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C u r a s a o , l ' / j op 2Ï / J gulden, ongebruikt . . . f 6,— 
Nederland 1906, 10 gulden, gebruikt » 10,— 
Nederl. Indië, Jaarbeurs , compleet, ongebruikt . » 2,— 
Roemenië , Kroningsserie, compleet, gebruikt » 2,50 
Duitschland, 5000 Mark (Wartburg) , ongebruikt » 0,20 
SchaubekAlbum, 3 banden » 40,— 
^ = A L L E S P O R T O E X T R A . = = = = 
Aan mij onbekende cliënten geld vooruit of referenties. 

J. MEBUS, AMSTERDAM. 
KORTE LIJNBAANSTEEG 4. 

POSTBOX 883, POSTREKENING 33045, AMSTERDAM.^ 

PKOGKA.JVIMA 
VOOR DEN 

VEEBTIENDEN NEOERUNDSCIItN PHILATtLISTENDAG 
OP V R I J ü A Ö 31 AUGUSTUS, ZATERl>AG 1 EN ZONDAG 

2 S E P T E M B E R 1923, TE BREDA. 

V R I J D A G 3 1 A U G U S T U S 1 9 2 3 . 
4 uur. Bestuursvergadering van den Nederlandschen Bond 

van Vereenigingen van Postzegelverzamelaars in zaal 2 
van het H5telCaféRestaurant»De Schuur«, Catharina
straat 17, te Breda. 

8 uur. Ontvangst der deelnemers aan den Philatelistendag 
in de »Beurs van Breda«. (Ingang St. Janstraat.) 

8}/^ uur. Feestvergadering, aangeboden aan de besturen en 
afgevaardigden van alle philatelistenvereenigingen, 
verdere genoodigden en de leden der Postzegelver
eeniging »Breda«, ter gelegenheid der herdenking van 
haar 30jang bestaan, in de versierde bovenzaal van 
hetzelfde gebouw. 
Aanbieding van ververschingen. 
Bondslied. 
Verloting onder alle aanwezigen. 
(Onder de nietaanwezige leden der Secties III tot en 
met VII van de Postzegelvereeniging Breda« zal op 
een nader te bepalen dag eene extraverloting 
zonder nieten gehouden worden.) 
N.B. De Feestvergadering wordt opgeluisterd door 
een strijkorkest. 

Z A T E R D A G i S E P T E M B E R 1 9 2 3 . 
1 0 ^ uur. Officieele opening van den Veertienden Nederlandschen 

Philatelistendag in de eetzaal van »De Schuur« (ingang 
Valkenberg) door den heer G. V. van der Schooren, 
Voorzitter van den »Bond«. 
Aanbieding van ververschingen door de Postzegel
vereeniging »Breda«. 
Onmiddellijk daarna opening der PostzegelShow, in 
den wintertuin van »De Schuur«, door den heer 
Th. M. F. M. Siegmund, Voorzitter van de Commissie 
voor de Show. (Deze zal geopend zijn alléén Zaterdag 
van II tot 4 uur.) 
N.B. In de biljartzaal van »De Schuur« zal Zaterdag 
van loV^—4 uur een tijdelijk Postkantoor gevestigd zijn. 

IIV^ uur. Fotografische opname in den tuin van »De Schuur«. 
Tijdens den geheelen duur der Show matinee musicale. 

12 uur. Vergadering van het Kapittel voor de Bondsmedaille 
in zaal 2 van »De Schuur«. 

1 uur. Gemeenschappeli jke Lunch in de groote zaal van 
CaféRestaurant »Moderne«, Veemarktstraat 2, te 
Breda. {Opgeluisterd door een strijkje). 

2 uur. Veertiende Algemeene Vergadering van den Neder
landschen Bond van Vereenigingen van Postzegelver
zamelaars (toegankelijk voor alle leden der aange
sloten Vereenigingen), in de bovenzaal van de »Beurs 
van Breda«. (Ingang St. Janstraat.) 

A g e n d a . 
1. Opening. 
2. Notulen der vorige vergadering, 
3. Ingekomen stukken en mededeelingen. 
4. Verslagen van den Secretaris en den Penningmeester . 
5. Bestuuisverkiezing. (Art. 9 H. R.) 
6. Beraadslaging over het al of niet houden van een 

Philatelistendag in 1924. 
7. Vaststelling van de plaats, waar de volgende jaarlijksche 

algemeene vergadering zal worden gehouden. 
8. Rondvraag en sluiting. 
N.B. Deze vergadering is toegankelijk voor a l l e leden der 

aangesloten Vereenigingen. 
De vertegenwoordigers worden her inrerd aan art 27 

H. R., hetwelk bepaalt, dat zij bij verhinder ing hun stem 
kunnen overdragen, mits hiervan vóór de vergadering 
schriftelijk aan den 2en secretaris is kennis gegeven, 

éj/j uur. Vertrek in gereserveerde t rams (aangeboden door de 
Postzegelvereeniging »Breda«) naar l i inneken 
Afrit St. Janstraat vóór het vereenigingsgebouw. 
Wandeling door het Mastbosch. 

6)/2 nar. Feestmaaltijd in het »MastboschHótel«, te Ginneken. 
Strijkorkest tijdens het diner. 
Fotografische opname van de tafel. 

9}/ii uur. Gezellig samenzijn in idem. 
Bondslied. 
Dancing. 

Z O N D A G 2 S E P T E M B E R 1 9 2 3 . 
Va^/i uur. PhilatelistenCongres (toegankelijk voor alle Philate

listen), in den wintertuin van »De Schuur«. (Ingang 
Catharinastraat en Valkenberg.) 

A g e n d a . 
1. Bespreking van de indeeling van het Programma voor de 

Internationale Tentoonstell ing van Postzegels, enz. te 
'sGravenhage, in September 1924. 
(Ingezonden door de Nederlandsche Vereeniging van Postzegel
verzamelaars en in te leiden door haar voorzitter, den heer 
G. V. van der Schooren.) 

2. Hoe denkt de Bond over het voortzetten van de uitgaven 
van het Nederlandsch PhilatelistenAdresboek, hetwelk door 
den vorigen uitgever in 1918 gestaakt is? 
(Inge?onden door de Utrechtsche PhilatelistenVereeniging 
en in te leiden door den heer F. H. M. Post.) 

3. Het historischgeogiaphisch verzamelen van postzegels. 
(In te leiden door den heer P. Vredenduin jr.) 

4. Kan wetenschappelijk verzamelen in het belang van den ver
zamelaar worden geacht, en zoo ja, welke eischen moeten 
dan daaraan worden gesteld ? 
(Ingezonden door de Postzegelvereeniging »Breda« en in te 
leiden door den heer H. J. Spitzen.) 

5. De wenschelijkheid wordt betoogd, dat de Staat zich zal be
perken in het aantal zijner uitgiften op philatelistisch gebied. 
Hierbij wordt zoowel gedacht aan postzegels (b.v gioote series 
te verwactiten Jubileum zegels zoowel van Nederland als van 
de Ned. Koloniën) als aan briefkaarten (zeer groote verschei
denheid opdrukken zelfs op briefkaarten, welke reeds tientallen 
van jaren geleden werden ingetrokken). Door dergelijke uit
giften geeft de Staat zich den schijn van speculeeren op de 
fondsen der verzamelaars, terwijl de ware philatelic er niet 
door wordt gediend, doch eerder in miscrediet geraakt. 
(Ingezonden door de Postzegelvereeniging »Breda« en in te 
leiden door den heer W. H. Doorman.) 

6. Voordracht te houden door den heer L. de Raay, te Water
graafsmeer, over : »Eenige variëteiten in de zegels van Trans
vaal, zoowel van de eerste uitgifte als onder de eerste 
Engelsche bezetting.« 
(Deze voordracht wordt gehouden in verband met het toe

kennen van een zilveren wisselbeker. — Zie Maandblad 
16 Juni 1923, blz. 83.) 

1 uur. Autotocht (aangeboden door de Postzegelvereeniging 
»Breda«) naar Prinsenhage en het Liesbosch. 
Afrit van »De Schuur . 

l}/^ uur. Gemeenschappelijke Lunch in hotel »Burck«, in het 
Liesbosch. 
Wandel ing door het Liesbosch. 
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4 u u r . Terugtocht naar Breda in auto's (aangeboden door 
de Postzegelvereeniging »Breda« ) 

5 u u r Sluiting van den Philatelistendag in »De Schuur«. 
Gezellig samenzijn. 
Strijkmuziek. 
Diner in >De Schuur«. 

1 u u r . Vertrek 
Namens het Bestuur der Postzegelvereeniging »Breda« 

en de verschillende Comite's der feesten 
De ie Secretarts, 

L C. A. SMEULDERS. 
Breda, 9 Juli 1923. 

( t ^S" In het begin van Augustus a.s. zal aan teder ons bekend 
philatelist een geïllustreerde Feestgids met Feestprogramma 
gratis worden toegezonden. 

B Ü N D S L I E D 
De Commissie voor het instellen van een Bondslied heeft de 

eer mede te deelen, dat van de ingekomen ontwerpen dat van 
den heer J. de Witt, te Amsterdam, is uitgekozen als het best 
daarvoor in aanmerking komende. 

Wijl geen der ingekomen liederen, waarbij tevens eene melodie 
gevoegd WdS, uit een muzikaal oogpunt aan de verwachting 
voldeed, heeft de Commissie aan den heer A. J Roeien, Direc
teur der Bredasche Orkestvereeniging, te 5r«rfiï, opdracht gegeven 
bij de vi'oorden van den heer De Witt eene melodie te componeeren, 
in welke opdracht de heer Roeien, volgens haar oordeel, zeer 
gelukkig blijkt geweest te zijn. 

Het gedicht van d'"n heer De Witt laten wij hier volgen, 
terwijl in den Feestgids het lied in zijn geheel, d w z met de 
piano-begeleiding erbij, zal worden opgenomen 

De Commissie voornoemd, 
dr. G M. VAN DER WAL, Voorzitter 
L. DAS. 
L. C. A. SMEULDERS, Sectetarts. 

Breda, 25 Juni 1923. 
LIED, 

opged ragen aan den Nederlandsiclien Bond van 
Vereen ig ingen r a n Pos tzege lve rzan ie laa r s door 
de Pos t zege lve reen ig ing , .B i ' eda" , t e r gelegen
he id der T ie r ing van h a a r 30-jar ig b e s t a a n , op 
31 Augus tus 1923. 

Woorden van J. de Witt. Muziek van A. J. Roeien. 
Van alle bonden, die bestaan, 

Een wijden wij ons lied 
Die steeds z'n plaats houdt bovenaan, 

Om 't goede, dat hij b i ed t ; 
Een Bond, die licht om zich verspreidt 

En rijke kennis kvi^eekt, 
Die ons, philatelisten, leidt. 

Van idealen spreekt 

Verzamelaars in land en stad, 
Van 't strand tot aan de hei, 

Wil hij tot gids zijn op hun pad, 
Bij 't voortgaan, zij aan zij. 

Er heerscht geen rang- of standverschil . 
Daar voelt zich alles éen, 

Gelijk m plicht, gelijk van wil. 
Vriendschappelijk bijeen. 

Zoolang die geest het richtsnoer is. 
Blijft deze kring gezond 

En ieder lid 't getuigenis 
Des bloeis van onzen Bond. 

Schoon is de taak, die ons bekoort, 
Vereed' lend voor 't gemoed , 

Zoó vormen wij door daad en woord 
Een Bond, die leven doet. 

Nederlandsche Vereeniging van Postzegelverzamelaars. 
Als rechtspersoon erkend bg Koninkiyke Besluiten T»n 

22 Juni 1886 en 3 September 1888. 
S e c r e t a r i s : A VAN D A M , Wilhelminastr 49, Haarlem, Tel. 793. 

Nieuwe ieden. 
461. 
46o. 
581 

574 
501 
535 
568. 
571. 
572. 
573-
579-
580. 

F . Ament, planter, S'ngosarte b/ Malang (N I ) 
W. A Beer, gep postchef, Malang (N I ) 
F G van Delden, p/a mevr. E Eijssell—-van Delden, 
Beeklaan 466, den Haag 

477. J Dmgemans, opz B O W , Lho Seumawe, Atjeh, (N.I) 
H B van Hombracht, Malang (N I ) 
H J Kleer, ass apoth , Siantar (Deli, N I ) 
Charles Meij, planter, Malang ( N I ) 
W. G van Oijen, p/a Ned Handelmij , Medan. (N I ; 
J Verbeek van de Sande, Barongan Djocja (N.I.) 
C P. L Wijmer, planter, Malang (N 1 ) 
J L Zeeuw van der Laan, Medan (NI ) 
A Reus Pzn, Toulonschelaan 17, Dordrecht. 
J Top, Harmoniehof 59, Amsterdam. 

AanmHldiiigeu voor het lidmaatgchap. 
G J P. Schouten, Kalisanweg 2, Semarang. (N I ) 
H. J. de Valois, gouv. veearts, Hotel Jansen. Semarang. (N I ) . 
A. Wolff, ing , Kalisan 9, Semarang (N I ) 
P . J A Stoopman, Pragoweg 2, Djocja ( N I ) 
K. F . Zeeman, p/a Ned Handelmij , Semarang. 
D. van der Nagel, ad insp. S. S , Poeiwokerto (N 1.̂  
B. Pracht, ondern Ngobo, Ambarawa (N I ) 
J. van Buitenhuis, gem veearts, pension van Rijn, Semarani; 
Vermeer, proefstation, Sunarang. (N I ) 
J. H van Kleef, Palmenlaan 3, Semarang. ( N I ) 
E J. F Lmssen, ritmeester, Papandajalaan 134, i?««i/ö«?i,^ (N I ) 
E. Stork, p/a Carl Schlieper, Medan. ( N I ) 
mr. S. D de Vries, lid Hof v. J u s t , PostDus 9, Patamaribo. 

(Sunn ) 
A Vervloet, p/a firma Nie & Co., Medan (N.I.) 
J R. Kampf, Steijnlaan 5, Hilversum V L. 
dr P. Elias, Julianastraat 29, Haarlem. 
P. Elshout, gemeente secr.. Zevenhuizen (Z H ) V. 
dr. S. J van Wijhe, van Eeghenlaan 19, Amsterdam. 
dr. H. Schweitzei, Waldktrch b / Freiburg i/Br, Schwarzen-

burgstr. i . 
B e d a n k t , met 31 Dec 1923 

4o6. 
909. 

J. M Ente van Gils 191 
mevr Mutsaers-Diepen 383 

H. Schmid. 
H. J. Nederhorst. 

Adres veranderingen. 
H. Baumbach, thans Havik 29, Amersfoort. 
H H. Buijs, thans Boulev. Em Jacqmain 66, Bruxelles. 
W. Cebret, thans Serojoestraat 10, Bandoeng. 
F W. M. Ch Cortenbach, thans Conradkade 60, den Haag. 
P. G Keijser thans Overtoom 27-29, Amsterdam 
C. Luttik, thans Schulpweg 127 a, Velsen. 
C. Maathuis, p/a kant notar Bode, Semarang. (N.I.) 
F . Meijs, thans St Michielsgestel. 
H W J. Muller, thans Wit te de Withstraat 31, rf««//«a^ 

458. J. C. Neijs, thans Dept . van Oorlog, Bandoeng (N I ) 
346 R Reints Bok, thans Sweelmckstraat 182, den Haag, 
216. J. J Roeloffs Valk, thans Dagoweg i i i , Bandoeng. 
4i6 . H. Scheltema, thans Torenlaan 365, Blaricum. 

mevr. J. Scheltema- de Heere, thans Utrechtscheweg 
i44, Amersfoort. 

jhr. von Schmidt auf Altenstadt, Moeara Emm. (N I.) 
A. G V. van der Schooren, thans Burgemeestetsplein 2, 
Arnhem. 
A. C Voss, thans Amsteldijk 114, Amsterdam. 
A M. Vroeg, thans Tawang, Semarang. (N I.). 

Het jaarboekje 1923 is aan alle leden toegezonden Bij met-
ontvangst wende men zich tot den secretaris A van Dam, Wil-
helminastraat 49, Haarlem, met opgaaf van juist adres. 

564 
13-

557-
336-

32. 
562. 
254. 
293-
5 1 1 . 

435-

298. 
483. 

79-
137. 

f*OS T Z E G E L H A N O E U 
WATCRGRAAFSMCeR •N.YAAR t C i > r ^ D IR. L E O N D E RAAT 

= ^ INT.TEl.. X U I O S255 



i6 JULI 1923. N E D E R L A N D S e n MAANDBLAD VOOR PHILATELIE. Ill 

P o s t z e g e l v e r e e n i g i n g „ B r e d a " , 
te BREDA. 

Opgericht 21 NoTember 1893, 
Als rechtspersoon erkend bfl Koninkiyk Besluit van 

14 December 1907, n". 105. 
Ie Secretaris: L. C. A. S M E U L D E R S , Schoolstraat 18, Breda. 

Intercommunaal Telefoonnummer 197. 

KORT YER8LAÖ der versiadering, gehouden op 
Maandag 9 Jali 1933, des ayonds te 8 
uur, ia de „Beurs Tan Breda", te Breda. 

Tegenwoordig.23 leden en het candidaat-lid, de heer A. M. V. 
Hekking. Wegens afwezigheid der beide voorzitters, wordt de ver
gadering geopend door den len secretaris, den heer Smeulders, 
die de aanwezigen welkom heet. 

De notulen der vergadering van 11 Juni 1923 worden zonder 
op- of aanmerking goedgekeurd en vastgesteld. 

Daarna worden de beeren Ph. S. Dordregter, L. W. H. Coret, 
K. M. den Hartog, G. Duindam en A. M. V. Hekking met alge-
meene stemmen als lid aangenomen. Deze laatste, op de verga
dering aanwezig, wordt door den voorzitter met zijne aanneming 
gelukgewenscht. 

De voorzitter deelt mede, dat de in de vorige vergadering 
aangekondigde reglementsherziening zal worden aangehouden 
tot de Augustus-vergadering. 

Vervolgens stelt de voorzitter de vergadering ermede in kennis, 
dat van den penningmeester van »HoUandia«, te Amsterdam, 
een bedrag van f 25,— is ontvangen ter bestemming van de 
aanstaande feestviering en dat van de Vereeniging »Philatelica«, te 
's-Gravenhage, een schrijven is ingekomen, waarbij voor gelijk doel 
een bedrag van f 15,— beschikbaar wordt gesteld. 

Wordt besloten aan beide Vereenigingen den weigemeenden 
dank voor het geschonkene te betuigen. 

Bij afwezieheid der beide penningmeesters maakt de voorzitter 
daarna bekend, dat de afrekening over het 2e kwartaal 1923, 
wegens afgenomen zegels uit de rondzendingen, aan procenten 
f 98,55 ten bate der kas heeft opgeleverd, 

Alnu wordt in behandel ing genomen het on tweip-programma 
van de door de Nederlandsche Vereeniging in 1924 te houden 
Internationale Postzegeltentoonstelling. Geen der aanwezige leden 
heeft daarop eenige bedenking, doch de heer E. Strens, te Z?^//7, 
zou in het programma gaarne wenschen opgenomen te zien eene 
•klasse« o f t e n minste eene -safdeeling« voor de L u c h t p o s t . 
De vergadering kan zich hiermede vereenigen, zoodat aan het 
bestuur van de Nederlandsche Vereeniging in dien geest zal 
worden voorgesteld. 

Op verzoek van den heer Van den Schooren, te ^:»-«,^^»z, wordt 
hierna aan ieder der aanwezigen ter hand gesteld een programma 
van het Congres en de Postzegeltentoonstelling, te houden te 
Charleroi van 21 -23 Juli a.s. De voorzitter spoort de leden tot 
een bezoek erheen aan. 

Voor het houden van toezicht op de Postzegel-Show op l 
September a.s. geven zich alsnog op de beeren E. M. Tombr ink 
en W. Chatrer. 

In het bekende drukraampje circuleert alsnog een Belgisch 
postzegel van locen t imes (1912), Albert (groote kop), gedrukt op 
g,eel papier. 

De voorzitter deel t daarna mede, dat de commissie voor het 
instellen van een Bondslied hare taak voleind heeft en het lied, 
gedicht door den heer J. de Witt, te Amsterdam^ als zoodanig 
gekozen is. De voorzitter leest het vervolgens voor en zegt, dat 
het op muziek gezet is door den heer A. J. Roeien, directeur 
der Bredasche Orkestvereeniging. 

Vervolgens krijgt het woord de heer Siegmund tot het houden 
cener korte causerie over »het weten en de wetenschap«. Spreker 
zegt tot het houden zijner voordracht gekomen te zijn door het 
punt, dat op het aanstaande Congres zal behandeld worden,n.l . 
»Kan wetenschappelijk verzamelen in het belang van den verza
melaar worden geachr, en zoo ja. welke eischen moeten dan daaraan 
worden gesteld ?« On duidelijke en bevattelijke wijze, aan de 
hand van tal van voorbeelden, welke in riim worden weergegeven, 
behandelt spreker zijn onderwerp, dat, blijkens het applaus, dat 
erop volgt, wel in den smaak der vergadering scheen gevallen 
te zijn. 

Ten slotte heeft de traditioneele verloting onder de aanwezige 
leden plaats van eenige Europa-zegels, aangekocht voor f 3,50. 
De gelukkige winnaars worden de beeren Sikkens, Smeulders , 
Ch. Hekking, t 'Sas, Broeders, Tonnet, De Winter en Jacobs. 

De heer Ziedses des Plantes geeft in overweging niet elke 
maand eene verloting te houden, doch deze te doen plaats 
hebben alleen dan, wanneer voor elk lid een prijsje beschikbaar 
is ; de kosten zouden dan per jaar hetzelfde blijven en het zou 
niet zoo vaak gebeuren, dat sommigen leden schier op elke 
vergadering een zegel ten deel valt, terwijl andere zelden iets 
trekken. 

De voorzitter zegt, dat ook aan het systeem van den heer 
Ziedses des Plantes gebreken kleven en dat het doel, waarvoor 
die maandelijksche verlotingen indertijd zijn ingesteld, namelijk 
uitsluitend ter bevorder ing van het vergaderingbezoek, dan niet 
meer bereikt zal worden De voorzitter zegt, dat door het bestuur 
deze aangelegenheid nader zal bekeken worden en later dan 
opnieuw aan de orde zal worden gesteld. 

De heer Siegmund bespreekt nog de wenschelijkheid tot het 
aankoopen door de Vereeniging ten gerieve der leden van bui-
tenlandsche zegels tegen nominalen prijs. Ook deze zaak zal in 
een volgende vergaderingin verdere behandeling genomen worden. 

Waarna de vergadering, welke gehouden werd in eene zaal, 
waarin eene tropische hitte heerschte, is ui teengegaan. 

De ie Secretaris, 
Breda, 10 Juli 1923. L. C. A. S M E U L D E R S . 

Nieuwe leden. 
Ph. S. Dordregter, Egelantiersgracht 96, te Amsterdam. 
(Sectie VII.) 
L. W. H. Coret, Laat i42, te Alkmaar. {Sectie VII.) 

13-No. 
EZ. 
No. 391. 
E.Z.R.P. 
No. 392. 
EZ. 
No. 393. 
E.Z.R. 
No. I I . 
E. 

K. M. den Hartog, Tegelscheweg 187, te Venlo. 
(Sectie VI.) 
G. Duindam, B 16, te Kruiningen. (Sectie III.) 

A. M. V. Hekking, Engelbert van Nassauplein 163, te 
Breda. (Sectie II.) 

Gandidaat-leden. 
J. Th . C. M. Heijmans, Ambtenaar S.M.N., Beukerstraat 15«, 

te Zutfhen. (Eigen aangifte.) 
J, M. baron van Tuyll van Serooskerken, te Geldrop. (Voor

gedragen door baronesse E. M. van Tuyll van Serooskerken, te 
Hilversum^ 

Th, W. d'Anjou, Postzegelhandelaar, Gerrit Jan Mulderstraat 
82^, te Rotterdam. (Eigen aangifte.) 

A. Thill , te Enscheringen (Luxemburg). (Eigen aangifte.) 
P. W . F . Fransen, Adjunct-Commies bij de Rijksverzekerings-

bank, Rhijnvis Fei thstraat 50, te Amsterdam. (Eigen aangifte.) 

Adresyeranderingen. 
No. 280. D. W. Brantsen, te ^s-Gravenhage, thans Franken-

• straat 4 i , aldaar. (Sectie V.) 
No. 24i . W. Heuvelink, te Amsterdam, thans Chasséstraat 

96 ', aldaar. (Sectie VII.) 
No. 378. J. H. de Haas, te Bergen-op-Zoom, thans Stations

straat 9, aldaar. (Sectie III.) 

Bedankt Yoor het lidmaatschap. 
No. 63. D. J. Pennock, Magdeburgerstrasse 26, te Berlijn, 

W. 35. 
Aankondiging. 

LEDEN-VERGADERIN6 op Maandag 13 Angnstns 1928, des 
aronds te 8 unr, in de bovenzaal ran de „ B e u r 8 v a n 
B r e d a". (Ingang St. Janstraat.) 

Bekendmakingen. 
I. 

Met het oog op de nadering van het reisseizoen worden de 
leden beleefd her innerd aan art. 30 H. R., lu idende : 

»Wanneer leden voor korteren of längeren tijd afwezig zijn 
»en hun huis onbewoond is, zijn zij verplicht daarvan kennis te 
»geven èn aan hun Sectiehoofd èn aan hun voorganger volgens 
»de circulatielijst. met vermelding van den vermoedelijken duur 
»hunner afwezigheid.« 

l i T J U h J U J ^ J ! « ? ! H H J I 
WATCRGRAArSMrcn . • I h l - ^ r A A F f X £ , ^ • DIR. LEON DE RAAT 

J T ^ « mm^ m ^ W ^ ^ \ 0 Zs. • I M T . T C L . X U I D e z s s 
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II. 
Met het oog op den aanstaanden herdruk van de ledenlijst, 

wordt den leden beleefd verzocht, eventueele veranderingen van 
woonplaats, verhuizingen binnen de plaats of onnauwkeurigheden, 
voorkomende in de thans bestaande lijst en waarvan nog geen 
melding werd gemaakt in bet Maandblad, vóór 13 Augustus a.s. 
op te geven aan den len Secretaris. 

III. 
In het begin van Augustus zal aan alle leden der aangesloten 

vereenigingen, benevens alle ons bekende Philatelisten in den 
lande_gr(Z'«>worden toegezonden een geïllustreerde F e e s t g i d s 
met F e e s t p r o g r a m m a van den Veertienden Nederlandschen 
Philatelistendag en de in verband daarmede plaats hebbende 
feestelijkheden ter gelegenheid der viering van 30-jarig bet iaan 
der Posizegelvereeniging „ B r e d a " , op 31 Augustus, i en 2 
September e.k. 

Vereeniging van Postzegelverzamelaars „Hollandia", 
te AMSTERDAM. 

Opgericht 1 November 1902. 
Goedgekeurd bQ KonlnklQk Besluit van 2 Jani 1903, n». 68. 
Secretar i s : J. A. K A S T E I N , Bilderdijkkade 18, Amsterdam. 

KOUT VER-iLKi} der Tersradering, eehnuden op Za
terdas: 30 Juni 1923, 's avondn te 8 aar, \\\ hotel 
„Krasnapolsky", te Amsterdam. 

Aanwezig 43 leden. De nieuwe leden, de beeren A. J. Brug
man, K. J. Schön en D. F. Smit, worden speciaal verwelkomd. 
De voorzitter memoreert de bekroning van ons lid, den heer 
Léon de Raay, op de groote Londensche Tentoonstelling, waar 
h e m voor zijne collectie Memel de is te prijs toegekend is. De 
heer Vredenduin wijst er nog eens in het bijzonder op, dat een 
land als Memel ook door »niet kapitaalkrachtigent bijeen te 
brengen is. Den heer De Raay zal verzocht worden zijne be
kroonde collectie eens aan de leden van »Hollandia« te toonen, 
daar velen het zeer op prijs zouden stellen de diverse uitgiften 
van dit land compleet te zien. Nadat de 2e secretaris de notulen 
der vorige vergadering, opgemaakt door den heer W. G. Zwolle, 
voorgelezen heeft, deelt de ie secretaris mede, dat ons lid P. 
Oosterbaan, bij velen wel bekend, uit Indië per s.s. »Riouw« 
repatr ieert , hetgeen met ingenomenheid vernomen wordt. Verder 
leest de heer Kästeln een schrijven voor van een onzer leden, 
die er zich over beklaagd heeft, dat in zijne boekjes dikwijls zeer 
ongepaste niet onderteekende op- en aanmerkingen geplaatst 
zijn. Na eene levendige discussie blijkt de vergadering h e t e r mede 
eens te zijn, dat zulks niet te pas komt en wordt het bestuur 
opgedragen door een algemeene kennisgeving den d' 'elnpmers 
aan de circulatiezendingen te verzoeken alleen werkelijke gebre
ken aan de zegels, welke aan den anders sehe-pen blik van den 
keurmeester ontgaan mochten zijn, onderteekend te vermelden. 
Bedoeld lid heeft verder een slechte ervaring opgedaan omtrent 
het begrip, dat een veilinghouder te ^öW^^^rtwz van goede zegels« 
heef t ; deze meded^eling wordt voor kennisgeving aaneeromen. 

Na ballotage blijken de beeren P. K. Pedersen, F . P. M. van 
der Loos en ƒ. A. Alsbach als lid te zijn aangenomen. 

De voorzitter zegt vernomen te hebben, dat b 'nnenkort de 
oude Nederlandsche zegels van i cent en 17I4 cent overdrukt 
zullen worden met respectievelijk 2 en 10 cen t ; waarschiinliik 
zullen de overige buiten gebruik gestelde waarden dit lot even
eens ondergaan. In de drukraampjescirculeeren nieuwe opdruk
ken van Griekenland, 30, 50 Mark pnstzeeels 5, 10, 25, loc Mark 
vliegoost, nieuwe k 'euren van Diiitschhnd, complete series der 
Duitsche Knloniaalzegels van Nieuw Guinea en Marshall met 
G. R. I. en Eneelsrhe waarden overdrukt , vele nieuwe zeeels u't 
de Italiaansche Koloniën en Fiume, benevens de nieuwste Duit-
sche franco-stempels, afkomstig uit z. g. 'Freis templer«, automa
ten, die naar Amerikaansch model ten kantore van den abonné 
geplaatst zijn. 

Verder wordt een tandingmeter »Dentometer«, een zeer ver
nuftig uitgedacht instrument van Ing. H. Trei tel , te Charlotten-
burg, gedemonstreerd. 

Vervolgen«; wordt het programma voor de in 1924 ter gelegen
heid van het 4o-jarig bestaan der Neder landsche Ver. van Post
zegel ver zarn e'a ars te houden groote Internationale Postzegel
tentoonstell ing besproken. De heer Van As zou gaarne alsnog 

de afdeeling »Postzegels van Nederland en Koloniën ofigeheelen 
brieft hieraan toegevoegd wenschen te zien, welke wensch ter 
bevoegder plaats overgebracht zal worden. 

Na een veiling van 50 kavels, die + f4o,— opbrengt, worden 
onder de aanwezigen 15 fraaie prijzen verloot, waarna de verga
dering te ruim half elf gesloten wordt, nadat de voorzitter heeft 
medegedeeld, dat, met het oog op de veranderde vacantie, de 
eerstkomende bijeenkomst op 21 Juli zal plaatshebben en er dan 
in Augustus niet vergaderd zal worden. 

De 2e Secretaris, ]. P . T R A A N B E R G . 
Aansrenomen als lid. 

Joh. A. Alsbach, Stadhouderskade 62, Amsterdam. 
(Voorgesteld door J. M. Fritz.) 

P. Kingo Pedersen, Heerenweg 98, Heemstede. 
(Voorgesteld door F. S. Fokke.) 

F . P. M. van der Loos, Brouwersgracht 95 II, Amsterdam. 
(Voorgesteld door M. de Vries.) 

De drie bovengenoemden zijn eerst dan aangenomen, als vol
daan is aan art. 5 van 't H. R. 

Adresverandfiring. 
49. L. van der Chijs, Palestr inastraat 28, Amsterdam. 

Vereraderineen. 
BESTCURSTERGADERING op Zaterdag 14 Jnl i 1923, des 

avonds te 8 uur, in Café S u i s s e , Amsterdam. 
LEDENVERGADERING op Zaterdag 21 Jnli 1923, des avonds 

te 8 nnr, in Hotel „Krasnapolsky", Amsterdam. 
W c d f d e H l i n g . 

Wegens de a.s. vacantie wordt de ledenvergadering dezen keer 
niet gehouden op den laatsten Zaterdag der maand, doch reeds 
den 21sten JULI. 

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

U t r e c h t s c h e P h i l a t e l i s t e n - V e r e e n i g i n g , 
te U T R E C H T . 

Opgericht 8 September 1906. 
KoninklQk goedgekeurd 22 Juli 1907. 

Secretaris: K. H. J. VAN HULSSEN, J . P . Koenstr. 19to , Utrecht. 
Secr. afd. Vlaardingen: H. V A N D E R M E I J D E N , Vlaardingen. 
Secretaris afd. Gonda: H. D. B O O T , Kattensingel 13, Gouda. 

KORT VERSLA« van de algpmeene vereadpring op 
ninsdas: 26 Jani 1923, in Hotel l'Earope, te 
ütrpcht. 

Tegenwoordig zijn 31 leden en 3 introducé's. De voorzitter 
opent te 8 uur de vergadering en heet de aanwezigen welkom. 
Allereerst deelt hij mede, dat de agenda vlug zal worden afge
handeld en de gebruikelijke pauze eerst na de veiling gehouden 
zal worden. Een der bestuursleden had gezorgd voor een striikje, 
dat. tijdens de zichtzending en de bezichtiging van een collectie 
zegels van den heer Post, eenige nur rmers len beste zou geven. 

De notulen der vorige vergadering werden onveranderd goed
gekeurd. De ingekomen stukken werden voor kennisgeving aan
genomen. 

De voorgedragen candidaat-leden J. A. van Bo'derik, R. Kok 
en Cornells Begeer werden met a lgemeene «temmen als leden 
aangenomen. Een der voorgestelde candidaat-leden had zijne 
aanvrage om toetreding als lid ingetrokken. Het voorstel van 
het bestuur, om de Vereeniging »Breda«, ter gelegenheid van 
haar jubileum, een huldeblijk aan te bieden, bestaande in een 
som van f 25,— en eenige zegels voor de verloting, werd met 
algemeene stemmen goedgekeurd. 

Bij de rondvraag deed de heer Gol het voorstel om betaling 
der contributie mogelijk te maken door storting van het bedrag 
op de postgiro van den penningmeester De gelegenheid daartoe 
is opengesteld, zoodat overmaking der contributie per giro kan 
geschieden. 

Na eene geanimeerde veiling en de verloting, waarvoor door 
de beeren Stamme'haus, Pienot, Burgersdijk, Baljet, Sanders en 
ondergeteekende prijzen beschikbaar waren gesteld, werd ge
pauzeerd. Het striikje gaf eenige nummers , terwijl de aanwezigen 
de zending van den heer Post, uitsluitend bestaande uit de koersee-
rende serie van het 30 cents zegel van Nederland (op bijzondere 
wijze afgezet), bezichtigden. 

WATERGRAAFSMEER •M.YAAR^C D I R . L E O N D E RAAY 
»MT.TEl.. Z U I D S 2 5 5 



HBUiSffl MMIBLAD iOB Pl imiE 
O F F I C I E E L O R G A A N V A N : 

de Nederlandsche Vereeniging van Postzegelverzamelaars te Amsterdam; de Postzegelvereeniging „Breda" te Breda; 
de Vereeniging van Postzegelverzamelaars „Hollandia" te Amsterdam; de Utrechtsche Philatelisten-Vereeniging te 
Utrecht; de Haagsche Philatelisten-Vereeniging te 's-Gravenhage; de Vereeniging van Postzegelverzamelaars 
„de Globe" te Arnhem; de Philatelistenclub „Rotterdam" te Rotterdam; de Internationale Vereeniging „Philatelica" 
te 's-Gravenhage; de Nederlandsche Philatelistische Vereeniging „ O p Hoop van Zegels" te Haarlem; de Philatelisten-
Vereeniging „Groningen" te Groningen; de Philatelisten-Vereeniging „Zuid-Limburg" te Maastricht; de Philatelisten-
Vereeniging „Apeldoorn" te Apeldoorn; de Postzegelvereeniging „Helder" te Helder ; de Vereeniging van 
Postzegelverzamelaars „Delft" te Delft e n d e n „Nederlandsche Bond van Vereenigingen van Postzegelverzamelaars". 

— BEKROOND MET DE BRONZEN MEDAILLE OP DE INTERNATIONALE — 
POSTZEGELTENTOONSTELLING T E LUXEMBURG VAN 27-31 AUGUSTUS 1922. 

Alle bedragen ran postzegelkundigren, wetensehappelQken eu 
redactloneelen aard, benerens nieuwe uitgiften, te zenden aan 
den Hoofdredaetear J. D. TAN BRINK, te Hoek van Holland; 
al wat Nederland en Koloniën betreft, aan den Redacteur 
F. H. M. POST, Maliebaan 104, te Utrecht; alles op het gebied 
van Poststukken, aan den Redacteur W. P. COSTERUS Pzn., te 
Edam, Afstempelingen aan den Heer J. P. TRAANBERG, 

Eereleden der Redactie: J. B. ROBERT en H. J, SPITZEN jr. 

Vaste medewerkers: H. J. YAN BALEN, J. C. CRAMERUS, 
J. A. KASTEIN, H. C. MILIUS, J. P. TRAANBERG, G. V. T. d. 
SCHOOREN, P. VREDENDUIN jr., LEON DE RAAY, A. C. VOSS 
Tot bet plaatsen van adrertentiën, het bekomen Tan abonnement 
en afzonderiyke nummers, het opnemen van Tcrslagen van rer-
gaderingen en verdere Tereenigingsberichten en voor alles wat 
de uitgaTe, het beheer en de administratie betreft, zich te 
wenden tot L. C. A. SMEULDERS, Schoolstraat 18, te BREDA, 
Telefoon Interc. 197, Postrekening No. 37183. — 

ABONNEMENTSPRIJS (bij vooruitbetaling): 
Binnenland, per jaar, franco per post / 5,—. 
Buitenland, » > » » » » 6,— 
Afzonderlijke nummers » 0,50. 

Gratis voor de leden van bovengemelde Vereenigingen. 

ADVERTENTIËN (bij vooruitbetaling): 
Vi pagina 
V. ' 
V. » 
V» ' 

/ 3 0 -
» 17,50 
. 12,50 
» 10,— 

'/» pagina /7 ,5o 
. 6 , -
» 5,5° 
» 4,50 

I '/„ pagina. 
'As » • 

' Bij 3-> 6- en 12-in 

/ 4 -
» 3 — 

Bij 3-> 6- en 12-niaal plaat
sing 5, 10 m i s % reductie 

2e Jaargang. BREDA, 16 JULI 1923. No. 7. 

Nieuw'Europa. 

A. Joegoslavië. 
m 

/ . De opdruk »i din.i- op de 25 para (blauw). 
a. Drukfouten : 
1. dln in plaats van din komt bij het 32ste zegel voor. 
2. bij het 43ste zegel staat in het midden van de kyrillische 

afkorting voor »dinar« in plaats van een omgekeerde n een 
omgekeerde h. 

3. dm zonder punt op de i ziet men bij de zegels no. 12, 21, 
30, 52, 53, 54, 63, 72, 75, 78 en 81. 

4. bij 't 94ste zegel komt achter het kyr. woord voor »dinar« 
geen punt, 

b. Plaatfouten. 
Bij de zegels 16, 36, 62 en 83 is de eerste letter van het onder 

4 genoemde woord beschadigd en bij het 26ste en 50ste zegel 
de H van 't zelfde woord. 

c. Slordige grafische uitvoering. 
Tengevolge van den slechten druk staan de woorden van den 

opdruk niet altijd in één rechte lijn, of ze zijn soms verschoven. 
d. Druktoevallighede». 
Drukverhoogingen ( | ^ ) komen bij deze waarde hoogst zelden 

voor; bij andere zegels ziet men ze vaker. Daar treft men zelfs 
exemplaren aan, die tengevolge van een vouw in het papier 
slechts gedeeltelijk bedrukt zijn. Duitsche en Fransche catalogi 
noteeren slechts »dln» en het ontbreken van de punten. Er 
bestaan evenwel zoo'n groot aantal fouten, dat het interessant 
zou zijn na te gaan, hoeveel normale zegels er op een vel van 
100 stuks voorkomen. 

/ / . De opdruk »S diw^ op s f para (bruin). 
Bij de hierboven besproken zegels »i din.« op 25 para (blauw) 

hadden we maar met één plaat te doen. Bij dezen 8 dinar-opdruk 
echter is 't duidelijk, dat er minstens 3 platen gebruikt zijn. 

Bij plaat I vindt men de volgende : 

a. Drukfouten : 
1. dln. i. pl,v. din. bij zegel 31. 
2. een omgekeerde „h" i. pi. v. een omgekeerde n in 't midden 

van 't kyr. woord voor din. 
3. dm zonder de beide punten bij zegel 71. 
4. dm. zonder de i punt bij zegel 30, 51, 52, 53, 62, 64 en 78. 
5. ' t Cijfer 9 i. pi. van 8 bij zegel 11. 
Deze enorme drukfout prijkt hier en daar met den kolossalen 

prijs van 200 en meer Dinars (een aardig duitje voor hen, die 
aan de bron hebben gezeten). Dat er echter genoeg philatelisten 
zijn, die voor zulken zwendel den hoogsten prijs betalen, is onbe 
grijpelijk, maar toch waar. 

i. Plaatfouten : 
De beschadigde H komt bij zegel 50 voor. 
e. Verschoven zetvormen : 
Een opvallend dikke punt achter (din.) vindt men bij de zegels 

65, 70 en 85. 
d. Slordige grafische uitvoering : 
De afstanden tusschen de drie deelen van den opdruk zijn 

onregelmatig. 
e. Druktoevalligheden : 
Drukverhoogingen en vouwdrukken komen hier hoogstzelden 

voor. 
Bij plaat II is het grootste deel van bovenvermelde bijzonder

heden vervallen (o, wat s l im!) ; een paar dikke punten en b e 
schadigde letters zijn er alleen overgebleven, n l . : 

1. Drukfouten: dm. zonder i-punt bij de zegels 82 en 95. 
2. Plaatfouten : Een beschadigde H bij zegel 20. 
3. Verschoven zetvormen: Een opvallend dikke punt ach te r 

(din.) bij de zegels 13, 21, 23, 25, 4o, 60 en 63. 
Bij plaat III, waarvan de opdruk een duidelijk zwarte nuance 

van de zachtgroene kleur te zien geeft, weiden slechts een paar 
dikke punten achter (din.) aangetroffen. 

Of er werkelijk drie platen of wel meerdere waren, öf dat m e n 
op één plaat verschillende »operaties« heeft uitgevoerd, blijft 
wellicht voor altijd een geheim en slechts de goden weten, wat 
achter de coulissen geschied is. 

(Wordt vervolgd.) ]. A. K. 
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Nieuwe Uitgiften. 

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

Readers and correspondents all over the würld 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, particulièrement en ce qui concerne 
les nouvelles emissions en ajoutant des exemplaires. 

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

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

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

ARGENTINIË. 
Het is gebleken, dat van de koerseerende zegels, type St. 

Martin, zeer gevaarlijke vervalschingen in omloop zijn, tot 
groote schade van de posterijen. Men heeft daarom alle zegels 
van dit type buiten omloop gesteld en een nieuw type in 
circulatie gebracht, eveneens met de beeltenis van dezen 
nationalen held. 

In deze nieuwe teekening zijn tot op heden verschenen : 
y<^ centavos, rood violet. 12 centavos, blauw. 

1 » grijs. 20 » ultramarijn. 
2 » bruin . 24 » roodbruin. 
5 » rood. 

BRAZILIË. 
De 100 reis rood der koerseerende uitgifte, type vliegtuig, 

verscheen in oranje. 
BRITSCH GUYANA. 

^K>\jKi^r^, 

In de bekende teekening verscheen de 
2 cent violet, watermerk in sierschrift. 

BRITSCH INDIË. 
De heer Van Gastel toont ons de i ^ As. Georgetype, 

bruin. 
BRITSCH HONDURAS. 

Voor de verzamelaars van Engelsche 
Koloniale zegels opent zich een nieuw 
perspectief. Het schijnt, dat de Britsche 
Koloniën in de portzegels worden gezet, 
ten minste de heer Van Gastel toont 
ons de eerstelingen van deze zegels. 

In de teekening, waarvan de afbeel
ding hierbij gaat, verschenen: 2 c. en 
4 c. beide zwart en met het watermerk 
in sierschrift. 

Wij vermoeden, dat voor het geheele 
Koloniale Rijk van John Buil nog meer 

veranderingen voor de deur s taan ; de portoverlaging van het 
moeder land zal wel spoedig gevolgd worden door de win. 

gewesten en Koloniën, waardoor tal van kleurveranderingen 
noodzakelijk zijn. Immers de interna
tionale postbepalingen schrijven de 
volgende kleuren voor: 
blauw, enkelvoudig port Voor een brief 
rood, » _» » » brief

kaart 
groen, eerste port voor drukwerken, enz. 

In de vaststelling van de kleuren der 
overig;e zegels wordt elk land vrij gelaten. 

Met het watermerk sierschrift ver
scheen de 2 cents bruin. v. G. 

BULGARIJE. 
In de teekening, gezicht op Tirnova, verscheen de 50 stot., 

ultramarijn, in plaats van oranje. 
CEYLON. 

2 Rupees, George type, geel en rood met het 
nieuwe watermerk. 

CHILI. 
In de Maandkroniek van Juni j 1. vermeldden wij de ver

schijning van een herinneringsserie ter gelegenheid van het 5e 
Pan. Amerikaansch Congres, ge
houden in Santiago. De heer 
van Toorenenbergen te 'sGra
venhage is zoo vriendelijk ons 
een exemplaar dier serie ter 
inzage te zenden. Eigenaardig 
is, dat het middenstuk — afbeel
ding van het congresgebouw — 
gedrukt is in staaldruk, de rand
versiering in boekdruk. Dezegels 
vertoonen alle hetzelfde beeld. 

Verschenen zijn de waarden : 
2, 4, 10, 20 en 4o centavos, i, 2 en 5 peso's. 

De oplaag is van dien aard, dat het betalen van fancy prij
zen onnoodig is. 

CHINA. 
Tot bestrijding van den hongersnood verscheen een welda

digheidszegel: 
10 cents rood, scheepstype, met desbetreffend opschrift. 

CHINA. (Britsche kantoren). ^:^'..:'%^f.'\: 

De 4 c. rood, 10 c. blauw en i dollar blauwj alle met het 
watermerk in sierschrift, verschenen met den opdiuk China. 

Den heer van Gastel dank voor bericht. 
CHINA. (Japansche kantoren). 

Stamp Collecting ontleent aan een Japansch blad, dat Japan
sche postzegels, overdrukt met China, thans buiten koersge

steld zijn, daar nagenoeg alle Japansche kantoren ingevolge 
besluit van de Conferentie te Washington gesloten zijn. De 
enkele Japansche kantoren, die nog blijven bestaan — o.a. langs 
de spoorlijn in Zuid. Mandschoerije — bezigen thans Japansche 
postzegels zonder opdruk. 
COLUMBIA. 

In het wapentype van 1920 verschenen: 
ij^j centavos, bruin. 
3 
10 

, blauw. 
, blauw (borstbeeld van Cordoba). 

CYPRUS. 
B. M. 

C Y P R U S 

FOUR PIASTRES! 

In nevenstaande teekening: 30 paras groen, 
watermerk in sierschrift. 

O f T Z E G E L H A N D C L 
W A T E R a R A A F S n C E A fl #► i ^ ^ C I R . L E O N O E RAAY 

ö» W = • I N T . T E L . X U I D 6255 
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DUITSCHLAND 

mmmmmmmm 

MMMMÉMMMi IMMMÉÉ 

In het gewijzigd mijnwerkers-type, waarin de 20 mark het 
eerst verscheen — zie Mei nummer — kwam thans uit de 30 
mark, brons groen en de 50 mark, blauw groen. 

Tot ons leedwezen verzuimden wij in het vorige nummer 
de afbeelding te geven van de nieuwe 5000 mark; we geven 
deze daarom als nog hierbij. 

De luchtpostzegels verschijnen thans 
in één kleur, in afwijking met wat tot 
dusverre gebruikelijk was (vogel in an
dere kleur dan het zegel). 

Tot op heden kwamen aldus uit: 
5 mark oranje. 

10 » violet. 
25 » bruin. 

100 » olijf-groen. 

FRANSCH OCEANIE. 

De 75 centimes, blauw en rood-bruin werd 
overdrukt met 60. 

FRANKRIJK. 

De drie Pasteur-zegels in de waarden 
lo, 30 en 50 centimes en nader beschre
ven in het vorige nummer, vervangen 
naar men ons bericht, voorgoed de
zelfde waarden in het type »Semeuse.« 

De Bondsvoorzitter, de heer van der Schooren, zendt ons van 
uit Bordeaux de i franc der koerseerende uitgifte met den 
blauwen opdruk »Congres Philatélique de Bordeaux 1923« en 
schrijft daarbij, dat dit zegel, aangekocht bij 5 stuks tegelijk 
i 10 francs op een »carte parmanentia« doorloopenden toegang 
tot de tentoonstelling geeft. Voorts, dat het zegel is opgezon
den naar Bern. Dit laatste natuurlijk met de bedoeling, het 
een officieel cachet te geven. Naar den vorm is men daarin 
dan ook geslaagd; een tweede is, of het zegel is te beschouwen 
als in alle opzichten waard om in onze verzamelingen te worden 
opgenomen. En dan dient, n. o. m., deze vraag ontkennend 
te worden beantwoord. Allen, die het goed meenen met de 
philatelic, kunnen niet stellig genoeg front maken tegen der
gelijke uitgiften, die onze sport langzamerhand ondermijnen. 
Het moge voor de feestvierende vereeniging een financieele 
uitkomst zijn, wanneer het lukt den Staat te spannen voor dit 
karretje, een Philatelisten congres is geen gebeurtenis, die een 
speciale uitgave billijkt. Het is verblijdend, dat ook de toon
aangevende catalogi dit inzien en zij dan ook dergelijke uit

giften negeeren. Bijzonder aangenaam was het ons dan ook 
te bemerken, dat Champion in zijn jongste Bulletin met geen 
woord gewag maakt van deze uitgifte. Meer zullen we er op 
't oogenblik niet van zeggen; in het Augustus-nummer komen 
we eveneens op deze uitgiften, die door een kleine groep 
belangstellenden worden uitgelokt, in een uitvoerig artikel terug_ 

FRANSCH SOMALI. 

De 75 centimes in nevenstaande teekening 
werd overdrukt met 60. 

mmmmmmm 
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GOUDKUST. 

Ook hier verschenen de eerste port-
zegels, alle zwart en met het watermerk 
in sierschrift: 

il4) I, 2 en 3 pence. 

HONDURAS. 
Van de standbeeld-serie van 1919 werden overdrukt met 

Habilitado en nieuwe waarde : 
o.io op I centavo bruin. 
0.50 op 2 centavo rood. 

Van dezelfde serie werden onderstaande waarden vooizien 
van den opdruk Oficial: 
6 centavos, violet. 

10 » blauw. 
15 » lichtblauw. 

IERLAND. 

20 centavos, bruin. 
50 . grijs. 
I peso, geel-groen. 

mmmmmmmm 

leitmnsmhSI, hMMÉHilllllli 

In de teekening, Zwaard des Lichts 
kwam uit de i shilling, blauw. 

IJSLAND. 
De koeiseerende 10 Aur rood werd veranderd in een dienst-

zegel door den opdruk. 
20 Aur Pjonusta. 

IRAQ. 
Een zeer fraaie serie zag hier het licht met motieven, ont

leend aan de Babylonische geschiedenis en in beeld brengend 
tal van typische scenes en bekende plaatsen uit dit oer-oude land. 

De beide dames, Edith Cheesman en Colin C. Garbett, die 
de zegels ontwierpen, hebben alle eer van haar werk. 

i j j - f c ^ H r i J W ü i . n m i 
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Tot dusverre zijn verschenen : 
)/2 anna, olijfgroen, Muadham Moskee 

in Bagdad, 
bruin, gezicht op de Tigris, 
rose, OudBabylonische figuur 
geelbrum, leeuw, 
blauw^ boog of poort van 

Ctesiphon. 
violet, bereden vaandeldrager 
blauwgroen, Moskee van 

Kadhimain. 
biuin, als de 4 annas. 

1 Rupee, bruin en groen. Boom des Levens. 
2 » grijs, als de Y^ anna. 
5 » oranje, als de 4 anna's . 

10 » rood, als de 6 anna 's . 
Van de onderscheiden t> pen geven wij hierbij de afbeeldingen. 

ITALIË. 
Baronesse M. J. van Heerdt Kolff te Baarn is zoo vriende

lijk ons de nieuwe zegels ter inzage te zenden tot viering van 
het derde eeuwfeest van de stichting van het fonds tot ver
spreiding van het geloof Reeds in vorige nummers vestigden 
wij de aandacht op de a.s. veischijning van deze zegels. 

Ze liggen thans voor ons in de waarden : 
20 centimes, olijf

groen. 
, wijn

rood. 
, blauw 

violet. 
I Lire , blauw, 

alle met het mid
denstuk, vertoonen
de Jezus te midden 
van zijn discipelen, 
in licht oranje. 

De zegels dragen 
linksboven in me

daillonvorm de buste van (vermoedelijk) keizer Ferdinand I I ; 
ook is het mogelijk, dat het medaillonportretje weergeeft 
Paus Gregorius XV, den stichter van dit fonds. 

In den l inkerbenedenhoek vertoonen ze alle het wapen van 
Italië. Verder geven weer: 

30 

50 

de 20 centimes : rechts boven de Heilige Theresia, eene spaan
sche zuster, hervormster der kloosters der 
Carmelieten. Rechtsonder het wapen dier orde. 

30 centimes : Franciscus van Assisië en wapen der Fran
ciscanen, 

50 cent imes : dezelfde en wapen der Capucijnen. 
I Lire : Franciscus Xaverius, beroemd missionaris in 

Japan en wapen der Jezuiten (de Grieksche 
letters in het wapen zijn de initialen van Jezus 
naam). 

Voor de pneumatische post verscheen de 30 centimes, blauw. 
JAPAN. 

De in de vorige maandkroniek aangekondigde zegels ter 
herinner ing aan de reis van den kroonprins naar Formosa zijn 
16 April j . l . datum waarop de reis werd aangevangen, verschenen. 

De beide waarden, lY^ sen oranje en 3 sen violet, vertoonen 
den berg Nutaka, den hoogsten top van Japan. Bovenaan staat 
vermeld : 

»Bezoek van Z. K. H. den kroonprins aan Formosa«. 
Naar Stamp collecting meldt zou de oplage 200.000 series 

groot zijn. 
LETLAND. 

In nevenstaande teekening veischeen 
de 4o Santimu, lila. 

LITHAUEN. 
^ D e serie 1921/22 werd overdrukt met een 
nieuwe waarde en het opschrift »Lietuviu 
Menui« (Voor de Lithausche kunst). 

Zonder de verzamelaars te willen aanmoe
digen deze totaal overbodige zegels aan te 
schaffen, vermelden wij. alleen volledigheids

| i halve, de geheele, thans verschenen serie. 
10, 15, 20, 30, 40, 50, 60 en 80 Skat ; 1,2, 

3 en 5 Auks. 
De overwaarde, die ten goede komt aan de 

»kunst« — wie lacht daar? — bedraagt, de
zelfde als de hierboven genoemde bedragen, behalve voor de 3 
Auks, die overdrukt is met 1.50 Auks. 

MALAY STATEN. 

Hier verscheen de i cent zwart met het 
watermerk in sierschrift. 5? 

MEMELGEBIED. 
Hier zijn wederom tal van opdrukken verschenen, zelfs op 

die uitgiften, die men aankondigde als de »definitieve«. 
Wij zien er van af aan de verbreiding van deze zwendel

uitgiften, die een groot gevaar opleveren voor een gezonden 
groei van onze liefhebberij, verder mede te werken. Herhalen 
doen wij alleen de waarschuwing met de aanschaffing van deze 
en volgende uitgiften van de postzegelfabriek »Memel« uiterst 
omzichtig te werk te gaan, wil men binnenkort niet staan voor 
teleurstellingen. 

MEXICO. 
De 5 pesos der uitgifte 1917—22 werd overdrukt met oficial. 

MONACO. 
Onze getrouwe medewerker, de heer Mutsaers te Brussel, 

zendt ons de twee eerstelingen van de nieuwe serie. De zegels
zijn keurig uitgevoerd. 

' ■ t . fcA j jJ |JB i fW». l j | 
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De 25 centimes is gedrukt in violet; de 50 in blauw. 
Den vriendelijken berichtgever hartelijk dank. 

N. W. PACIFIC ISLANDS. 
De 2 d. rood van Australië verscheen met den opdruk voor 

dit gebied. 
NOORWEGEN. ^ ' ^ _ n . n _ n j ^  ^ 

m u l ^ " 

In het gewijzigd type »at betale« en »Porto
meike« verschenen de portzegels: 
40 ore, donkerblauw en 100 ore, oranjegeel. 

POLEN. 

De 100 Mark port, donkerblauw, ver
scheen in grooter formaat. Voor de 
overige waarden raadplege men het 
Meinummer. 

PORTUGAL (Juni '23). 
In het Cerestype : 15 c. zwart. B. M. 

RUSLAND. 
Van de ongetande uitgifte 1918 werden oveidrukt met nieuwe 

waarde en den 5straligen Sowjetster: 
70 kopeken bruin en rood met 20 Roebel. 
50 kopeken lila en groen met 30 Roebel. 

SARAWAK. 
De 10 cent blauw der koerseerende uitgifte veischeen thans 

in zwart. 
STRAITS SETTLEMENTS. 

Met het watermerk m sierschrift veischenen in de koer
seerende teekening : 

25 cents lila en violet. 
25 Dollars purper en blauw. 

100 Dollars rood en zwart. S. C. 
ST. THOME EN PRINCIPE. 

Van de uitgifte 1915 werden overdrukt met nieuwe waarde : 
10 centavos op 115 reis op 25 reis. (Yvcrt no. 220). 
10 
10 
10 
10 
10 

I I S 
I I S 
130 
130 
130 

» 
» 
» 
» 
» 

» 150 » 
» 200 » 
» 75 » 
» 100 » 
» 300 » 

URUGUAY. 

221 
222 
225 
226 
228 

B. M. 

In het Mercuriustype en met het 
watermerk Republica del Uruguay over 
het geheele vel verdeeld, zijn versche
nen : 

5 milesimos, grijs. 
I centesimo, purper . 
8 » , rose. 

TSJECHOSLOWAKIJE. (Mei 1923). 
Van het Hradschintype werd de 75 Heller, grijsgroen onge

tand, door den opdruk 60 Doplatit veianderd in een poitzegel. 
YOUGO SLAVIE. 

miwi iw i»» i i iw 

In nevenstaande teekening verscheen 
de 20 Dinars, groen. 

ZUIDWESTAFRIKA. 
In het Maart nummer vermeldden wij de verschijning der 

frankeer en portzegels der Unie van ZuidAfrika met den 
opdruk SouthWest Africa of ZuidWest Afrika. Van de paren 
draagt dus het eene zegel den Engelschen het andere den 
Nederlandschen opdruk. 

Ter infoimatie van de nieuwe lezers van het Maandblad 
laten we hieronder nog eens de volledige opgave dier op
drukken volgen : 

Frankeerzegels type Unie van ZuidAfnka : Vj d. groen, i d 
rood, 2 d. violet, 3 d. blauw, 4 d. groen en oranje, 6 d. violet 
en zwart, i shilling oranje, 1/3 licht violet, 2/6groen en rood
bruin, 5/ blauw en roodbruin, 10/ groen en blauw, i Pond 
rood en groen. 

Portzegels, type Unie van ZuidAfrika: % d. groen, i d, 
rood (doorstoken), ii>'2 d. oranje biuin (doorstoken), 2 d. violet. 
3 d. blauw. 

Type T r a n s v a a l : 5 d. violet, 6 d. bruin. 
Den heer van Gastel dank voor de vooilegging van deze zegels. 
Nog zij vermeld, dat van de 2 pence port enkele exemplaren 

bekend zijn met den opdruk »Wes«, zonder t. 

1 *::' 
Afsiempelingen. tl 

Engeland. De groote internationale postzegeltentoonstelling 
te Londen van i4 tot 25 Mei j .1 . gehouden, had ook een speciale 
afstempeling, n.1. een groot dubbelr ingstempel , waarin tusschen 
de ringen » I N T E R N A T I O N A L S T A M P E X H I B I 
T I O N « L O N D O N , en in den binnensten cirkel boven den 
datum bv. 16 M A Y 2 3 een letter A of ^ en er onder 
S. W. I. 

Frankrijk. BoulognesurMer stempelt machinaal, afgewisseld 
door den ronden plaatsnaam  d a t u m s t e m p e l : 

 S E M A I N E DU P O I S S O N 

 B O U L O G N E  S U R  M E R 

_ 9  16 S E P T E M B R E 1923 

~ 
— 
— 

Ierland. Baile Atha Cliath (Dublin) heeft tusschen 4 golf
lijnen s taan: I N V E S T I N dus leclame voor de 

POST OFFICE postspaarbank. 
SAVINGS BANK 

Malta. Ondanks »self government« maakt Valletta rec lame 
voor de te verwachten groote Londensche tentoonstelling door 
een groot rond handslempel , afzonderlijk naast den datumstempel 
geplaatst, midden »Britsche leeuw« met omschnft »BRITISH 
EMPIRE <o> EXHIBITION 1924. 

Vereenigde Staten. San Francisco. (Calif.) 7, 

C O N V E N T I O N 
JUNE  3  7 . 

ASSO. ADV. CLUBS. 
 WORLD 

A T L A N T I C C I T Y 

ii/jnfc'*i'jcij«?gi^rn 
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Los Angeles (Cal.). Voor een 
stelling luidt de afstempeling: 

in Juli a.s. te houden tentoon-

L O S A N G E L E S 
H I S T O R I C A L R E A L M 

EXPOSITION 
JULY 1923 

Philadelphia. Pa. Ook hier een tentoonstelling, waarvoor de 
post reclame maakt, n.1. 

V I S I T 
P O S T O F F I C E 

E X H I B I T 
PALACE OF PROGRESS 

MAY 14-26 
COMMERCIAL MUSEUM 

Za{d-Afrika. Durban heeft een continueerend machinestempel • 
S U P P O R T S.A. I N D U S T R I E S 

O N D E R S T E U N S.A. I N D U S T R I E È 
en Kaapstad (Capetown) stempelt afwisselend, in Afrikaansch en 
Engelsch, onderbroken door den datumstempel 

KOOP BUY 
UNIE LENING UNION LOAN 
SERTIFIKATE CERTIFICATES 

Zuid-Ausfralië. Adelaide verwacht veel van de groote ten
toonstelling te Londen in April 1924 te houden. Afgewisseld 
door den ronden datumstempel leest men : 

BRITISH EMPIRE EXHIBITION 
LONDON APRIL 1924 

AUSTRALIA'S OPPORTUNITY 
Zwitserland. Geneve i stempelt nu : 

Fête de la Jeunesse et de la Joie 

O <ie 
G e n e v e 

Jacques 

J u i n 
Dalcroze 

- J u i l l e t 
^ 
1923 

en een tweede stempel uit Calvijn's oude stad, voor een bakkers
tentoonstelling l u i d t : 

EXPOSITION 
BOULANGERIE - PATISSERIE 

CONFISERIE ä GENEVE 
DU 15 AU 25 JUIN 1923 

De heeren L. G. Barentsen, D. Bastenhof, E. Colago Belmonte, 
P. Engelenberg, P. J. Hekker, J. Kant Jr., Leon de Raay, H. 
Treitel , Norman E. Wallis waren de berichtgevers van boven
staande nieuwe stempels waarvoor ik, onder voortdurende aan
beveling, hen hartelijk dank. Trg. 

Baarfrankeeringeu. 
Naar Amerikaansch voorbeeld is nu ook in Duitschland de 

frankeer-automaat, daar »Freistempler« geheeten, ingevoerd. Op 
een enveloppe, afgezonden door de wereldbekende firma »Allge
meine Transportgesellschaft vt)rm. Gondrand & Mangili m. b. H, 
Berlin N. W. 5, bij verkorting »Atege« genaamd, zagen we in 
plaats van een postzegel, in rooden inkt een stempel van onge
veer dezen vorm 

DEUTSCHES REICH 

300 
B . e r l i n N W 5 

ATEGE 

A 23 

1 ° m 

. < . ^^ 
M 

to 
1 

Op onze navraag, was de afd. »Material Verwaltung« zoo wel
willend ons een uitvoerige beschrijving en verdere bijzonderheden 
te verstrekken, vertaald luidende : 

»Wij hebben in Duitschland 2 verschillende automatische 
frankeeringsmethoden, het z.g. BarfreijnachungsapparattnseAtri 
kort den Freistetnpler. Eerstgenoemde is reeds langer bekend 
en is op het Postkantoor geplaatst. Handelsfirma's welke groote 
partijen drukwerk in eens te verzenden hebben, geven de brieven 
of drukwerken in pakjes van 100 gebundeld af aan het postkan
toor, betalen vooraf de frankeermgskosten, waarna de post de 
stukken met z.g. francoslempels voorziet. 

De Freistempler daarentegen wordt verhuurd aan te goeder 
naam en faam bekend staande groote firma's. 

A 23 is he t nummer van onzen automaat, die echter nog geene 
al te scherpe afdrukken maakt en dan ook nog verbeterd zal 
dienen te worden. Het nummer C0339 rechts onderaan beduidt 
dat wij tot nu toe 339 frankeeringen ad M. 300.— verbruikt 
hebben en aan de post moeten betalen. 

Deze automaat stempelt iedere gewenschte waarde en voor 
elke 4 waarden is een trommel (Patrone) noodig. Wij hebben 
8 waarden, nl. 20, 4o, 60, 100, 120, 150, 180 en 300 Mark gekozen 
en daarvoor dus 2 verwisselbare cylinders (Trommeln-Patronen) 
gekregen, welke den vorm van een granaat hebben en in het 
apparaat gezet worden. 

Bij de te verwachten aanzienlijke porto-verhooging moeten wij 
dus of nieuwe cylinders krijgen of verschillende waarden naast 
elkaar plaatsen, wat echter het werk verzwaart. 

Voor het gebruik van den automaat betalen wij aan de Post 
een huur van M. 70.000.— per jaar en bovendien voor lederen 
stempelafdruk een Reclametoeslag ad 5 Pfennig.« 

Tevens zond de Atiege, die wij ten zeerste danken, ons no. 22 
van het »Nachrichtenblatt des Reichspost-ministeriums« waatuit 
wij zien dat de »Freistempler« voorloopig slechts bij wijze van 
proef aan eenige rijksinstellingen en groote firma's verhuurd 
worden en er 3 soorten bestaan, type ^ als door de ^/«jf e gebruikt 
(A I is o.a. Postamt Reichstag) waarbij iedere waarde van een 
speciale omranding voorzien is, te kiezen uit 15 modellen. 
Waardecijfers onder M 100.— worden door 2 cijfers gevolgd 
door de letter M gevormd, b.v. 10 M., vanaf 100 Mark slechts 
door 3 cijfers. Bij de typen 5 en C wordt het porto door 3 
cijfers, voorafgegaan door de letter M, aangegeven ; bij bedragen 
onder de 100 Mark is het eerste cijfer steeds een nul. Bij Frei-
stempler B en C kunnen de benoodigde porto-bedragen even
als bij kasregisters door hefboompjes verkregen en verrekend 
worden. 

type B type C 

D e u t s c h e s R e i c h 

M 150 
D e u t s c h e s R e i c h 

M 050 

B e r l i n W 66 
R e i c h s f i n a n z -
m i n i s t e r i u m . 

B I 
454 -1 

3 0 
B e r l i n 

R e i c h s f 
m i n i s t 

Abt. 

3 
W 9 

i n a n z-
e r i u m 
II 

C I 

f os 
WATERGRAAFSMEER •N.YAAR i. C DIR. L E O N D E RAAY 
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De door »Freistempler« bedrukte zendingen moeten bij het 
postkantoor waaronder de betrekkelijke firma ressorteert, (door 
de »Atege« dus steeds op postkantoor Berlin N. W. 5) afgegeven 
worden, waarna naast den stempelafdruk de gewone datumstempel 
van het postkantoor geplaatst wordt. 

De Amerikaansche en Engelsche frankeeringsautomaten zijn 
dus in zooverre praktischer, dat zij behalve de waarde en num
mer ook den plaatsnaam, datum en uur tegelijkertijd stempelen. 

Sedert de vorige opgave ontvingen wij de volgende nieuwe 
baarfrankeeringsstempels 60 M uit Dresden Altstadt i ex\ Pössneck 
II, 120 (Mark) uit Berlin S. W. 68 en Pössneck II 300 (Mark) 
uit Hannover i en een continueerend machinestempel ad — 
30 M — uit München 2. 

Uit Heydekrug (Memelgebied) zagen we een franco-stempel in 
violetten inkt, waarbij het porto met inkt ingevuld wordt en 
een paraaf onder den stempel geplaatst. 

Op een drukwetk naar Berlijn was 
10 M ingevuld; op een aangeteekend 
stuk met een aangegeven waarde ad 
200.000 Mark voor Berlijn, bedroeg 
het porto 1730 1^. Bovendien bevatte 

M Pfg 
F r e i g e b ü h r f ü r 

E i n n, N a c h w. 

het couvert nog 3 censuurstempels, 2 in violetten inkt 

Gewicht { beim Eingang gr. 
beim Ausgang gr. 

P. U. S t e l l e K ö n i g s b e r g 
en op de achterzijde een 
ronden stempel 

in het midden republikeinsche adelaar met omschrift » P o s t-
ü b e r w a c h u n g s s t e l l e » K ö n i g s b e r g i Pr. » en een 
in rooden inkt P. Ü. S t e l l e K ö n i g s b e r g 

16. II. 23 Vm. 8.—I. 
Het gewicht, bij de afgifte 736 gram, bedroeg bij doorzending 

936 gram, een gevolg van een achttal reuzenlakken door den 
censor op de achterzijde geplaatst. 

FrankrQk. 
Ook hier zullen frankeer-automaten komen. De Administratie 

der Posterijen heeft het gebruik van »machines ä timbrer« toe
gestaan aan openbare lichamen en particulieren, die zulks ver-
zoeken. De stand van den automaat wordt aan het einde van 
iedere maand opgenomen door de post, die dan het verbruikte 
port meteen int. 

Groot Bri tannië . 
Sunderiand heeft een continueerenden machinestempel in rooden 

inkt, die tevens reclame voor de tentoonstelling in 1924 maakt . 
Afgewisseld door den Britschen leeuw tusschen 5 golflijntjes, 
waarboven «BRITISH EMPIRE* en onder »EXHIBITION 1924« 
staat SUNDERLAND 

PAID 14 D 
MAY II 23 

De automaten der »Universal Postal Frankers Ltd« schijnen 
meer en meer in gebruik te komen. 

Uit Kensington W. 8. zagen we een iV^ d. stempel van auto
maat no. 3 en uit Londen S. IV. i een i'/2 d. en i d. stempel 
naast elkaar geplaatst van automaat no. i Laatstgenoemd stuk 
was aan ons geadresseerd op i4 Mei jl. den dag waarop het 
buitenlandsch porto in Engeland van 3 pence op 2'/2 pence ver
laagd werd, het »pre-war postage«. Wanneer zal bij ons het porto 
voor een brief naar het buitenland wederom i2 ' / j cent bedragen, 
en 20 Pfg. voor den Duitscher ? 

1 Poststukken. s 
Ceylon. Als pas verschenen annonceert 1' Amateur met 

Koning George : 
Env. 12 c. oranje op zeemkleur, form. 137 X u i ' 
Br- 3 + 3 c. groen, deelstreep klein formaat. 

10 c. olijfkl. zonder deelstr. groot formaat. 

Frankrijk. Ter eere van Pasteur kwam naast de 3 zegels 
ook een briefkaart met zijn borstbeeld als waardestempel in 
omloop. 

Br. 30 c. rood op groen. 

Letllland. Die Ganzsache meldt het eerste poststuk van dit 
land n.1. een briefkaart van 4 san t imi ; het wapen slaat zoowel 
links als rechts (waardestempel) ; 4 regels voordiuk. 

Br. 4 s. rood op wit. 
Martinique. In de »Amateur« vind ik als pas verschenen : 
Br. 10 c. rood en bruin op groen. 

15 c. op 5 c. groen en bruin. 
Oostenr^k. Dr. Willer uit Weenen zendt mij den volgenden 

kaartbrief. 
Kbf. 4oo kr. geelgroen op grijs. 
Sierra Leone . Ook hier een noviteit volgens Ganzsache. 
Env. V. aanget. br. 3 p. bruin form. F . 
Trinidad en Tobag'o. Een kaart voor binnenlandsch gebruik . 
Br. I p . bruin op wit. 
Znid-West-Afrika. De heer L. de Raay zendt mij eenige 

poststukken dezer vroegere Duitsche kolonie, waarvoor vriendelijk 
dank. Die Ganzsache completeert de stukken door deafbeelding 
van 3 X 2 typen opdruk op de poststukken van de Unie van 
Zuid-Afrika. De opdruk lu id t : »SOUTH W E S T AFRICA« en 
»ZUID W E S T AFRIKA«, alle 2 regelig met diverse afstanden. 

Tot heden zijn bekend : 
Env. I p . rood, form. i4o X 9''> opdruk Eng. en Hol. 
Env. voor aanget , br. 5V2 p. blauw form F. H ' opdr . ; E n g . : 

G. opdr. Hol. 
Kruisb. V2 p. groen opdruk Eng. en Hol. 

I » rood » » » » 
Kbf. I » rood » » » » 
Br. I » rood » » » » 

I p. op i ' / j P- groen opdr. Hol. 
Zwitserland. Hier verscheen een serie officieele prentbrief-

kaarten met een cijferteekening als waardes tempel ; de uitvoering 
der plaatjes — van de 10 cent ongeveer 25 verschillende, van 
de 25 c. + 30 — is werkelijk fraai. 

Br. 10 c. groen, 25 c. rood. 

Nederland en Koloniën. 

Nederland. 
Uitgifte Jabilei imszegels . 

Reeds sedert geruimen tijd maakten de dagbladen gewag van 
het uitgeven van eene serie nieuwe zegels bij gelegenheid van 
het 25-jarige Regeerings-jubileum onzer Koningin. 

Voor ons ligt thans een Koninklijk Besluit van den volgenden 
inhoud : 

Wij WILHELMINA, bij de 
Gratie Gods, Koningin der Nederlanden, 
Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz. 

16 Juni 1923. 
No. 73. 

Op de voordracht van Onzen Minister van Waterstaat 
van 28 Mei 1923, No. 20, Afdeeling Posterijen en Telegrafie; 

Gelet op artikel 24, 2de lid der Postwet (Staatsblad 
1919 No. 543) en artikel 12, § i, 2e lid vanhe t Postbesluit 
(Staatsblad 1919, No. 572); 

HEBBEN GOEDGEVONDEN EN VERSTAAN 
T E BEPALEN 

als volgt : 
Artikel i . 

Ter gelegenheid van Ons 25-jarig Regeeringsjubileum 
worden van Rijkswege jubileum.postzegels uitgegeven. 

Artikel 2. 
De jubileum-postzegels zijn, zoolang de voorraad strekt, 

nevens de gewone postzegels verkrijgbaar in de waarden 
van 2, 5, 7I/2, 10, 20, 25, 35 en 50 cent en van i, 21/j en 
5 gulden. 

De jubileum-postzegels van 2, 7I/3, 10, 20, 25, 35 en 50 
cent dragen 

Onze beeltenis, die van 5 cent en van i, 2}/^ en 5 gulden 
vertoonen een tronen4e figuur met scepter en Rijksappel. 

U - J t * * l J J c l J « « l l < H J I 
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Op de jubileum-postzegels zijn de bepalingen van toe
passing, welke gelden voor de gewone postzegels. 

Onze Minister van Waters taat is belast met de uitvoering 
van dit besluit, dat in het Staatsblad geplaatst en in af
schrift aan den Raad van State medegedeeld zal worden, 

het Loo den i6 Juni 1923. 
(get :) Wilhelmina . 

De Minister van Waters taat , 
(get:) G. J. van Swaay. 

Overeenkomstig het oorspronkelijke, 
De Secretaris-Generaal van het 

Depar tement van Waterstaat , 
(get:) Salverda de Grave. 

Wij vragen ons alleen af, of men niet had kunnen volstaan 
met de uitgifte van een of twee waarden. De posterijen werken 
echter nog steeds met een deficit, dus 

Port-zegel 7 cent. Een opvallende plaatfout, die wij nog 
nergens beschreven vonden, ontdekten wij dezer dagen. Het 
betreft zegel No. i i o van het vel. Deze vertoont een duidelijke 
indeuking der rechter buitenlijn. Wij geven hieronder eene af
beelding op 4 maal de ware grootte. 

Proeyen met eene nieuwe papiersoort ? Te laat, om in het 
vorig nummer nog te melden, zagen wij de postzegels van 7V4 en 10 
cent, waarbij op den onderrand van het vel in de kleur van den zegel 
een groote C en G is gedrukt, onder het zesde en zevende zegel. 
Bij de 7J/2 cent staat dit telkens op vellen met oplaagletter 
H, bij de 10 cent met idem J. Eene aiheelding van de y'/j cent 
laten wij hier volgen. 

CGi 
Het papier dezer zoo gemerkte vellen is dunner en harder, 

dan dat der andere vellen. Wij maten 5I/2 ä 6/100 m.M. dikte, 
zonder gom, terwijl anders de dikte 7V2 — 8/100 m.M. bedraagt. 
Geldt het hier proeven met eene nieuwe papiersoort? 

Ned.-Indië. 
Franlieerzegels. De heer Sluyp — Utrecht — zendt ons ter 

inzage de nieuwe i2'/2 cent in het bekende Koloniaaltype. Uit 
het gezonden blokstuk maken v/ij op, dat de vellen 200 jegels 
groot zijn, met oplaagletters boven en onder en telcijfers op de 
zijkanten, dus in de bekende uitvoering De kleur is steenrood. 

Wij katalogiseeren 
Postzegels: Koloniaaltype 

getand i2'/2 

1923 Juni i2Vä cent steenrood 
Tevens bericht nien ons, dat de waarden i7 ' / j en 22 ' / , cent 

zullen komen te vervallen. 
Curasao. 

Ook van deze kolonie zullen enkele waarden vervallen, bericht 
men ons. Het zijn de 

'/ji i> 2V1 en 22*/j cent. 
Suriname. 

Beweerd wordt, dat hier zullen vervallen de waarden 
• Vi en 22V2 cent. 

ONZE NIEUWE ZEGELS. 
Het schijnt, dat het publiek hieromtrent nog steeds niet zijne 

gemoedsrust heeft teruggevonden. In het Utrechtsch Prov. en 
Sted. Dagblad van Woensdag 6 Juni j .I. lezen wij : 

»Een Pti i latel lätiscl ie Mislalcking'.« 
»Een eigenaardige trek van ons, Hollanders, schijnt te zijn, dat, 

als we maar eventjes kans zien een gek figuur te slaan, we de 
gelegenheid met beide handen aangrijpen, zoo schrijft de Arnh. 
Ct. Daar heeft men nu het geval van onze nieuwe postzegels. 
Kan he t secuurder? Een jury wordt benoemd, bestaande uit 
postzegelkundigen, menschen met acte middelbaar op het gebied 
van postzegelverzamelen en echte sierkunstenaais. Tot alle 
vaderlandsche kunstenaars wordt een uitnoodiging gericht om 
mee te dingen, vele ontwerpen komen in, na nauwgezette studie 
doet de jury een keus, maar zelfs dan is zij nog niet tevreden, 
doch de bekroonde ontwerpen ondergaan nog eenige wijziging 
om ze beter voor het doel geschikt te maken. Eindelijk, na 
maanden en maanden, verschijnen de nieuwe zegels. 

We vragen nogmaals : kan het secuurder T 
En nu het resultaat! de een- en twee-centszegel 'n zeeleeuw, 

die in een mand te broeden zit, 'n leeuwtje dat looping the loop 
doet in de rondte van een posthoorn en de 4 centszegel 'n sooit 
van legkaartpuzzle, zooiets van : zoek het woord Nederland. 

Leg daarnaast nu eens de honderdtallen fraaie forsche zegels, 
welke de laatste jaren in het buitenland zijn verschenen en die 
ons toonen, dat een postzegel wel klein is, maar dat de teekening 
erop daarom nog niet pietpeuterig behoeft te zijn. Neen, we 
slaan wèl een treurig figuur. 

Te elfder ure heeft de Minister het ingezien en verklaard, dat 
de nieuwe postzegels aan de circulatie onttrokken zullen worden. 

Reeds bleek ons, dat de i, 23^ en 4 cents-zegels aan het post
kantoor niet meer te verkrijgen zijn. Die maatregel is verstan
dig, al komt hij wat laat en al ware het beter geweest de wan
gedrochten liever geheel in portefeuille te houden dan ze nu tot 
begeerenswaardig bezit te maken van alle postzegelverzamelaars.« 

En het Haarlem's Dagblad van 23 Mei j.1. schrijft: 
»Ontwerp Nieuw Zegel.« 

»De Minister van Waterstaat is, na al hetgeen hij over de nieuwe 
cijferpostzegels heeft vernomen, bereid, zoo deelt hij in zijn Me
morie van Antwoord op het Voorloopig Verslag der Eerste Kamer 
aangaande de Begrooting der Posterijen enz. mede, aan den 
wensch, in het voorloopig Verslag geuit, gevolg te geven en een 
nieuw zegel te doen ontweipen, hetwelk voor de geheele cijfer-
serie (dus voor de zegels beneden 5 ct.) hetzelfde zal zijn. Het 
spreekt vanzelf, dat hiervoor niet de hulp van het buitenland 
zal worden ingeroepen.« 

Het publiek vergeet blijkbaar, dat, zoo de zegels niet in zijn 
smaak vallen, het publiek zelf daarvan grootendeels de schuld 
treft. De jury, om te beginnen, is toch gekozen uit het publiek 
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en wel uit een aantal mannen, die volgens het oordeel van het 
publiek tot de eersten van ons land op gebied der graphische 
kunsten behooren. Verder heeft de prijsvraag, die de zegeluitgave 
vooraf ging, opengestaan voor lederen Nederlander. En aangezien 
een postzegel weder geheel aparte eischen heeft, zoo zijn in de 
jury o.a. benoemd K. P. C. de Bazel, de ontwerper onzer 
jubileumszegels, die toch bij het groote publiek wel in den smaak 
vielen, en G. v. d. Schooren, de voorzitter van den Ned. Bond 
van Vereen, van Postzegelverzamelaars. En als men nu, wat den 
laatsten betreft, beweert, dat de nieuwe postzegels niet uitgegeven 
worden voor de Verzamelaars (in vele landen denkt men daar 
anders over! En hoe dacht men er ten onzent over bij het uit
geven der de RuijterPortzegels ? en bij de uitgifte der opdrukken 
2 ^ gulden op lo gulden?) , zoo gaan wij daarmede accoord. 
Toonen echter de verzamelaars niet juist door hun liefhebberij, 
dat de postzegel voor hen inéér beteekent, dan alleen een fran
keerpapiertje ? Door hun omgang met de zegels van alle landen, 
niet alleen van heden, doch ook uit tijden, die een menschen
leven terug liggen, mag men verwachten, dat zij in doorsnee 
méér bevoegd zijn tot oordeelen over de aan een practische 
postzegel te stellen eischen, dan het doorsneepubliek, dat de 
zegels alleen in zooverre bekijkt, dat het weet, welke frankeer
waarde de gekochte zegel heeft en b.v. zonder een zegel voor 
zich te hebben, in de meeste gevallen niet eens zal weten, of 
op de nu reeds biikans 25 jaar gangbare zegels onzer het hoofd 
Koningin naar links of rechts is gericht. 

Al weten wij als publiek ook niets van het werken der ver
schillende juryleden, zoo hoorden wij toch, dat onze Bondsvoor
zitter alles in het werk heeft gesteld, om de uitvoering van ont
werpen tegen te houden, die bij het groote publiek nog wel 
minder in den smaak gevallen zouden zijn. 

Zooals wij reeds vroeger hebben aangestipt, leven wij in een 
tijd van zoeken naar een nieuwe kunstrichting op elk gebied en 
zal het dan uiterst moeilijk zijn een kunstproduct te vervaardigen, 
dat in den smaak van het gros der tijdgenooten valt. 

Naar ons verstrekte inlichtingen moet er geen sprake van zijn, 
dat de uitgave der nieuwe zegels geslaakt zal worden. Indien 
werkelijk tot de uitgave van een nieuw type woidt overgegaan, 
zal het nog wel maanden duren, eer de verstrekking daarvan kan 
beginnen. 

De Foutdruk van Kaart No. 14 van Nederland. 
Nederland is tegenwoordig het land met het grootste aantal 

briefkaarten, waarbij zich tal van zeldzame stukken bevirden. 
Ook bij de uitgiften vóór de opdrukkaarten zijn er verschillende, die 
uiterst lastig te verkrijgen zijn. Wenscht men bijv de ongebruikte 
bruine randkaar t of de gebruikte dubbelkaarten der edities 1873 en 
1877/78 te bezitten, dan zal men zich menig geldelijk offer dienen 
te getroosten — als ze te krijgen zijn ! Buitengewoon zeldzaam acht 
ik ook de kaart van 2I4 + ^^A cent, violet op rose carton met 
»BRIEFKAART« kopstaand gedrukt. Reeds vele ja ren geleden 
was mij van deze kaart medegedeeld, dat er totaal »één vel, dus 
24« van gedrukt waren. Deze opgave heeft mij steeds onjuist 
geschenen. Als men een vel dezer foutdrukkaarten had ge
maakt, dan zou het woord »Briefkaart« een groot aantal 
malen verkeerd zijn gezet geworden, iets wat mij zeer onwaar
schijnlijk, om niet te zeggen, onmogelijk vooikomt ; bovendien 
zou dat vel zeer zeker door de controle vernietigd zijn geworden. 
Het is mij bekend, dat de dubbelkaarten worden gedrukt op een 
vel, waaruit naast 8 stuks dezer soort ook nog 4 enkelkaarten 
worden gesneden ; totaal dus 8 X 2 + 4 is 20 s tuks ; het getal 
24 is dus ook onjuist. De grootste waarschijnlijkheid is, dat er 
in den drukvorm éénmaal het bedoelde woord op zijn kop is 
gezet, dat men dit onder het drukken heeft gezien en verbeterd ; 
vermoedelijk zijn bij het controleeren eenige exemplaren aan de 
aandacht ontsnapt en zoo in handen van het publiek gekomen. 

De vraag doet zich echter nu voor : i" Wanneer is dit geschied ? 
en 2» Hoeveel stuks zijn er nu nog van deze kaart bekend ? 

Bij de enorme oplage van de normaal gedrukte kaarten, die 
van 1881 tol 1899 in omloop waren, is een juiste tijdsbepaling 
zeer moeielijk; ongeveer is deze vast te stellen door nauwkeu
rige vergelijking van de kleuren van carton en waardestempel, 
die vermoedelijk bij geen enkele andere uitgifte zoo sterk vari
eeren. Tot heden zijn mij 3 of 4 ongebruikte stukken bekend ; 
goed gebruikte slechts 3 ; deze laatste zijn in 't bezit van : 

1°. den heer P. W. Broekman, gebruikt : Meppel 4.7.94. 

2*. het Rijkpostmuseum te Berlijn : datum mij nog niet bekend. 
3». mij zelven : gebruikt van Beverwijk r aa r Velsen en o m 

g e k e e r d op 3 en 4 Januari 1895. 
Neemt men nu aan, dat zelfs nietverzamelaars dergelijke curio

siteiten soms eenigen tijd bezwaren, om ze daarna toch te ge
bruiken, zoo komt het mij waarschijnlijk voor, dat de aanmaak
tijd begin 1894 is geweest. 

Ten einde meerdere gegevens over deze kaart te verkrijgen, 
die in zeldzaamheid zeker het bekende Mauritiuszegelnabijkomt 
(alleen niet zooveel waard is), zou het mij aangenaam zijn, als 
iedere eigenaar van een ongebruikt of een gebruikt exemplaar 
mij dit zou willen melden. Ik zal een dergelijk verzoek ook 
richten tot de ■ Duitsche en Fransche verzamelaars en later de 
resultaten bekend maken. 

Edam. W. P. COSTERUS P Z . 

NIEUWBRUNSWIJK. 
D e postzegel van den DirecteurGeneraal der Posterijen 

O'Connell . 
De geschiedenis van dezen postzegel is vermakelijk genoeg, 

dat het wel de moeite loont, haar te vermelden. 
In 1859 was Charles Connell DirecteurGeneraal der Posterijen 

van NieuwBrunswijk. 
Bij besluit van het Uitvoerend Bewind werd hem in de maand 

December van datzelfde jaar opgedragen, een serie postzegels te 
doen vervaardigen, ter vervanging der drie waarden, van de 
sedert 1851 in omloop zijnde 3 pence, 6 pence en i shilling. 

Het besluit in kwestie bepaalde tevens de waarde dier nieuwe 
zegels en wel op i , 5, 10 en i2Vä cents, maar liet den directeur 
der Posterijen geheel vrij in de keuze van de teekeningen der 
nieuwe zegels. 

Was het hem moeilijk keuze te doen om voor de i , 10 en 
i2i/^ ets drie verschillende afbeeldingen te vinden ? of geloofde 
hij die moeilijkheid op te lossen, door order te geven, zijn »eigen 
beeltenis« voor de 5 ets te doen graveeren ? 

Heeft hij uit »ijdelheid« gezondigd, door een ander ontwerp 
terzijde te leggen en zijn eigen portret op een zegel in deze 
serie Ie plaatsen ? 

Ziedaar iets wat wij niet weten ; hoe het zij, de zegel van 5 
ets met de beeltenis van Mr. Connell werd vervaardigd. 

De directeur maakte volstrekt geen geheim van zijn bes lu i t ; 
doch vertelde aan ieder, die 't maar hooren wilde, dat binnenkort 
zijn portret zou verschijnen en bij duizenden exemplaren over 
de wereld zou verspreid worden. 

Dit nieuws werd algemeen besproken, en welwillende vrienden 
haastten zich om inlichtingen te verkrijgen bij het Uitvoerend 
Bewind, en dit verzocht den Gouverneur order te geven, dat de 
zegels, voordat de uitgifte plaats had, het zouden worden vertoond 

De directeur was wel verplicht aan die order te voldoen en 
zond op den bepaalden tijd de nieuwe afdrukken. 

Het resultaat van dat onderzoek viel helaas geheel anders uit 
dan mr. Connell zich had voorgesteld, want ziet hier het ant
woord, dat hem gewerd van den Secretaris van den Gouverneur. 

»Namens Zijne Excellentie den LuitenantGeneraal den Gou
»verneur, verzoek ik U, de zegels van i, lo en 12^9 ets. welke 
»gereed zijn, in omloop te brengen, en tevens, de noodjge maat
»regelen te treffen, tot den aanmaak van een 5 ets postzegel, 
»dragende de beeltenis van de Koningin.« 

Wat een tegens 'ag voor den armen directeur ; men nam niet 
eens notitie van het 5 ets zegel, ziin zegel nog wel, dat hij ter 
goedkeuring aan den Gouverneur had afgestaan. 

Hij gevoelde zich zóó gekrenkt in z'n eigenliefde dat den 15 
Mei i860 Mr. Connellden volgenden brief aan den Secretaris 
van den Gouverneur schreef: 

»In 't bezit van uw geëerd schrijven om op last van Zijne 
»Excellentie den LuitPnant Gouverneur, de nieuwe zegels van 1, 
»10 en \iV<i ets in omloop te brengen en voor eene aanstaande 
»uitgifte een zegel van 5 ets te doen aanmaken, wilt U wel aan 
»Zijne Excellentie melden, dat mij in December 1.1. door den 
»Ministerraad opgedragen werd, postzegels van i, 5. 10, 1214 ets 
»te vervaardigen. Deze »vier« zijn nu klaar om uitgegeven te 
»worden.« 

Zeer diplomatisch en zeer scherp was dat antwoord niet waar? 
Maar het was begrijpelijk, de directeur der Posterijen was op 
»zijn postzegel« gesteld. 

P 0 J T Z E G C L H A N O C 1 
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Doch deze brief beviel in 't geheel niet aan Zijne Excellentie 
en deze, om er in eens een einde aan te maken gaf order aan 
Mr. Connell alle reeds gedrukte postzegels van 5 ets te ver
branden en nieuwe te doen vervaardigen met de beeltenis van 
Victoria. 

Niet tegenstaande dat had er nog eene levendige briefwisseling 
plaats tusschen Directeur en Gouverneur, vooral om dezen 
laatste te bewegen, op zijn besluit teiug te komen. Zijn zin niet 
kunnende krijgen, nam hij zijn ontslag, voorgevende hij liever 
heenging dan op dergelijke wijze 's landsgelden te verkwisten, 
want nietwaar, men wilde hem tot onnoodige uitgaven dwingen 
door een nieuw postzegel van 5 ets te doen vervaardigen, terwijl 
er een prachtig bestond, goed gegraveerd, zeer aangenaam om 
te zien en geheel gereed ten verkoop. 

Het mocht niet baten, de directeur was verplicht zelfde order 
tot het verbranden der oplaag te teekenen en ziedaar waarom 
de 5 ets van 1861 met de beeltenis van Mr. 0'Connell nooit 
uitgegeven is. 

Wie zal hem er echter een verwijt van maken, dat hij ondanks 
het verbod, als aandenken, eenige exemplaren van zijn eigen 
postzegel achterhield? 

Het zijn dan ook die enkele exemplaren, die aan den vuurdood 
zijn ontsnapt en die men tegenwoordig als groote zeldzaamheden 
in slechts enkele verzamelingen aantreft. Indien er gestempelde 
bestaan, zijn dat gelegenheids-stempels. 

De waarde van dat 5 ets zegel is ongebruikt fr. 2500. 
(Vrij vertaald uit het Fransch met P I E R R E AMIABEL, 
machtiging van T h . Champion, Parijs.) Eerelid van Philatelica. 

L I T H A U E N. 
Met belangstelling zullen velen het artikel van den heer De 

Raay over de zegels van deze jonge Republiek in het Februari
nummer van het Maandblad hebben gelezen. Het schijnt mij 
niet uitgesloten, dat verschillende verzamelaars er aanleiding in 
gevonden zullen hebben dit op philatelistisch gebied interessante 
land in hun verzamelsfeer op te nemen. Wil men een van de 
nieuwe landen verzamelen, dan is naar mijn meening Lithauen 
wel een der meest aangewezene en op het oogenblik ook voor 
bescheiden beurzen nog wel compleet te krijgen. Gaat men de 
oplagecijfers van de verschillende zegels na, die door het Lithaii-
sche postbestuur alle zijn gepubliceerd (een mooi voorbeeld voor 
andere postbesturen ! ) , dan moet men tot de conclusie komen 
dat Lithauen verscheidene kleine rariteiten herbergt, die men 
later, wanneer de belangstelling ook voor deze zegels ontwaakt 
is, te vergeefs in handen zal trachten te krijgen. Wa t beteeke-
nen bijv. oplage-cijfers van loooo stuks voor de ie Berlijnsche 
uitgifte (Yvert 25-34), van minder dan 30000 series voor Yvert 
56-66 en van 20000 stuks voor de ie Kowno-uitgifte (Yvert 7 - 10) 
voor het tegenwoordige aanta l verzamelaars, om van de minime 
oplagen van enkele der laatste provisorische zegels nog m a a r t e 
zwijgen ? 

Voor de toekomstige speciaalverzamelaars van Lithauen mogen 
de volgende aanvullingen op he t artikel van den heer De Raay 
wellicht van nut zijn : 

De foutdruk 5 sk. in de ie uitgifte van Kowno is schaarsch; 
volgens de officieele opgave bestaan hiervan 200 stuks. 

De 60 sk. van de 2e uitgifte van Kowno komt in samenhan
gende paren met de 60 sk. van de 3e Kowno-uitgifte voor ; van 
de 3e Kowno-uitgifte vindt men bovendien samenhangende paren 
van verschillende waarden, bijv. 20 -|- 15 sk., 30 - j - 20 sk. en 
andere . Ten slotte komt de 15 sk. van de 3e Kowno-uitgifte 
voor in paren, die in 't midden öwgetand zijn. 

Van de jubileums-uitgifte van Febr. 1920 bestaan de waarden 
10, 20, 30, 4o, 50, 80 sk. en i, 3, 5 auks. ongetand ; bpvendien 
komt de 5 Auks. van deze serie in een aantal van slechts 160 (!) 
stuks in een interessanten foutdruk voor, waarbij het rechter 
waardecijfer 5 dubbel gedrukt is en wel in rood en in groen 
over elkaar. 

Bij de serie van Aug. 1920 is merkwaardig de 15 en 30 sk. 
in verticaal samenhangend paar en de 10 sk. in verticaal paar 
in 't midden ««getand. 

De Kownodrukken van 15, 20 en 4o sk. van 1920-21 zijn 
ongetand zeer schaarsch; de oplagen hiervan van 2730tot 16000 
stuks. 

In de definitieve serie van 1921 komt de 50 sk. ««getand voor 

op zeer dik papier en op gewoon papier ; bovendien geeft Borek 
aan, dat de 2 Auks, bestaan moet op dik papier met liggend 
watermerk. 

Als half-officieel bestaan van deze serie nog de 80 sk. met 
blauw inplaats van rood middenstuk (oplage 8000 stuks) en de 
I Auks met donkerblauw inplaats van groen middenstuk (opla
ge 4ooo stuks). 

Bij de serie driehoekige vüegpostzegels bestaat de 5 auks in 
een afwijking, waarbij de kleine boogjes in de benedenhoeken 
onder het woord »auks« geel in plaats van wit zijn. 

Wa t ten slotte de recente serie opdrukken betreft, merk ik 
op, dat het lijstje in de 2e kolom van pag. 27 van het Maand
blad volledig is op i zegel na : de 50 cent zwarte opdruk op 
Yvert No. 105. Overigens moet worden opgemerkt, dat de roode 
opdrukken i cent op 20 en op 4o sk. uitsluitend op de Kowno
drukken van deze waarden en de sïvarte opdrukken i cent op 
20 en op 4o sk. op de Berlijnsche drukken Yvert No 47 en 49 
voorkomen. 

De 5 cent op 60 sk. bestaat met dubbele perforatie aan de 
bovenzijde. 

Op het oogenblik, Mei 1923, is een definitieve serie in nieuwe 
teekeningen aan 't verschijnen, H, C. M. 

DE BONDSVOORZITTER BIJ DEN KONING 
V A N E N G E L A N D . 

^/)Uiy^^Wi:t-^/lii.r yQ,^J /y 

Aanleiding voor bovenstaande uitnoodiging aan ongeveer zestig 
leden van de Royal Philatelic Society te Londen, waarvan de 
Koning »Patron« is, was ongetwijfeld gelegen in de aanwezigheid 
ter gelegenheid van de Groote Intern, Postzegeltentoonstelling, 
van vele buitenlandsche leden Het was dan ook een uitgelezen 
gezelschap van Britsche en vieemde Philatelisten, dat zich Don
derdag 17 Mei in Buckingham Palace vereenigde, In de troonzaal 
ontvangen dooi den heer Bacon, den bekenden kenner en phil, 
secretaris van den Koning, gelukkig zoover hersteld van de 
ernstige ongesteldheid, die hem getroffen heeft, volgde spoedig 
daarop de voorstelling aan den Koning, een voor een en met 
name en nationaliteit door den heer Bacon genoemd. 

Wij traden binnen in de Picture Gallery, waar op 2 lange 
tafels circa 160 ä 180 roode banden van de koninklijke collectie 
waren tentoongesteld, bevattende het grootste gedeelte van de 
verzameling Britsch Empire van Z, M, Opgezet door den heer 
Bacon is hier de koninklijke verzameling op de duidelijkste wijze 
aanschouwelijk gemaakt. Opvallend is de overal doorgevoerde 
volgorde. Eerst de postzegels ongebruikt , event, in paren, strips 
enz., dan gebruikt, daarna de event, vervalschingen, dan de 
essais en de proeven. Geen poststukken zijn vertoond, maar 
wel zijn de Mulreadyvignets als postzegels beschouwd en dus in 
die verzameling opgenomen. 

Van de i d. zwart, het eerste zegel van Engeland, waren de 
rechter bovenhoekzegels met alle p laatnummers aanwezig. De 
volledige vellen, zonder die hoekzegels zag ik later in het General 
Post Office, waar een zeer welwillende introductie van onzen 
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Gezant de Nederl . vertegenwoordigers binnenvoerde. De Koning 
bewoog zich ongedwongen onder zijn gasten, sprak verschillende 
met name de buitenlanders aan, en toonde in die gesprekken 
een buitengewone eigen kennis van zijn verzameling. Bijzonder
heden van tanding, plaatfouten, kleur, enz., waren hem bekend 
en het onder zijn leiding bezichtigen van eenige der albums, 
behoorde tot de meest verfijnde, philatelistische genietingen, die 
Londen overigens in deze dagen in zoo rijke mate opleverde. 

Opvallend was een volledig vel One Penny Mulready Vignetten. 
De beide Mauritius Post Office waren aanwezig, de i d. op 

couvert, in schitterend exemplaar, de 2 pence ook gebruikt, 
maar los. 

Op het gebied van proeven was hier buitengewoon veel te 
zien; zoo is de 2 pence Koning Edward rood, die door diens 
overlijden niet meer is uitgegeven, slechts weinigen bekend. De 
datum van uitgifte was zoo nabij, dat in de vellen verzameling 
van het het Gen. Postoffice, dit vel reeds was opgenomen en er 
zich nog in bevindt. 

Meer dan twee uren duurde dit bezoek, slechts kort onder
broken door een bezoek aan de groote buffetten, in eenandere 
zaal aangericht, waar men een schitterenden blik kon slaan in de 
prachtige tuinen. 

De spontane daad van Koning George, om van zijn philatelis
tische schatten ook anderen te doen profiteeren, moet hoogelijk 
worden gewaardeerd en is buitendien een bewijs voor de plaats, 
die de philatelistische wetenschap in Engeland inneemt. Zij is 
tevens een voorbeeld voor de andere landen, waar die plaats en 
die waardeering nog niet overeenkomstig zijn. 

Het Congres te Bordeaux. 
In de eerste plaats trok wel dit philalelistisch gebeuren mij 

aan, omdat ik verschillende bekenden van het vorig jaar, van 
Antwerpen en Luxemburg, zou ontmoeten, en dan is het ook 
niet te verwonderen, dat ik me verheugde Fransche verzamelingen 
te zien, waar ik me zelf voor dat land interesseer. Reeds spoedig 
toonde zich het uitgesproken philatelistisch karakter van deze 
reis, tenminste in zijn eerste helft. In BrusselMidi begroette 
ons (mijn vrouw en mij) al de Belgische secretaris en in Parijs 
kwam de heer Bigwood, de Belgische voorzitter, ons in het hotel 
opzoeken. Ik had dien dag gelegenheid even een kijkje te 
nemen op de veiling der Ferraricollectie. Het was er druk, 
ook eenige mij uit Londen bekende gezichten, en de prijzen 
gingen hoog. Ik hoorde er ElzasLoth. en Rivadavia's van Ar
gentinië veilen. 

En nu Bordeaux! Een ontvangst : charmant, een interessant 
congres, waardoor ik inzicht kreeg in het fransche vereenigings
leven en een tentoonstell ing, uit den grond gestampt, maar veel 
interessanter dan ik verwachtte. De 20 c. Bordeauxuitgifte, 
ie type in ultramarijn in plaats blauw en, dan ook nog op brief, 
is iets heel bijzonders. 

De inzendingen van den Franschen Staa t : koloniale zegel
vellen op carton en van de stad Bordeaux (emissie Bordeaux) 
waren aller interessantst en zij demonstreerden, wat ik de fransche 
beeren ook inderdaad zeide en hoog aanreken, de goede relatiën, 
die de fransche Bond in den korten tijd van zijn bestaan met 
de ofificieele kringen heeft weten aan te knoopen. Zij zijn naast 
een compliment voor dat Bondsbestuur, aangevoerd door den 
eminenten zegelkenner Langlois, één der 5 »distinguished phila
telists« dit jaar door het Engelsche Congres benoemd, evenzeer 
een bewijs van inzicht in het belang, dat de algemeenheid bij 
philatelic heeft van de fransche regeering. Daarvan getuigde 
evenzeer het bezoek van den Franschen Minister van Justitie 
Colrat aan de Tentoonstell ing. 

Zijn komst naar Bordeaux bedoelde de opening van de Foire 
de Bordeaux en aan het ofificieele diner (lunch bescheiden ge
heeten), dat het Foirebestuur in de schoone zalen van het 
Stadhuis gaf, eens een kardinaalspaleis, was ook de Ned, ver
tegenwoordiger op het philatelistencongres genoodigd. Voorwaar 
een buitengewone beleefdheid, die dan ook zeer door me op prijs 
werd gesteld. Aangezien de Tentoonstel l ing een soort selectie 
was, vond men er veel kleine en zeer mooie inzendingen. Turkije, 
Fr. Koloniën, Belg. Congo (van den heer Bigwood) zag ik er 
keurig en Engeland heel mooi, zelfs bezienswaardig na alles 
wat ik in Londen zag. 

Belangwekkend was ook de inzending van de American Bank
note Company, die ook onze Indische papieren guldens en rijks
daalders drukte. 

De vertegenwoordiger in Frankrijk, de heer G. Stallin, toonde 
me de afbeeldingen van onze Koningin, die daarvoor dienst 
deden. 

Het Congresdiner gaf zijn lucullische genietingen onder een 
philatelistisch sausje en begoten door die keur van Bordeaux 
wijnen, welke daar ginds ons overal werden voorgezet. 

De voorzitter van het TentoonstellingsComité, de heer Maxmell, 
die zich alle moeite gaf in die functie, voerde de Philatelisten 
— helaas waren we weg — op een autotocht in het Sauternes 
gebied, waar zijn eigen wijnchateau l ag ! 

De dagen te Bordeaux hebben bij ons een onvergetelijken in
druk achtergelaten, dank buitendien aan de bijzondere voorko
mendheid van onzen HoUandschen consul, wel de juiste man op 
de juiste plaats, om den HoUandschen naam hoog te houden. 

En nu zit ik dit te schrijven in een klein Pyrenëennest, waar 
de heerlijke natuur haar best doet de genietingen van Bordeaux 
in de schaduw te stellen, maar dan op geheel ander gebied! 

G. V. V. D. S. 

Teütoonstelliügeü. 
De Londeiische Tentoonstelling. 

(Vervolg.) 
In de kampioensklasse vinden we verder de bekende verza

melingen van W. M a r t e l l o G r e y van Engeland en Victoria. 
Van C h a r l e s P a c k , hiervan alleen de uitgaven halflang 
portret en koningin op troon geëxposeerd. Onbekend was 
Mauritius van A. H i n d (Amerikaan) waarbij de eerste emmis
sies (colonial prints) met 34o exemplaren vertegenwoordigd zijn. 
Van de bekende »Post office« is een i en 2 d samen op brief 
en beide ook ongebruikt , alles in schit terende kleuren. Hel paar 
op brief is ongetwijfeld een unicum. Laat mij dadelijk bij dezen 
inzender blijven stilslaan en Spanje van hem vermelden, waarbij, 
van allerlei ander moois afgezien, de 2 reales 1851 blauw inplaats 
lila, samenhangend met de 6 reales, in licht gestempeld hoogte
paar, een unicum. Verder is van dezen inzender n o g * e e l moois 
aanwezig in zijn collectie Vereenigde Staten inclusief Postmaster 
en Consederate stampfs, vrijwel alles, wat men maar kan wen
schen en een gebied, waarop Europeesche verzamelaars weinig 
thuis zijn. Het was een openbaring van Mr. Hind en anderen 
hieivan veel te zien. De verzameling Zwitserland van den 
Canadeeschen veizamelaar Lichtenstein is ongeëvenaard. Een 
bovenstuk van het vel der dubbele Geneves, in totaal 28 dub
bele id., waarvan 4 op brief, een blokje van 15 Bazeler duifjes 
en 13 losse exemplaren. Een exemplaar met wolken onder de 
duif door den heer de Reutersjöld verklaard als ontstaan bij 
het drukken en dus geen plaatfout. De 5 typen van de 4 R en 
van de 6 R. Zurich, totaal gebr. en ongebr. 112 Zurich waarvan 
39 op brief en een halve 4 R. 

De Carolycollectie van België is hier bekend ; ze is nog meer 
aangevuld. Een strip van de eerste 20, de epaulet te is »bleu 
laiteux« en de jabot blanc, samenhangend met een normale. 

Tenslotte de collectie Frankrijk van de gebrs. Slarke. Ik zag 
o.a. de beide types 4o, samenhangend alle tétebêche o.a. de 
25 c. van 1870 ongebruikt, en de i frs van 1853 in blok van 4. 

Tenslotte het zoogenaamde Le Bandray zegel. 20 c. gelauwerde 
Napoleon ongetand, op brief, aan Lebandy. Met de West
Australie collectie van mr. England, waarin o.a. een blok van 
100 ongebruikte 4 d. van 1854 sluit ik deze buitengewone 
championklasse. 

G. V. V. d. S. 

X ONDERWIJS IN PHiIiflTEItlE x 
Volgens de »Prager Presse« is den 8sten April in ' t gebouw 

van ' t »Realgymnasium voor leerlingen van de Prager Middel
bare scholen een cursus geopend in philatelic. Als gasten 
werden uitgenoodigd de bestuursleden van verschillende phila
telistische vereenigingen, benevens vertegenwoordigers van de 
pers. In een korte inleiding begroette de heer H. Lesetickij, de 
leider van den cursus, de aanwezige bezoekers en wees vervol
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gens de schoberen, 19 in getal, op hunne plichten, die zij in 
geen geval door hun philatelistische liefhebberij veronachtzamen 
mochten. 

Daarna ontwikkelde hij verder het plan van zijne voordrachten , 
één uur zal aan theoretische en een uur aan practische philate-
lie gewijd worden 

BIJ het theoretische gedeelte zullen dan hoofdzakelijk de vol
gende punten ter sprake komen Het zegel beschouwd uit een 
oogpunt van kunst, handel postverkeer, enz , de philatelic, bezien 
van 't s tandpunt van den verzamelaar , de grondbeginselen der 
postzegelkunde , 't ontstaan der postzegels , het begin derph i la -
telie en de verbreiding ervan, verschillende soorten van zegels, 
philat. vaktermen , de vorm der zegels , hun beeld, opdruk, pa
pier, rand, opschriften en verkort ingen, zichtbaie en geheime 
teekens , de nominale en handelswaarde etc 

't Practische gedeelte van den cursus zal bestaan uit Hulp 
bij het verzamelen Voorbereidende maatregelen, die voorafgaan 
aan het opplakken, afwasschen, reinigen, glanzen enz Het rang
schikken van zegels in blanco albums Behandeling van onbe
schadigde, beschadigde en gerepareerde zegels Vervalschingen 
Ongebruikte en gebruikte zegels Het opplakken met gompa-
pier t jes , insteekboeken , duplicaten , zichtzendingen ; tijdschriften 
enz enz. 

Zooals de lezers zien, is in de hoofdstad van Tsechoslowakije 
de invoering van de philatelie in de school een feit geworden 
't Is te hopen, dat de Prager scholieren onder de leiding 
van den heer Lesetickij niet zoo enthousiast voor onze lief
hebberij worden, dat hun studie er onder gaat lijden en hun 
Portemonnaie of die hunner ouders te veel aangesproken moet 
worden J A K 

< 9 ^ Philaielistisch Allerlei. 

Verlaging drukwerhport voor het Buitenland ? 
In de N R. Courant van 28 Juni j 1. Avondblad lezen wij het 

volgende : 
Het port voor buitenlandsch drukwerk zal vermoedelijk van 

5 op 4 cent per 50 gram gewicht gebracht worden. 

Ongetande Postzegels. 
Voor de Rotterdamsche Rechtbank stond gisteren terecht een 

2i-jarig koopman, afkomstig uit Maagdenburg, thans verblijvende 
te Amsterdam, die op 18 Januari 1923 den Rotterdamschen post 
zegelhandelaar H v d Loo zou bewogen hebben tot afgifte van 
f 500 en een cheque van f 450, door hem te koop aan te bieden 
een aantal vellen postzegels, welke hi| voor zeer zeldzaam deed 
doorgaan, terwijl ze geen bijzondere waarde hadden Deze post 
zegels waren uitgegeven tijdens de staking bij de firma Enschede 

Op 18 Januari had beklaagde aan V d Loo verkocht 3 vellen 
roode ongetande postzegels van 5 cents, elk vel van 200 
stuks en evenveel vellen grijze ongetande zegels van 10 cents 

Beklaagde had zich voorgedaan als bediende in een kleeding 
magazijn en liet een pas zien Hij vertelde aan V d Loo ge
hoord te hebben, dat in een klem kantoor bij Haarlem een aantal 
vellen ongetande zegels waren aangekomen, die per abuis tusschen 
de andere zegels waren ingeraakt Hij had die als curiositeit 
gekocht. Later had een ambtenaar van het hoofdbureau in 
Haarlem die ongetande zegels weer opgevraagd Bekl meende 
dus, zoo verklaarde hij ook voor de rechtbank, alle ongetande 
zegels, die uitgegeven waren, in zijn bezit te hebben . Hij had 
de vellen aan Booleman te Amsterdam aangeboden, maar diens 
inkooper was met thuis geweest 

T e r terechtzitting hield beklaagde vol te goeder trouw te zijn 
geweest Hij had de zegels in Beverwijk gekocht, ze later overgedaan 
aan den postzegelhandelaar Mebus en ten slotte ze te Rotterdam 
weer verkocht Hi] had gedacht eer van de zegels af te komen, 
als hij zich voordeed als gewoon particulier, dan als bediende 
van een concurrent, wat hij m werkelijkheid was. 

De postzegelhandelaar V d Loo had het verhaal geloofd, zoo 
vertelde hij als getuige Hij wist niets er van af, dat er zooveel 
in omloop waren Hij had een stel van de postzegels voor f25 
verkocht, wat niet te veel zou zijn geweest, als ze zoo zeldzaam 
waren als beklaagde voorgaf. 

De controleur bij de Ned Posterijen J C Pul verklaarde, dat 
er tijdens de staking bij Enschede op zijn aanraden ongetande 
zegels verzonden waren Er waren er zeker 300 000 in omloop 
gebiacht, dit was per circulaiie aan alle kantoren bericht, ook 
om het publiek op de hoogte te stellen. Deze getuige achtte 
het mogelijk, dat ambtenaien zelf de postzegels kochten en het 
bedrag in de kas stortten. 

De kantoorbed A Vlietstra uit Beverwijk had gedacht, dat de 
zegels spoedig groote waaide zouden kiijgen Hij had ze voor 
eigen rekening genomen, 5000 stuks van elk en er 600 van elk 
voor f 65 boven de waarde aan beklaagde verkocht 

De voorzitter van den Philatehstenbond - mr Bonn — meen
de, dat, als er met meer dan 25000 uitgegeven waren, een gulden 
per stuk de waarde zou zijn geweest 

Get Mebus verklaarde, dat beklaagde de zegels had gekocht 
in Beverwijk Hij had ze later weei aan bekl. verkocht om hem, 
die weinig verdiende, wat extra's te gunnen 

De president hechtte aan dit verhaal niet veel geloof 
De ambtenaar van het O M , mr W>nveldt, achtte de listige 

kunstgrepen, die oplichting vormen, aanwezig, en eischfe hoewel 
bekl misschien niet de hoofdschuldige was, i maand voorw. 
met een proeftijd van 3 jaar 

Mr Wolff de Beer pleitte vrijspraak. 
Uitspraak over i4 dagen 
Noot van de Redactie Beklaagde is vrijgesproken 

/ \ 
\ / 

/\y \ / 

/ 
\ 
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Vragenbus. 

D, 

M E 

H R o t t e r d a m De koerseerende zegels der Fransche 
Kolomen zijn tegen nominaal veiknjgbaar te PMIJS aan 
l'Office Colonial, 36 rue Warmeau, en kunt gij aan dit 
adres alle gewenschte inlichtingen bekomen. 

De zegels van Marocco en Tunis worden verkocht aan 
het postkantoor te PMIJS, 52 rue du Louvre. Het bedrag 
moet bij de aanvrage gestort worden, verhoogd met retour-
porto (l franc voor 20 gr ) 

N. 307 te jBTa. Uw zegel Portugal, Yvert i i 4 , is een verkleu
ring, waarschijnlijk door scherp zonlicht, De zegels dezer 
uitgifte hebben aan de achterzijde een opschrift Officieel 
IS de kleur groen en blauw niet bekend 
den Ilaa^ Was het zegel met opdruk Neder!. Indie 5 
ets ongebruikt, dan kon het een proef zijn Het blijkt ech
ter te zijn een fabricaat van een grappenmakei l Door 
de afstempeling Amsterdam, en 2 is de opdruk er op 
geplaatst nadat het zegel afgestempeld was, dat op de 
photo duidelijk te zien is 

Het tweede zegel is een sluit etiquet zegel, dat meermalen 
bi] tentoonstellingen enz. voor reclame wordt uitgegeven 
Uit een philatelistisch standpunt beschouwd zijn ze dus 
voor de prullemand 

Bib l io thecar i s Pos tzege l Ver »Breda«. Miin dank voor de 
toezending van den catalogus uwer bibliotheek ' 
L den Haagr Volgens uwe beschrijving is dit een vierde 
van een vel, waarop de eerste zegels van ons land gedrukt 
weiden Een dito stuk is in mijne co'Iectie en betaalde 
ik daaivoor destijds f 20,— Het is echter geen courant 
artikel 
te Crouda Bezit een zegel van Denemarken, Yvert 52, 
dus 15 Ore lila 1905, met een schuinen rooden opdruk 2 
Ore Du zegel is nergens geregistreed als postzegel Ik 
denk, dat het een liefdadigheidszegel is of diende voor 
fiscaal gebruik Is er ook een lezer d i e j D. kan inlichten ' 

Lid 500 te Baarn Bestaat het zegel van de Ned uitgifte 1896 
I gld, olijfgroen en bruin (koninginne t)pe) in de lijnper-
foratie 111,2 1 1 ' In den Leiddraad wordt dit zegel wel 
vermeld in de lijnperf 11 en 11 : i i ' / 2 , doch niet in 
IIVj I ' . Ik bezit een zegel in deze laatste tanding Is 
het iets bijzonders '' 
Antwoord De door U genoemde tanding wordt vermeld 
in het groote handboek van Kohl Bij een lijntanding 
gaan de zegelvellen twee maal door de perforeermachines 
Worden voor de perforatie dus twee verschillende machines 

H C. 

J D 
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gebruikt n.1. een die 11 en een die 11'/j tandt, dan zijn, 
door het verschillend inleggen der vellen, diverse combi
naties mogelijk, Ik geloof dat dit zegel een, extra hooge 
waarde heeft. 

de W. de Z. Achter het antwoord III (zie vorige vragenbus) 
had nog gevoegd moeten : behalve de eerste uitgifte van 
Suriname, die getand is i2 ' /2 / '2 . 

Naar aanleiding van mijn antwoord aan Lid 83 (Zie vra
genbus Juni) ontving de ledactie van het Hoofdbestuur 
der posterijen en telegrafie het volgend schrijven. 
»Onder Vragenbus in het laatste nummer van het Neder-
landsch Maandblad voor Philatelie geeft de heer A. C. 
Voss aan Lid 83, sub i een antwoord dat kant noch wal 
raakt, zooals U natuurlijk ook bekend is. 

De heer Voss schijnt eene mededeeling ter zake eenige 
malen in de couranten opgenomen, niet gelezen te hebben 
en ook niet wat de Minister van Waterstaat daaromtrent 
in de Kamer heeft medegedeeld. 

Immers was het van belang zoo spoedig mogelijk na 
het postcongres te Madrid, frankeerzegels in gebruik te 
stellen, welke wat de kleur betreft aan de internationale 
bepalingen voldeden. Daarom zijn, met Koninklijke goed
keuring, de frankeerzegels van 5 cent groen, 12V2 cent 
(rood) en 20 cent (blauw) in het bestaand waardecijfertype 
uitgegeven, in afwachting van de in voorbereiding zijnde 
uitgifte van geheel nieuwe frankeerzegels. 

Zooals U weet heeft steeds de bedoeling voorgezeten 
de nieuwe frankeerzegels van af 5 cent en hooger te doen 
uitvoeren in het beeltenistype. 

Zou U zoo vriendelijk willen zijn aan de redactie een 
correctie op bedoelde mededeeling van den heer Voss te 
geven voor het volgend nummer van het Maandblad en 
naar aanleiding van den laatsten zin van het antwoord vooral 
te doen uitkomen dat juist de zuinigheid hier is betracht 
geworden door voor het beoogde doet geen nieuwe ont
werpen te maken«. 

Hoewel mijn antwoord aan Lid 83 geen enkele correctie 
behoeft, ben ik gaarne bereid bovenstaand schrijven te 
beantwoorden. 

I. Ik ben wel degelijk op de hoogte van. hetgeen op 
het postcongres te Madrid besproken is. Door vriendelijke 
bemiddeling van een mijner bui tenhndsche corresponden
ten, ontving ik destijds afschrift van het aldaar verhan
delde ter inzage ! 

II. Steller van de vraag vroeg niet, waarom de kleur 
der bewuste zegels gewijzigd was, maar wel waarom de 
ty-pe van zegels veranderd was. Bij de uitgifte viel mij dit 
ook op en informeerde ik bij een persoon, dien ik 
veronderstelde, dat daarvan op de hoogte kon zijn, en deze 
gaf als zijne meening voor deze wijziging dezelfde reden 
op, die ik thans opgaf aan lid 83. 

III. Wa t zuinigheid betreft dit is een onderwerp waar
over elk zijn opinie heeft. Lid 83 zal evenals ik van 
meening zijn, dat het goedkooper was geweest, bij de 
nieuwe oplaag van de 5 en 12V2 ets den drukker op te 
geven deze zegels in de nieuwe kleur te drukken, 
zooals door de Fransche Postadministratie is geschied, dan 
geheel nieuwe clichéplaten te maken. Uitzondering maakt 
hierop de 20 ets, daar door de twee kleurendruk van het 
oude zegel, hiervoor een nieuwe clichéplaat waarschijnlijk 
noodzakelijk was. 

Of mijn antwoord aan Lid 83 nu kant noch wal raakt, 
laat ik gaarne aan de beslissing der lezers over. 

A. C. Voss . 
Amsterdam, Amsteldijk 114. 

(Alle vragen moeten uiterlijk voor den 25en in mijn bezit zijn.) 

Brievenbus. % 

noodigd, hun bijdragen zóó tijdig in te zenden, dat ze uiterlijk 
25 dezer in zijn bezit zijn, waardoor opname in het Augus tus 
nummer verzekerd is. 

* • « 
Opnieuw bereiken de redactie eenige klachten over Dui tsche 

handelaars, die ongevraagd zichtzendingen sturen. W e kunnen 
daarvoor geen plaatsruimte meer afs taan; herhalen nogmaals 
onzen r a a d : Treedt niet in relatie met onbekenden , van wie 
niets te halen, doch aan wie alles te verliezen is. 

% 
Veilingen. 

% 

e 

De hoofdredacteur is afwezig van i—21 Augusstus e.k. In 
verband daarmede worden de medewerkers vriendelijk uitge-
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Uitslag van de Zegelveiling op 21 Juni 1923. 

OMSCHRIJVING VAN DEN KAVEL. 

Binnenlanihche Frankeerzegels. 
9000 stuks 
5000 
5500 
6000 
2000 
2000 
1000 
6000 
4ooo 
2600 
50 

120 
50 

400 
400 
400 
200 
350 
800 

35 

van f 10, — 
Jubileumsegels 1813—1913-

Jubileumzegels in 10 complete seriën 
» van f 10,— . . . 
» » y> 5,— . . . 
» e » 2,50 . . . 

gemengd 

I — 
0,50 

Hoogste 
in

schrijving 

opdrukken f 2,50 op f 10,— . . . 
Portsegels. 

8ooo stuks van Nederland gemengd 
5000 » » » » 
835 » donkerblauwe portz. en opdrukken 

1000 » gemengd 
900 » de Ruijterportzegels 

Frankeerzegels van de Ned, Kolofiiën. 
5800 stuks gemengd 
1275 " » 
1775 
I I O O 
500 

60 

670 
65 

155 

16850 
12500 

5550 

met opdruk »Java« 
» » »Buiten Bezit« . . . 

opdrukken 17V2 op 22V2 en 30 cent 
op f I , -
van Suriname 
diversen van Suriname en Curagao 
van Curagao 

Buitenlandse/te frankeerzegels. 

zegels afkomstig van het Dep. van Buiten-
landsche Zaken 

450 zegels afkomstig van het Dep. van Buiten-
landsche Zaken 

5 0 , -
2 0 , — 
27,15 
71,25 

375,85 
161,75 

17,25 
31,50 
4 o , -
9 8 , -

450,35 

107,50 
390,— 
465,25 
232,15 

92,25 
75,20 

2 0 0 , — 
65,13 
50,25 

167,50 
107,50 

57,50 
101,25 
60,35 

6 0 , -
25,75 
4 5 , -
70,10 

137,85 

91.15 
72,15 

57,15 

47,20 

VERVALSCHINGEN. 
Tseclioslowakfle. Vervalsclii i ig Tan de 100 h e l l e r , , ,VrBe 

Republiek". — Einde 1922 werd een vervalsching van voor
noemde waarde ontdekt , dat als zegel gebruikt was te Kovice 
(Slowakije, nabij de Hongaarsche grens). Zonderl ing vind ik het , 
dat deze vervalsching, toegeschreven aan een van de Republ iek 

i r j j m ^ i j j j B i m i . i J i 
W A T ER G R A A FSKICE R •NI.YAAR t C D I R . L E O N D E R A A T 
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vijandige partijen^ die moeiten doen zich te vereenigen met de 
Magijaren, aanleiding gaf tot de intrekking op 31 Januari 1923, 
van de 100 d. bruin, 150 rose, 185 oranje, 250 d. groen, type 
Republ iek ; 300 vermiljoen, 400 bruin, 500 d. groen, 600 d. violet, 
type Wetenschap en Landbouw, en 125 grijsblauw en 1000 zw. 
bruin op bruinachtig. 

Vraag : Wat hebben de waarden in de-overige typen uittestaan 
met die in de teekening der Vrije Republiek ! Het is mogelijk, 
dat sommige waarden onnoodig zijn geworden, maar had de 
in landsche pers het wel mogen bekend maken. 

In elk geval bestaat de 100 heller vervalscht; de herkenning 
is gemakkel i jk ; ziehier de k e n m e r k e n : 

Echt. 
Hoogte der teekening: 22 V4 m.m. 
T a n d i n g : 13^/4; gaat niet verder 

dan de hoek van 't zegel. 
Kleur : donkerbruin. 
Letter : »O« staat geheel vrij. 
Ket t ingschakels : niet duidelijk 

ge teekend . 
Borsten: natuurlijk. 
Gewaad, onderaan l inks : Bene

denhoek is golvend. 
Lindebladen : hartvormig. 
Bloesem, benedenl inks: vier 

b laden . 
Waarde 100: gelijk en regelmatig. 

Valsch. 
21 V* m.m. 
11V2; loopt door den geheelen 

witten rand. 
Lichter, chocoladebruinachtig. 
Raakt de bijstaande letters. 
Duidelijk afgewerkt en afge

rond. 
Meer hangende en niet ten 

volle afgeteekend : 
Benedenhoek is recht. 
Ovaal. 
Drie bladen. 
Ongelijk en oneffen. 

J. B. R. 

Ver. St. Amerika. Vervalscher „ t w o e e n t s " - z e g e l s : A. V. 
WINTER. — Deze p,;rsoon, handelsdrukker, Toledo, O., heeft 
voornoemde zegelwaarde nagemaakt. Postinspecteurs hebben in 
zijn drukkerij z.vendelpostzegels opgespoord en verscheidene 
duizenden, gedeeltelijk afgewerkte zegels en een plaat gevonden 
en in beslag geno-nen. Door de ju ry moet hij schuldig zijn ver
k laard aan vervalschingen van de »two cents« der Vereenigde 
Sta ten. J- B. R. 

Slovenië . Vervalschingen van de 15 en 20 kronen, Lalbach-
nitgif te 1919/20. — Volgens de pers van Zagreb is het proces, 
inzake vervalsching van beide voornoemde waarden afgeloopen 
en zijn de beklaagden allen veroordeeld. Er is vastgesteld, dat 
de steenen waarvan in 1919 en 1920 de echte zegelwaarden zijn 
gedrukt , na buiten gebruik te zijn gesteld, afgeslepen zijn, doch 
één steen, met de teekening van de 15 en 20 kr., vond de 
li thograaf Salter nog onafgeslepen, hetgeen hij aan den litho-
graaf Padevet mededeelde, die daarna voor Makso Simoncic 
dien s t e e n k o c h t e n daarvan afdrukken (vervalschingen) maakte. 
De postzegelhandelaar Simoncic betaalde aan P. 60.000 kr. van 
de hem verschuldigde 127.000 kr. Hij verkocht ervan aan een 
philatelist te Zagreb voor 17200 kr., terwijl een zekere Franc 
P i rham h e m 270.000 kr. voor de zegels bracht. Alle beschuldig
den wonen te Laibach. De koopers van die zegels wisten niets 
van de knoeierijen. Een philatelist. Franc Pockaj, in het bezit 
van een groot aantal van deze zegels, welker waarde hoog ge
schat werd vernam uit Weenen, dat daar ter beurze een groote 
massa van de bedoslde zegels aangeboden waren. Bij nader 
onderzoek vernam hij, dat verschillende handelaars ter plaatse 
voor vele t ienduizenden kronen van die vervalschingen gekocht 
hadden . Aanklacht volgde. Op 2 Mei j . l . werd vonnis gewezen. 
Padevet, thans wonende te Zagreb, werd tot 3 maanden zware 
gevangenisstraf, Max Simoncic tot 3 maanden en Ivan Jure tot 
2 maanden gevangenis en de lithograaf Salter tot een week 
arrest veroordeeld. Zij zijn allen vrijgelaten, daar zij hunne 
straften reeds door voorarrest hebben ondergaan. 

Onze verzamelaars wordt aanbevolen op beide «vervalschingen« 
te letten. Dat zij bedenken, dat er zegelwaarden in de drukkerij 
van Blasnik te »Laibach« uitgevoerd en gedrukt zijn en dat die 
uitgifte van Slovenië in werkelijkheid de »eerste« algemeene 
Jugoslavische zegeluitgiften waren : alleen deze zegelwaarden zijn 
over het geheele. koningrijk S. H. S. geldig gebleven. J. B. R. 

Oostenryk. 5 kronen der II Veldpostoitgifte. — Een han
delaar te Weenen heeft dit veel gezochte oorlogszegel nagedrukt 
of doen nadrukken en op de »gegomde« achterzijde vijf regels 
doen stellen : »Zugunsten der Schutzstelle für Oesterr. Krieger 
Waisen (Landes stelle Wien)«. Ongebruikt met dien opdruk op 

achterzijde heeft het in geen enkel opzicht waarde voor Philatelisten 
zelfs niet qua vervalsching ; de opdruk geeft aan wat het stuk 
beduidt. Gestempeld is het namaaksel voor velen zeer gevaarlijk 
daar zij die het ter oplichting gebruiken het op papier plakken 
en doen stempelen, ofwel van een valschen stempel voorzien 
na den »opdruk« eraf gewasschen te hebben. Men lette dus zeer 
goed op die 5 kr. der II. Oostenrijksche Veldpostuitgifte, bij 
mogelijke aanbieding (Ook al is de prijs niet »billijk te noemen), 
en vooral worde niet te lichtzinnig de zeldzame waarde gekocht 
uit zicht- of rondzendingen. J. B. R. 

Oostenrijk. Weldadlgheidsserie op Japansch papier. — 
»Samlerbund >Sabu« van 15 Juni geeft als zijn oordeel te kennen 
dat van voornoemd stel de zegels n i e t ter frankeering kunnen 
gebruikt, ook aan de post niet verkocht, maar verloot worden, 
het in geen enkel opzicht philatelistische waarde heeft ; de 
zegels zijn hoogstens mooie prentjes wat fraaier afgedrukt, die 
misschien in een kunst- nooit echter in een postzegelverzameling 
ingedeeld kunnen worden. 

— De Veldpostzegels vier Jaren nü de terngtrekklng der 
troepen door „onhevoegden" hoofdpostambtenaar ran een 
„ n a d r u k " ( = „ v a l s c h e n opdruk) voorzien. — Op blz. 
68/69 van ons Maannblad is iets betreffende de »vervalsching« 
der »IV Veldpost Rumenië (boekdrukuitgave)« ter algemeene 
kennisneming gebracht ; uit latere berichten schijnt te moeten 
worden opgemaakt dat die hoofdpostambtenaar geheel onbe
voegd last gaf tot overdrukken ook van andere dan de Rumeen-
sche veldpostzegels. Dat hieraan worde gedacht. Op aandringen 
van den »Verband österr. Philatelisten-Vereine«, wien een 
onderzoek beloofd was en begin Februari 1923 aanving, werd 
door den Minister begin April toegezegd »dat het onderzoek 
doorgevoerd en dat het noodige zou bevolen worden. Toen het den 
Bond bleek, dat de zaak geen voortgang maakte, heeft het Bestuur 
daarvan zich tot afgevaardigden gewend. Een hunner, de heer 
Schiegl, heeft bij de behandel ing der Begrooling de Regeering 
over deze zaak geïnterpelleerd en, zooals overal was het antwoord 
»waardeloos«, de vraag werd omzeild. Hiermede werd, waarschijn
lijk niet gedacht, geen genoegen genomen en een motie aange
nomen, waarin de Regeering uitgenoodigd word een gestreng 
onderzoek in te stellen en den uitslag ervan aan den Volksraad 
mede te deelen. 

Hoe deze zaak ook moge loopen, alle Philatelisten worden op 
deze uitbuiterij der philatelistische wereld door het half-ambte
lijk geknoei ernstig gewezen en hun dringend verzocht deze 
soorten knosierijen, door volstrekte weigering ze te koopen of 
verkoopen, ook met allé hun ten dienste staande middelen 
krachtdadig te bestrijden. J. B. R. 

Het blijkt ons, dat van de Roemeensche weldadigheids-zegels 
Yvert no. 156—171, buitengewoon goedgeslaagde vervalschingen 
bestaan. 

Met den aankoop zij men voorzichtig ; in het volgend nummer 
hopen wij van de vervalschingen de belangrijkste kenmerken te 
kunnen weergeven. _ v. B. 

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

The Stamp Collectors Annual and Phi late l ic Year Book, 
for 1923. 16 th. Edit ion. 2 sh. 6 d. net. - De i6e uitgave 
van voornoemd Jaarboek voor Postzegelverzamelaars, bewerkt 
door den heer Douglas B. Armstrong en uitgegeven door het 
philatelistisch hoogstaand »Philatelie Magazine« 87 Emmanuel 
Road, Londen S. W. 12., is evenals dat der voorafgaande ja ren 
keurig gedrukt , terwijl de inhoud reeds door den naam vanden 
bewerker gewaarborgd is. De »philatelic literary index« omvat 
de jaren 1921 en 22 en beslaat 22 blz. De ledenlijst der Royal 
Phil. Soc. en het overige is geheel herzien, verbeterd en aange
vuld tot einde 1922. Als geheel nieuw zijn o.m. op aandringen 
van verschillende critici thans opgenomen : de voornaamste ont
dekkingen in 1922, bijzonderheden van de laatste zegels uitge
vende bezittingen van het Rijk. Uit de overzichten van het 

c^Bn7nwnnr*Rm W A T r R G R A A F Ï M C r R *N.YAAR & C i D I R . L E O N D E R A A ^ 
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»Stamp Year« in Engeland, Parijs, V. St. Amerika en Berlijn 
blijkt, dat voor Gr. Brittannië bij het eindigen van 1922, alle 
gunstige voorteekenen voor een tot nog onbekend seizoen van 
voorspoed (philatelistisch) in 1923 tegenwoordig waren. Geen 
wonder, allen werkten eendrachtig mede, voor de Junior Ten-
toonstelUng propaganda te maken. Uit de statistiek, bewerkt 
door dr. Georg Brunei, Parijs, leest men, dat het hoogste cijfer 
van nieuw uitgegeven zegels, 2500 in 1919, slechts 2300 in 1922 
bedroeg; Europa gaf 11 minder uit dan in 1921, nl. 899 i.p.v. 
91O; enz. Het vele buitengewoon belangwekkende en belangiijke 
kan niet worden omvat in deze beperkte ruimte ; alle philatelisten 
die zich wenschen te ontwikkelen wordt intusschen de aanschat-
fing van dit jaarboek aangeraden. J. B. R. 

Gebr. Senfs IlL Postwertzeiclieii-Katalog 1923/24. I. Band. 
— Na lang wachten verneemt de lezer dat de firma Senf nog 
qua Catalogus-uitgever bestaat. Dat zij zoo op zich liet wachten 
is te verontschuldigen ; haar drukmaterieel was zoodanig afge
sleten dat zij met goed fatsoen geen nieuwen catalogus meer 
kon laten drukken; de kosten waren zoo schrikbarend hoog, 
dat aankoop van nieuwe letters enz. niet geraden was. Ik ver
moed, dat hieraan is toe te schrijven, dat het Ie deel slechts een 
gedeelte van Europa bevat; het is te begrijpen, dat al wat 
Duitschland is, dus ook de voormalige Duitsche koloniën, daarin 
plaats vond, doch ik acht het ongerechtvaardigd en tevens 
onlogisch »Helgoland», dat nooit een Duitsch zegel heeft uitge
geven, daarin nog op te nemen, al mogen er nog Duitsche 
verzamelaars zijn, die het behielden, behoorde het philatelistisch 
nooit onder Duitschland. De bijvoeging van Danzig, Memel enz., 
en in 't bijzonder Oostenrijk Hongarije, Bosnië enz. moge hier 
of (en) daar meer of minder scherp aangevallen worden, de 
juistheid daarvan moet worden betwijfeld. De catalogus is een 
>Duitsche«, dit moet als hoofdfactor bij de beoordeeling in acht 
genomen worden. De uitgever moet daarmee rekening houden. 
De meeste Duitsche verzamelaars zijn door de tijdsomstandig
heden gedwongen zich in de Middel-Europeesche grenzen te 
bewegen, velen zelfs moeten zich bij Duitschland alleen houden. 
Dat menig verzamelaar binnen het voormalige Duitsche Rijk 
en Oostenrijk-Hongarije reeds vroeger alleen deze Staten zijne 
aandacht wijdde, is onbetwist zeker en die verzamelaars zullen 
met honderden jongeren de samenstelling van deel I, zooals de 
gebr. Senf haar uitvoerden met vreugde begroeten. 

De catalogus is in het smalle formaat der oorlogs-uitgaven. 
De druk is nu, zelfs van het nonpareille, zeer fraai en duidelijk ; 
de band is geel; het aantal bladzijden 219. De prijzen zijn ge
steld in »goudmark« en zijn te beschouwen als »verkoopprijzen« 
van de firma. De goudmark wordt berekend op 13000 papier
mark, d.w.z. »ongeveer de valuta-stand bij het afsluiten van den 
catalogus einde Mei 1923«. Die wijze van piijzen zou voorzeker 
de beste kunnen heeten, ware de »papiermark« niet erbij ge
komen. Bij de verschillende uitgiften van verscheidene landen 
of koloniën zijn van zeer groot gewicht de »aanteekeningen«, 
welke alle verzamelaars, ook de «studenten«, groote diensten 
bewijzen en de groote menigte voor verliezen e.d. vrijwaren, 
zoo zij den catalogus als gids blijven raadplegen. De zeer uit
voerig bewerkte gebieden, welke zelfstandig werden, of wel 
afgescheiden zijn van het voormalige R., zoomede de bezette 
gebieden, zijn voor de overgroote meerderheid, een »redding«. 
Om kort te gaan, afgezien van de enkele gemaakte bemerkingen, 
is deze Senf-uitgave niet alleen toe te juichen, maar ook allen 
belangstellenden aan te bevelen. Onze in het Maandblad advei-
teerende degelijke handelaars worden voor de levering zeer 
aanbevolen. T. B. R. 

Ingezonden. 
(Buiten verantwoordelijkheid der Redactie.) 

® m 

Senf-Catalogrus 1922. PrflstTaststellliig. — In haar »111. 
Briefm. Journ. deelt de firma Gebr. Senf mede, dat de prijzen 
in den catalogus 1922 gewijzigd zijn als volgt: Dl. Europa 1922, 
K. U.-prijzen met toeslag van 9900 »/j ( = K. U.-grondprijs X 
100), de overige met toeslag van 39.900 % ( = grondprijs X 
4oo); Dl, Buiten-Europa 1923, alle grondprijzen X 200. 

J. B. R. 

Watergraafsmeer, 18 Juni 1923. 
Mijnheer de Hoofdredacteur. 

Het deed mij genoegen stemmen te vernemen uit de philate
listische wereld, waarin een nieuwe richting wordt aangewezen, 
waarbij men in het vervolg zal breken met de sleur, het opeen-
hoopen van alleen kostbare zegels en verzamelingen, doch waar 
het hoofdzaak zal zijn, dat het wetenschappelijk gedeelte van het 
verzamelen meer op den voorgrond treedt. 

De Internationale Postzegel Tentoonstelling in Londen gehou
den, heeft bewezen dat de eminente mannen, waaruit de Inter
nationale jury bestond, ook dit hebben ingezien, en in hoofdzaak 
werden dan ook die verzamelingen met hooge onderscheidingen 
bekroond, die op wetenschappelijk gebied uitblonken. 

Dit werd bewezen o.a. door de collectie Victoria van Charles 
Latrop Pack, A. J. Warren, L. de Raay (waarvan de collectie 
niet geëxposeerd, doch weggesloten was), H. L. Vogel, waarvan 
de opzetting en wetenschappelijke studie door L. de Raay ver
richt werd, om over andere belangrijke studiewerken, zooals van 
Luit. Col. Napier (Griekenland), niet te spreken. 

In het verslag van de vereeniging »Hollandia«, waarin de heer 
Junge zeer terecht opmerkte, dat er een prijs op de a.s. tentoon
stelling zoude beschikbaar worden gesteld voor den »échten 
verzamelaar« en niet alleen voor de kapitalisten (d.w.z. de 
verzamelaais die over flinke geldmiddelen te beschikken hebben), 
alsook in dat van de Haagsche Phil. Vereeniging kwam bij het 
bespreken van de a.s te houden Internationale Tentoonstelling 
in den Haag, dat eens zal worden gebroken met de daarin meer 
en meer in zulke programma's voorkomende clausu'e bij inzen
dingen »in den meest uitgebreiden zin.« Daardoor gaan veelal 
inzendingen, waarbij expositie van geheele vellen of gedeeltelijke 
vellen van ongebruikte zegels, meer kostbaar dan uit een oogpunt 
van verzamehng op zich zelf en der Philatelie dienstig — veelal 
een g e l d k we s t i e (ik spatieer L.d.R.) — met de bekroningen 
strijken. 

Deze twee opvattingen uit geheel verschillende bronnen kan 
ik ten volle deelen. 

Het laten bezichtigen van buitengewone kostbare zeldzaam-
heden, hetzij in kabinetstukken als anderszins is m.i. slechts een 
kwestie van geld en niet van kennis. De verzamelaar (?), die 
over groote geldmiddelen te beschikken heeft, dient in geenen 
deele de Philatelie. Integendeel, men bewijst alleen hierdoor dat 
men voor geld a l l e s kan koopen. Of hij de noodige kennis 
als philatelist bezit, wordt hierdoor niet aangetoond. De v c -
zamelaar, die door middel van materiaal, hoe onbeduidend uit 
een geldoogpunt, de noodige wetenschappelijke studie kan 
aantoonen, doet hiermede veel meer nut en bevordert de Phila
telie en verhoogt haar tot een Wetenschap. 

Naar aanleiding van het hierbovenstaande heb ik dan ook 
gemeend den Secretaris van de Internationale Tentoonstelling 
te 's-Gravenhage, op het een en ander opmerkzaam te moeten 
maken, met eenige opmerkingen en toevoegingen in bovenge-
noemden zin te moeten aanwijzen, en ik hoop dat op den a.s. 
Philatelistendag hieraan de meening van de aanwezigen getoetst 
zal worden. 

UEd. dankend voor de plaatsruimte, Hoogachtend, 
L E O N DE RAAY. 

UJJfcAUJJlülU.lJl 
WATERGRAArsmCER •M.YAAR t C^ a ^ D I R . L E Ö N D E RAAY 

= • INT.TEL. Z U I D 6255 
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rn ADVERTENTIEN. 
UITSLUITEND voor LEDEN 

der 
Aangesloten Vereenigingen. 

T E K O O P spec. coll. Ned. en Kol., 
w.b. 52 ex. Ie en 2e em., pi.in. 800 s t , 
vooi f 1 2 5 , - ; spec. coll. Griekenland 
tot 1890, 516 St., 1110,- ; coll. post
stukken, 2000 stuks f 1 0 0 , - . (82) 
F. H. BRINKMAN, BARNEVELD. 

R ECLAME AANBIEDING. 
Wij bieden aan zoolang onze voorraad sireltt, tegen 
zeer billijlcen prijs, gedurende de zomermaanden : 

Nederland. Jubileum 1 Gulden / 0,35 
2 i/i 
5 

10 

0,90 
1,50 
8 -
0,85 
0,85 
0,50 
0,50 

0,40 
0,75 
0,15 
0,90 
0.20 
0,15 

Beieren 191-1, Ludwig, 17 stuks, compl. ongefand 
» 1919, opdr. Volksslaat of Freistaat, enget 
» 1914, Ludwig, compl., getand, per serie 
» 1919, opdr. Freistaat of Volksstaat, get. 

1919, 2^2 pfn.—5 Mark, 
Freistaat op Germania, compl. 

» 1920, compleet, zonder opdruk, 17 stuks 
» 1920, opdr. Deutsches Reich, 20 st, compl. 

Oostenrijk 1923, Jubileum-serie, compleet . . . 
Duitschland, M. 5.J00 (prachtige uitv. reeds uit koers) 

» Ruhr-Hilfe, 3 stuks, compleet . . . 
Montenegro 1896, Jubileum, compleet » 0,75 

» 1913, Jubileum, compleet » 1,75 
Liechtenitein 1921, 2 R.—1 fr., pracht-serie, 16 st. » 3,— 
Oostenrijksche Feldpost, 2e uitgifte, 1915, 

compleet, 27 stuks, gebruikt » 5,o0 
idem, 3e uitgifte, Karel, compleet » 1,25 
idem, Feldpost in Rumenië, Ie compleet. . . . » 1,25 
idem, » » » 2e » . . . . » 1,25 
idem, » » Italië, 19 stuks > 1,25 
Litauen 1919, 2e uitgifte, compl. (Yvert fr. 13,95) » 0,40 

1919, 3e » » (Yvert fr. 12,30) . 0,25 
1921, Vliegpost, Engel-serie, 7 stuks . . » 0,70 

Belaling vooruit op Postrelcening 10849. Porto extra. Orders onder 
f 3 ,50 worden niet uitgevoerd. Prijscourant gratis op aanvraag. 

Internationale Postzegeltiandel H. C. CORBELJÉ 
P. LINDOSTRAAT 3. TELEFOON 2782. M UTRECHT. 

(85) 

( ö r TE KOOP AANGEBODEN: -£3) 
Ned. Indiè, Yvert no. 127 t/m 13!, per 
10 series f 3 ,50 , per 100 series f 32,50. 
GEVRAAGD: Xederland no. 94 1/ni 97 
en port no. 60 en 61, per 10 st. of meer. 
R. Rsinis Bok, Sweelinckstr. 182, 's-Nage, (so) 

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

GROOTE \A/INST -^a 
VOOR WEDERVERKOOPERS! 

Prachtvolle Noodgeld'Verzameling 
1000 verschillende biljetten in mooi album. 

Proef-Album fl. 4,—. — Geld vooruit. Franco. 
D U I T S C H P O R C E L E I N - G E L D . 

PRIJSLIJST GRATIS. (83) 
Eugen Falkenberg, Berlin - Tegel - Ost, Veitstrasse 43. 

Duftichland groot formaat 100—5000 Mark, met oud en nieuw 
watermerk, compleet 14 stuks, koopje * ƒ 0,65 

idem, Rhein-Ruhr-Hilfe, compleet * » 0,20 
Italië 1919, met opdruk »Regno d'Italia-Trentino 3 Nov. 1918«, 

Yvert i fr». 14 500, - met schriftelijke garantie, 
gelegenlieids koopje ! ! ! I f 175,-

Oostenrijk, Veldpost III, 1 h.—10 Kronen, 
compleet, 20 stuks * / 1,75 

Bij bedragen vanaf f 10,— lever ik het zeldzame zegel Cura(:ao 
f 1,50 op f 2,50 voor slechts f 5,50 

Posizeselliandel JOS. LA PflIITBÉ, Prins Henilfikstf. 61, 's-Hifl8. l^^^'uTsm^. 

^dverfeerf in Sif ^lafl. 

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

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

P. Servaas Smits, Deventer. 
0 3 - GEEN LEVERING OP MANCOLIJST. (21) 

xt^,.x+x.,At>, x+x. xt*_ x+x, xt^..iTi..it^..!it4ï..2iJi.ït4ï. ^Tif.J^ 

POSTZEGELÏEIIZItMELMRii!! I 
Verzekert Uwe Verzamelingen tegen !̂  
BRAND EN DIEFSTAL | 
op beurspolis, dus tegen eene vaste f? 
premie per jaar, slechts bij P R I M A î  
Maatschappijen, door bemiddeling van |J 

JOH. H. LIMPER, I 
MAKELAAR IN ASSURANTIËN. |J 

VONDELLAAN 2, H I L V E R S U M . F 
Kantoor: Heerengrachl 114, Amsterdam. \^ 
Postbus 129. Telefoon N. 8235. f> 

ÜQ) _ _ _ 1* 
V4X* V|x' 'x|>.' V̂ x" VJV' »"iV V^x V|X' 'x+V '3?+x' >iV VJV V^x \ 

UW VERZAMELINGEN, DOUBLET
TEN, POSTSTUKKEN, ENZ., TEGEN 
B R A N D EN D I E F S T A L BIJ: 
HANEKAMP & VAN DEN B R O E K E , 
- ALGEMEEN ASSUR.\NTIE-KANTOOR, -

v/h JACQ. DE SONNAVILLE, 
S P U I 7, A M S T E R D A M 
TELEFOON NOORD 4135. (81) 

g ^ i»t»> i»t»> M " i?jg, «»tl <^ j»jg. i»t»i i»i»i. c j i !»>■< i«ii yf) 

POSTZEGELHANDEL „ V E R I T A S " . 
L Nagel Wouwmiistraat 74, Haarlem. 
ZICHTZENDINGEN, 

acht cent per franc, volgens 
: Yvert & Tellier 1Q23 : 

1000 verschillende postzegels f 3,75 
2000 „ „ 11,15 
CatalogusZumstein 1923,franco f 1,40 
, (iÜ 
1^7 ifi«lS'•!&"(«?<* i»J5"l^ li?i'"5JS'(^"ifS"'SIS"S(S'^g 

KLOOSTERZEQELS 
AFKOMSTIG VAN. HOLLANDSCHE 
OF BELGISCHE GENOOTSCHAPPEN. 
GEGARANDEERD ONUITGEZOCHT. 
FRANCO PER POST : 1 K.G. f 1,20, 
5 K.G. f 4,75. BEDRAG MET ORDER. 
P. W. F. FRANSEN, AMSTERDAM, 
D RHIJNVIS FEITHSTRAAT 50. (84) 

K.U.K. Feldpost I, Yvert no. 
II, 

III, 
Opdruk Serbien I, 

» Bani I, 
Inschrift » II, 

121 
no. 22—48 
no. 4968 
no. 1—21 
no. 117 
no. 1834 

 Alles geheel compleet, 
bekende prima kwaliteit. 

ƒ16,50 
. 6,25 
» 1,50 
» 4,50 
» 1 , -
» 0,85 

(19) 
F R A N C O na ontvangst van Postwissel-

POSTZEGELHANDEL „ÖNIVERSEL", 
Spui 13, Amsterdam. J. J. A. Engelkamp. 

Gas3Tmv!FT>nn ^y^TJL? G R A A F S M C r R 
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De inmiddels ter tafel gekomen zichtzending vindt dezen avond 
zeer veel belangstelling. 

Nadat de voorzitter namens alle aanwezigen een woord van 
dank gericht had tot den heer Post voor het tentoonstellen 
zijner inteiessante collectie en tot het betrokken bestuurslid, 
voor de door het stujkje gegeven muziek, werd de vergadering 
om + 10 30 opgeheven. 

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

Nieuwe leden, 
J. A van Boldenk (e), Chassestraat 88 hms, Amsterdam 
R Kok (e), Nobelstraat 26, Utrecht 
Cornells Begeer (e), Kromme Nieuwegracht 18, Utrecht 

Candidaat-lfden. 
G N Flamman, Spoorstraat 33, Soestdijk. 
H M Dercksen WJzn , Westhave 48, Gouda 
A Snethlage, tandarts, Aalsmeer 
1. J van den Helm, Biltstraat loi c, Utrecht 

Bedankt als lid. 
J ] van Driel, Burg Reigerstraat 72, Utrecht. 
H P G Schrijver, 28 F, Ouden Rtjn 
mevr E Bre'.ler Heijnen, Werkendatn 
W Muller, Leidscheweg 74, Utrecht 
G A j van Engelen van der Veen, Trans 15, Utrecht 
W F ƒ den Uijl, W . van Nooitstraat 58, Utrecht 

Adresveraiideriug. 
D Jonker wordt Soestdtjk (paleis) 

VerKaderinsen 
BESTÜÜRSVERGADERINU op Dinsdag 18 September 1923. 
ALGEMEENE VEROADERING op Dinsdag 25 iseptember 1923. 

Mededeeliiig 
De penningmeester maakt bekend, dat in September a s over 

de contributie beschikt zal worden Storting van het bedrag 
der contributie kan ook geschieden op giiorekening no 36991 
van den penningmeester, den heer H Kaub, 

Haagsche Philatelisten-Vereeniging, 
te 's GRAVENHAGE 

Opgericht 17 April 1897. 
Als rechtspersoon erkend bfl Kon Besl Tan 20 April 1903, n". 58. 
Secr. : C J COELAND, Van Weede v Dijckveldstr Zo,'s Gravenhage 

VEKKORT VERSLA« der aJEENhÜMSI Tan Don-
derdaa: 28 Juni 1933, 's aTonds te 8 uur, in het 
,,Zuld-(Tollandsch Koffiehuis", te 's-Grav»>iihagre. 

Aanwezig 17 leden en de heer A Starink Jzn als introduce 
Voorzitter de heer Stroo, die de aanwezigen hartelijk welkom 
heet op deze bijeenkomst, de laatste vooi de ' acantie, en voor ge
opend verk'aaid Notulen en ingekomen stukken worden opzijn 
verzoek voorgelezen , de eerste onveranderd gearresteerd , wat 
de stukken betreft voor kennisgeving aangenomen 

Daarna wordt overgegaan tot s temming over het candidaat-
werkend lid die met algemeene stemmen (16) blijkt te zijn 
aangenomen. 

Onder de rubriek »Mededeelmgen« werden eenige zaken van 
internen aard besproken en afgedaan en maakte de voorzitter 
de opmerking, dat in het laatste Maandblad een te zijnei tijd 
door de H P V gedane vraag over het zegel N- Ind ie 10 cent op 
20 cent ziine beantwoording vond De heer Latour laat de nieuwe 
Malta zegels circuleeren en wordt inmiddels overgegaan tot de 
gebruikelijke veilotingen 

Door den heer Mazel wordt opmerkzaam gemaakt op het m 
de Rotterdammer geopperde plan van een Amerikaan, om tot 
het uitgeven over te gaan van viedeszegels ter gelegenheid van 
het jubileum van onze Koningin De hoop wordt uitgesproken, 
dat dan schoone producten tot uitvoering zullen komen en het 
Inschrift m onze eigen taal moge luiden 

De voorzitter sluit dan het officieele gedeelte en wo"dt over 
geeaan tot het houden van een Ameiikaansche veiling, waarvoor 
nog al animo bleek te zijn met resultaat, dat ten behoeve van den 
inzender van 6 serien Oostenrijk uit Modling f 15,25 kon worden 
geincasseerd De Secretaris, C J C O E L A N D . 

Aangenomen als werkend lid. 
A Starink Jz , Groot Hertoginnelaan 127, te 's Gravenhage 

Voorgehangen als werkend lid. 
B Verheij, gep officiei ie klasse van den Marine Stoomvaart-

dienst. Marconistraat 12, 's Gravenhage 
(Voorgesteld door J J Knotter ) 

Adresveraudering. 
W Dozy, Van Lawick van Pabststraat 32, Arnhem, wordt 

Nicolaistraat 56, s Gravenhage 
Bedankt als lid. 

Arian Bos, Korte Haven 15/17, Schiedam 
BIJEENKOMST op Donderdag 27 September 1923, des avonds te 

8 uut, in het Zuid-Hollandsch Koffiehuis, (xr«jenmarkt,te 
's Gravenhage 

Opening Notulen Mededeehngen 
Ingekomen stukken. Verloting Rondvraag 
Ballotage nieuwe leden Sluiting Veilng 
Den leden wordt beleefd opmeikzaam gemaakt, dat 

er gedurende de maanden Juli en Augustus GEEN bfleen-
komst zal plaats hebben . 

Vereeniging van Postzegelverzamelaars ,,de Globe", 
te ARNHEM 

Opgericht 12 Januari 1897. 
Erkend bq Koninklijk Besluit van 26 September 1911, n». 33. 

Secretar i s : F J HoEBiNKy Burgemeestersplein 9, Arnhem. 

VERSLAU van de vergadering, gehouden op Dinsdag 
26 Juni 1933, des avonds te 8 uur, in 
Café Restaurant „Nationaal", te Arnhem. 

Aanwezig 22 leden, o w 2 dames De voorzitter, de heer Pos, 
opent de vergadering met een woord van welkom, in het bij
zonder tot den heei IBacker van Ommeren, die als nieuw lid voor 
het eerst de vergader ing bijwoont 

De notulen worden gelezen en onder dankzegging goedgekeurd 
Onder de ingekomen stukken bevinden zich, behalve een be

danken voor het l idmaatschap een schrijven van de Brand- en 
Inbraakveizekering Maatschappij »Hermandad« te Utrecht, Aa<:\\-
tennstel l ing van de groote Maatschappij Nederl Lloyd, waarin 
de aandacht wordt gevestigd op het op i Juli a s m werking 
tredende nieuwe tarief, waar een postzegelverzameling tegen 
brand en inbraak bij een gewone inboedelverzekering kan 
worden ondeigebracht , ook zonder dat men in het bezit van een 
biandkast is, voor een premie van f 1,50 per mille Nadere 
inlichtingen zijn te bekomen aan het adres Prinses 'estraat 27, te 
Arnhem Naar aanleiding van dit schrijven deelt de voorzitter 
mede, dat hij zun verzameling bij bovengenoemde verzekering 
heeft verzekerd 

Het candidaat-lid, de heer J Mebus, te Amsterdam, woxAx. met 
gioote meerderheid van stemmen tot het l idmaatschap aange 
nomen, terwijl ons oud-lid, de heer G Mekkmg, bij acclamatie 
wederom tot het lidmaat^^chnp wordt toegelaten 

De voorzitter deelt daarna mede dat, naar aanleiding van he t 
programma van de Nederl Ver van Postzegelverzamelaars vooi 
de te houden tentoonstelling in September 1924 Xe'-: Gravenhage, 
een bespreking is gehouden in de j 1 bestuursvergadering met 
het resultaat, dat het bestuur in overweging nam den Bond te 
vragen aan het programma een vereenigingen wedstrijd toe te 
voegen en dat, als de Bond hierin zou toestemmen, ter voorbe 
reidmg in de maand November of December een voorbereidende 
intieme tentoonstelling voor de leden der »Globe« te organiseeren 
Er ontspon zich hierover een uitvoerige discussie met het resul 
taat, dat eerst aan den Bond gevraagd zal worden of hij met een 
en andei instemt 

De heer de Winkel stelt voor, dat, mocht de Bond afwijzend 
beschikken, de intieme tentoonstelling voor de »Globe« toch te 
doen plaats hebben , wat veel bi)val vindt, zoodat besloten wordt 
in de eerstvolgende bestuursvergadering na de vacanlie een 
plan hiertoe te ontwerpen 

De voorzitter deelt mede, dat door het bestuur een p rogramma 
van actie in voorbereiding is, dat op de sectielijsten gedrukt 
zal worden Op een der volgende vergaderingen zal het pro
gramma worden bekend gemaakt 

UJI-fcJlJfclJW!i1l!i|.1J t # * O:^ D I R . U E O N D E ' R A A Y 
.'■^V» .=^^.IHTi>rSiÉ:e: XO:|P>8255 
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Hierna volgt de gratis verloting. Onze voorzitter, de heer Pos, 
is de gelukkige en ontvangt het 18 kreuzer zegel, rood, van 
Wurtemberg. 

Daarna sluiting. De Secretaris, F. J. HOEBINK. 
Aangenomen als lid. 

No. 75. G. Mekking, Bentinckstraat 25, Arnhem. 
No. 143. J. Mebus, Korte Lijnbaansteeg 4, Amsterdam. 

Mededeeling. 
Gedurende de maanden Juli en Augustus GEEN reillng:

avonden of vergaderlngren. 
Waarschuwing. 

Den leden wordt dringreud verzocht de erentuee le *oete

gelden stipt aan den penningmeester te urillen remitteeren, 
daar anders uits luit ing der rondzendingen liet gevolg ?al zfln. 

Philatelistenclub ,,Rotterdam", 
te ROTTERDAM. 

Opgericlit 6 Februari 1905. 
Goedgekeurd bfl KoninkHjk Besluit van 27 Maart 1905, n». 63. 
Secretaris: P. J O R I S S E N P.C .ZN. , Beatrijsstraat ^d, Rotterdam. 
Comm. V. d. Verkoop; dr. L. F R E N K E L , Eendrachtsweg7,/^ö/to'a^aw. 

AdresTPranderine:. 
J. Maas, thans Henegouwerlaan bja, Rotterdam. 

Bekendmaking. 
Gednrende de maanden Jnli en Angustns 1923 GEEN 

vergadering. De Secretaris, P. JORISSEN P.C.ZN. 

Internationale Vereeniging „Philatelica", 
te ' s GRAVENHAGE. 

Opgericlit 1 Jannari 1911 als I. P. V. „Hollandia". 
Statuten goedgekeurd by Kon. Besini t van 8 Maart 1912, n«. 4. 
Secretaris: L. C. VERSPOOR j r , Fahrenheits tr . 373, 'sHage. 

VERSLA« der ALGEWEENE VERGADERING op 
Donderdag 28 Juni 1923, in Café „Hollandais", 
Groenmarkt, te 'sGravenhage. 

Aanwezig mevr. Hoogerdijk en 4? heerenleden. De voorzitter 
opent de vergadering De heer De Groot, voor het eerst aan
wezig, wordt hartelijk welkom eeheeten. Met kennisgeving 
afwezig de heeren Amiabel, Van der Houwen en Stofregen. 

Zegels voor het falsificatenalbum zijn geschonken door den 
heer Van Scharrenburg en voor de verloting door de heeren 
Van Scharrenburg, Vetlegh en Van der Houwen ; zegels ten 
bate van de kas door den heer Van der Schalie. 

De assurantie is nog niet geheel in orde. 
De nieuwe reglementen zullen binnenkor t verschijnen. In ver

band hiermede ziin in het reglement voor het rondzendings
verkeer eenige wijzigingen noodig en w e l : in art. 11 vervalt 
»hoogstens 15 leden» en in art. 12 »minstens 3 en hoogstens 5 
boekjes«, en wordt toegevoegd: art. \2a »Ieder lid, dat aan de 
rondzending deelneemt, moet in het bezit zijn van naam of 
monogramstempel ; andere afteekening woidt niet toegelaten.« 

Deze wijzigingen worden goedeekeurd. 
De notulen worden ongewijzigd goedgekeurd. 
Als lid worden aangenomen dr. B. Daamen en mevr. A. 

Obreen van Haaften, beiden te den Haag. 
Inzake de viering van het 30jarig bestaan van «Breda« wordt 

f15 ,— uitgetrokken voor de aanschaffing van prijzen voor de 
verloting of anderszins. Het bedrag zal aan »Breda« worden 
overgemaakt . Naar den Philatelistendag zullen geen afgevaar
digden worden gezonden. 

Bij de verloting krijgt de heer Van der Moer den len prijs. 
Het «^childeriitje wordt opgehouden en zal op de volgende ver
gadering verlont worden. 

De veiling van zegels geeft een bate voor de kas van f 3,80. 
Bij de rondvraag kriigt de heer Kirschner het woord. Hij 

meent, dat bii voldoende deelname de Yvertcatalogus goed
knoper verkriiebaar zal zijn. Zij, die bei eid zijn aan den gezamen
liiken aankoop deel te nemen, gelieven zich op te geven bij den 
heer D. O. Kirchner jr., Schalk Burgerstraat 94, den Haag. 

De Secretaris, L. C. V E R S P O O R J R . 

AfijeToerd als lid. 
No. 75. G. Vogel, Wolmaranstraat 28g, deti Haag. 

Nieuwe leden. 
No. 75. dr. B. Daamen, J. P. Coenstraat 27, den Haag. 
No. 282. mevr. A. Obreen van Haaften, Laan van Meerdei voort 

362, deti Haag. 
Gandidaatleden. 

J. Sonneveldt, Zandwijk H 11, Tiet. (Eigen aangifte). 
N. A. J. de Voogd, 'sHeer Arendskerke. (Eigen aangifte). 
L. Werbata, ambtenaar in en uitvoerrechten, Makassar. (N.0 I ). 

(Eigen aangifte ) 
Adresveraitdering. 

No. 97. A. Greijskamp, Hendrik Zwaardecioonstraat 109, 
den Haag. 

Vergaderingen. 
BESTUURSVERGADERING op Woensdag 25 Jul i 1923, des 

avonds te ïV4 nur, in zaal I van Café »Hollandais«, 
Groenmarkt, te'sGravenhage ; daarna ALGEMEENE VER

GADERING tezelfder plaatse, te T /̂j uur. 
Opening Ingekomen stukken. Verloting van zegels. 
Mededeelingen. Notulen. Veiling van zegels. 
Ballotage candidaatleden. Rondvraag en sluiting. 
Verloting schilderij. 

Nederiandsche Philatelistische Vereeniging 
,,Op Hoop van Zegels", 

te HAARLEM. 
Opgericlit 1 Maart 1911. 

Erkend bfl Koninklflk Besinit van 1 November 1912, n". 89. 
Secret . : G. D. S W A N E N B U R G D E V E Y E , Schotersingel 109, 

Haarlem. 

Aangenomen als lid. 
J. M. Vooihoeve, Valeriusstiaat 253, Amstcidam. (lid no. 108. 

De .Secretaris, 
G. D. SWANENBURG DE VEYE. 

PhilatelistenVereeniging ,,ZuidLimburg", 
te MAASTRICHT. 

Opgericht 19 December 1921. 
S e c r e t a r i s : ] . W. J o n k e r s , St. Lambertuslaan ■;,(), Maastricht. 

KOKT VEKSLAG van de vergaderingen van Maandag 
11 Juni, in de achterzaal van CaféRestaurant 
„Aux Pays Bas", en van Maandag 25 Juni 
1923, te 8 uur, in de bovenzaal van de Socië
teit ,,Momu8" te Maastricht. 

Nadat de voorzitter de vergadering geopend heeft en de no
tulen voorgelezen en goedgekeurd ziin. deelt de heer Van der 
Kloet mede, dat de heer Leenaers 't falsificatenalbum der vorige 
Vereeniging aan onze Vereeniging heeft geschonken, welk 
bericht met algemeene vreugde door de aanwezige leden begroet 
wordt, waarna de voorzitter den heer Van der Kloet verzoekt, 
den gever, uit naam der Vereeniging, te bedanken. 

Op verzoek van eenige leden, om de vergadeiingen elders te 
doen plaats hebben, wordt besloten deze voortaan in de boven
zaal van de Sociëteit »Momus«, welwillend afgestaan, te houden. 
De voorzitter bedankt het bestuur van »Momus« voor zijn mede
werking en spieekt de hoop uit, dat, nu de zaal in alle opzichten 
zooveel verbeterd is, de leden zullen medewei ken om door hun 
aanwezigheid de bijeenkomsten te veraangenamen. 

Den 25sten Juni 11 had er de eerste vergadering reeds plaats 
en deed het ons, die de zaal niet kenden, waarlijk genoegen te 
zien hoe deze, in tegenstelling met de vorige, aan zooveel hoo
gere eischen voldeed. Op deze vergadering heette de voorzitter 
speciaal den heer Van Aubel welkom, als zijnde voor de eeiste 
maal ter vergadering. 

Met ingenomenheid wordt het bericht ontvangen, dat de leden 
van de P. V. H. uit Heerlen met l Juli a.s lid van onze Veree
niging worden en aldaar eene zelfstandige afdeelingzullen vormen, 
dragende den naam PhilatelistenVereeniging »Zuid Limburg«, 

Hfc^mJUüfl'l.lJI 
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afdeeling Heerlen. Onze leden, voor wie Heerlen gemakkelijker 
te bereiken is dan Maastricht, zijn dus thans in de gelegenheid 
aldaar de vergaderingen bij te wonen. 

Ue nieuwe (13) leden uit //(?<;;■/«« worden door den voorzitter bij 
hun toetreden tot de Vereeniging van harte welkom geheeten. 
De voorzitter spreekt de hoop uit, dat èn voor de leden uit 
Heerlen èn voor die uit Maastricht deze combinatie eene geluk
kige moge zijn, waaraan hij niet twijfelt, daar de besturen van 
Maastricht en Heerlen met de beste voornemens bezield zijn. 

De heer Crets schonk het falsificatenalbum eenige mooie 
zegels, waarvoor de voorzitter bedank t ; hij hoopt, dat de belang
stelling voor dit a lbum steeds onverzwakt mag blijven. De heer 
Haenecour toonde de nieuwe propagandazegels van Italië. 

Voor de verloting, die aan ieder aanwezig lid een prijs bezorgt, 
stelde de voorzitter een serie van Servië ter beschikking; de 
beeren Van Aubel en Dishoek ook eenige waardevolle zegels. 

Na een kleine veiling bracht een gezellig kienspel menig mooi 
zegeltje aan den gelukkigen winnaar. 

Bericht. 
In de vergader ing van 11 Juni j . l . is besloten, op verzoek van 

eenige leden, de tweewekelijksche vergaderingen enz. voortaan 
te houden in de bovenzaal van de Sociëteit »Momus«, a/h 
Vrijthof. De Secretaris, J. W. JONKERS. 

Nit^uwe leden. 
64. M. D. H. Haenen, St. Franciscus'aan, Heerlen. 
65. G. Verbeek, Koningstraat, Heerlen. 
66. A. Deckers, Kerkraderweg 47, Heerlen. 
67. J. C. Deckers, Kerkraderweg 47, Heerlen. 
68. M. Closset, Sittarderweg 102, Heerlen. 
69. A. H. van Wersch, Stationstraat 6, Heerlen. 
70. P. W. van Gefifen, Emmas t raa t 13, Heerlen. 
71. A. Vogels , Notaris, Nieuwenhagen. 
72. J. Vogels, Temst raa t 10, Heerlen. 
73. G. J. Kijkhoek, Geerstraat 77, Heerlen. 
74. J. Baren, Nobelstraat i, Heerlen. 
75. H. V. d. Hoorn, Lindeplein, Heerlen. 
76. Fr. Baar, Valkenburgerweg 31, Heerleti. 

Adresveranderingen. 
J. G. de Backer, vroeger Maastricht, thans iste Helmerstraat 

215, Amsterdam. 
G. C. van Hoften, vroeger Oegstgeest, thans Nieuwe Rijn 26, 

Leiden. Tijdelijk adres gedurende de maanden Juli, Aug. en 
Sept.; G. C. van Hoften, Ginnekenweg 73, Breda) 

Vollende vergaderingen. 
Maandag 23 J u l i 1923 \ t e lkens te 8 u u r , in de Socie

Maandagr 6 Angus tu s 1923 \ t e l t »Moraus«, Vrflthof, te 
Maandag 20 Angustvi» 1923 ) Maast r ich t . 

PhilatelistenVereeniging ,,Groningen , 
te GRONINGEN. 

Opger i ch t 16 September 1915. 
Erkend bfl K o n l n k l g k Bes lu i t Tan 13 December 1915, n». 78. 
S e c r e t a r i s : C. M E I J E R , Oude Boteringestraat 39, Groningen 

VERSLACx der vergadering, gehouden op Maandag 
11 Juni 1923, in de „Bodega", te Groningen. 

Aanwezig 11 leden en i introducé. De voorzitter begroet den heer 
Feddema, die na 3jarig verblijf op Java, hier weder woonachtig is. 

De notulen der vorige vergadering worden goedgekeurd. 
Ingekomen is het bedanken als lid door den heer Hogema wegens 

vertrek naar het bui tenland. 
Naar aanleiding van het schrijven van de Ned. Ver. van Post

zegelverzamelaars blijkt geen der leden speciale wenschen te 
hebben voor de Haagsche Tentoonstell ing in 1924. 

Aanwezig zijn vele nieuwigheden, zoodat de veiling van diverse 
kleine series zeer vlot is. Daarna wordt voor een waarde van 
f4,— aan zegels uit de kas besteed voor de maandverlot ing 
onder de aanwezigen. 

Hoewel de zomervergaderingen geen succes opleveren, stellen 
meerdere leden voor, om in Juli toch samen te komen, zij het 
dan zonder verloting, Hierop sluiting. De Secretaris, C. MEIJER. 

Vergadering. 
Maandag 10 September 1923, te 8!̂  uur, in de „Bodega", 

Guldenstraat, te Groningen. 

PhilatelistenVereeniging ,,Apeldoorn", 
te APELDOORN. 

Opger icht 15 October 1918. 
Goedgekeurd bq Koninklijk Bes lu i t Tan 29 Apri l 1922. 

S e c r e t a r i s ; A L F . CORNELISSEN, Hoofdstraat 148 B, Apeldoorn. 
Geen Ters lag on tvangen . 

Postzegelvereeniging ,,Helder", 
te HELDER. 

Opger ich t 21 Oct ber 1922. 
S e c r e t a r i s : C. D E J O N G H . Z N . , Krügerstraat 11, te Helder. 
KOKT VEKISLAÜ der vergadering van Vrij lag 

15 Juni 1923, in ' t gebouw „Irene", te He der. 
Een welgeslaagde avond! Aanwezig 19 leden en i introducé. 
Te 7.45 opent de voorzitter de vergadering, heet allen hartelijk 

welkom, in ' t bijzonder den heer Witte , en geeft den secretaris 
gelegenheid de notulen der vorige vergadering voor te lezen, 
die onveranderd worden aangenomen. 

Daar de ingekomen stukken niets bijzonders bieden, wordt 
overgegaan tot verkiezing van een administrateur voor de rond
zendingen in de plaats van den heer Wolters , die voor deze functie 
heeft bedankt, doch wèl pennmgmeester blijft. Een reglements
herziening is nu noodzakelijk geworden, en de voorzitter vraagt ' 
dan ook, of er liefhebbers zijn voor deze open gekomen functie ; 
hiervoor geven zich op de beeren Decider,Kooijman en Polling. 
De uitslag der gehouden s temming wijst den heer Kooijman voor 
deze functie aan. Bij de tweede s temming voor commissaris, tevens 
reser>'eadministrateur, waarvoor zich opgaven de beeren Polling 
en Decider, wordt laatstgenoemde gekozen en aan het bestuur 
toegevoegd. Ook de rondvraag leverde niets bijzonders op, dan 
alleen een aanmaning van den voorzitter naar aanleiding van een 
kleine stagnatie in de rondzending van Sectie I, dat ieder op zijn 
beurt zich moet beijveren om de rondzendingen gereed te houden 
voor het Sectiehoofd, wanneer deze de zending komt terughalen. 

Met veel genoegen wordt de verzameling Nederland en 
Koloniën door allen in oogenschouw genomen, die aan den heer 
Witte toebehoort. 

Niets meer aan de orde zijnde, ging men om 10 uur uiteen. 
De Secretaris, C. DE JONG H Z N . 

Vereeniging van Postzegelverzamelaars ,,Delft", 
te D E L F T . 

Opger ich t 11 Mei 1922. 
S e c r e t a r i s : H. V A N D E R Z E E , Coenderstraat ia, Delft. 

KORT VERSLA« der vergaderingvan 4 Juni 1923, 
des avonds te 8 uur, in „Hotel Central", te Delft. 

Aanwezig 12 leden. Bij afwezigheid van den voorzitter opent 
de heer Huijser de vergadering, waarna de notulen worden voor
gelezen, welke worden goedgekeurd. 

Voor de veiling zijn een groot aantal zegels ingekomen, welke 
in totaal f 22,— opbrengen. Voor de kas wordt afgedragen f 3,95 

De gratis verloting stelde weder elk der aanwezigen in het bezit 
van een prijs. 

Bij de rondvraag spreekt de heer Huijser zijn misnoegen uit 
over het herhaald afwezig zijn van den voorzitter en verzoekt 
den secretaris dit bedoelden heer te willen mededeelen. De heer 
Kappenberg merkt naar aanleiding hiervan op, dat men thans 
in elk geval rekening diende te houden met de huiselijke om
standigheden van den heer Van der Heide. 

Verder deelt de heer Huijser mede, dat hij zich, door ver
schillende onaangenaamheden, genoodzaakt heeft gezien zijn 
functie als administrateur der rondzendingen neer te leggen. 
Den heer H. wordt hulde gebracht voor de wijze, waarop hij 
steeds de rondzendingen geregeld heeft. Uit verdere mededee 
lingen blijkt, dat de heer Vos zich bereid heeft verklaard, de 
taak van den heer Huijser tijdelijk over te nemen. Gedurende 
de zomermaanden zal hij wel tijd kunnen vinden. 

Het wordt aan den heer Vos overgelaten maatregelen te treffen, 
ten einde de bedragen, verschuldigd voor gekochte zegels, regel
matig te ontvangen. De heer De Fouvv Jr. stelt zich beschikbaar 
om, indien noodig, achterstallige gelden per kwitantie te innen. 

Niets meer aan de orde zijnde, wordt de vergadering gesloten, 
waarna men nog voor de beurs bijeen blijft. 

De Secretaris, H. VAN D E R Z E E . 
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O U D E B R I T S C H E K O L O N I A A L - Z E G E L S . 

IK BEN VAN PLAN TWEE GROOTE VERZAMELINGEN VAN OUDE BRITSCHE K O L O I N A A J Ü Z E G E L S 
TE DETAILLEEREN, ALLE ZEGELS IN ZEER MOOIEN STAAT. GEMIDDELDE PRIJZEN EEN-DERDE 
CATALOGUS. ZICHTZENDINGEN KUNNEN OP VERZOEK OOK AAN VERTROUWDE VERZAME
LAARS WORDEN TOEGEZONDEN. BOVENDIEN HEB IK IN VOORRAAD EEN UITGEZOCHTE 
PARTIJ EDUARD- EN GEORGE-UITGIFTEN, BEIDE POSTFRISCH EN MOOI GESTEMPELD. PRIJZEN 
VAN DEZE GEMIDDELD HALF-CATALOGUS. REFKRENTIEN GEVRAAGD. ĵ (23) 

J. BIRD, 31 ELLERBY STREET, FULHANI, LONDON, S. W. 6, ENGELAND. 

POSTZEGELHflNQEL 

G.KEISER^^ZOON 
. Telefoon H. 2438. -
Postrekening No. 4262. 

PASSAGE 25 
DEN HAAG 

Bankrekening : 
De Twentsche Bank 

GROOTE KEUZE IN 
A L L E S O O R T E N Z E G E L S 
TEGEN BILLIJKE PRIJZEN. 

SPECIALITEIT IN 
NEDERLAND EN KOLONIËN, 
= ^ ONGEBRUIKT EN GEBRUIKT. = = 

ONZE NIEUWE PRIJSLIJST No. 13 VOOR 1923 
- I S V E R S C H E N E N -
EN WORDT OP AANVRAGE GRATIS TOEGEZONDEN. 

GROOTE VERZAMELINGEN EN ZELDZAME 
- UITSLUITEND OUDE ZEGELS (3) 
WORDEN STEEDS DOOR ONS INGEKOCHT. 

Postzegelhandel J. B. DONPI, 
Kettingstraat 23, DEN HAAG. 

uitsluitend handel in ZELDZA.AMHEDEN 
en NEDERLAND en KOLONIËN. 

G D 

TE KOOP 

GEVRAAGD: 

D D 

LEIQQRflAQ 
VOOR DEN 

SPECIAAL-VERZflMEliflflR YflN 
NEDERLAND. 

INGENAAID f 2,75. GEBONDEN f 3,75. 
R ^ Z O N D E R P O R T O E X T R A . "̂ SQ 

MOLEWSTRMT 22 PöSTZEeELHAIIIEL P. HOOGEIDIIK DEN HAAS (H.nand) 

1899/02 
1928 

1922 
1918 

1918 

1923 

GELEGENHEIDS-AANBIEDING. 
Cura9ao, 1.50 op 2,50, zeldzaam. . 
België, 2 Francs 

» 1 Franc, porto 
Belgisch Congo, 5 opdr. Yv. no. 95/99 

» » Roode Kruis, 
Yvert no. 72/79 

» » Roode Kr. opdruk A. O. 
Yvert no. 36/43 

Duitschland, 5000 M. . . . ' . . . 

Aan 
1 
1 
1 
5 
8 
8 
1 

tal. 
ƒ » 
» » 
» 
» 
* 

Prijs. 
6,-
0,20 
0,15 
0,75 

4,-
4,— 
0,25 

y ¥ 

'\'l 
w \f 
\< 
w 

1918 
1923 
1896 
1921 
1916 
1923 
1923 
1923 
1923 

GELEGENHEIDSAANBIEDING 
Denemarken, opdr 27 öre no. 92/104 
Frankrijk. Pasieur-uitg 
Montenegro, Yvert no 30/41 . . 
Saargebiet, . » 53/68 . . 
Cervantes uitg. (Dienst), Comp! 
België, Invalide 
Saargeblet, opdr. Dienstmarke . 
Hongarije, opdr. porto 10, 20, 40 Kr 

» 500 Kronen Madonna. 

Aantal. Prijs. 

/ 
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0,95 
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