de reeds 

zeer laag gestelde prijzen. 
Bovenbedoeld aanbod geldt uitsluitend voor series op strooken ; dus f 5,— series kosten 
f3.75; f 10,— series f7,50. enz. 

Profiteert van deze geiegenheidsaanbiedingl 

I I 

Levering uitsluitend na ontvangst van postwissel of overschrijving op Giro No. 110104. — Bestellingen 
boven flO,— franco. Buitenland porto steeds extra. — Aanvragen zonder retour-porto worden NIET 
beantwoord. — Behalve op zegels van Nederland en Koloniën wordt 5% korting in zegels verstrekt. 
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