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J. MEBUS, 
POSTZEGEL HAN DEL, 
Korte Lijnbaansteeg 4, bij den N. Z. Voorburgwal, 

Postbox 883, Telefoon 3473 C, 
/ \ M S T E R D A M . 

VRAAGT PRIJSCOURANT „UNIVERSUM" 
EN PRIJSCOURANT 
j e r GRATIS OP 

„ N E D E R L A N D " . 
AANVRAAG. ■^fl 

(6) 

P R O O R A M M A 
VOOR DEN 

VEERTIENOEN NEöERLANDSCHEN PHILATEUSTENDAG 
OP VRIJDAG 31 AUGUSTUS, ZATERDAG 1 EN ZONDAG 

2 SEPTEMBER 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 Neder landschen Bond 
van Vereenigingen van Postzegelverzamelaars in zaal 2 
van het HótelCaféRestaurant»De Schuur«, Catharina
straat 17, te Breda. 

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

8J/^ 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 30jarig 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 
101^ 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 10}/^—4 uur een tijdelijk Postkantoor gevestigd zijn. 

Wy% 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 . Gemeenschappelijke Lunch in de groote zaal van 
CaféRestaurant »Moderne«, Veemarkts t raat 2, te 
Breda. (Opgeluisterd door een strijkje). 

2 uur . Veertiende Algemeene Vergader ing 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. Voorstel te verzoeken aan het a.s. Congres van 1'Union 

Postale Universelle om te besluiten : 
a. dat de aangesloten Staten voortaan slechts postzegels 

in staaldruk (taille douce) zullen doen uitgeven, ten 
einde den namaak zooveel mogelijk te bemoeilijken ; 

b. dat voortaan geen zegels buiten koers zullen worden ge
steld, ten einde de gerechtelijke vervolging van verval
schers mogelijk te maken. 

6. Bestuursverkiezing. (Art. 9 H. R.) 
7. Beraadslaging over het al of niet houden van een 

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

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

aangesloten Vereenigingen. 
De vertegenwoordigers worden herinnerd 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. 

41/2 u u r . Vertrek in gereserveerde t rams (aangeboden door de 
Postzegelvereeniging »Breda«) naar Ginneken. 
Afrit St. Janstraat vóór het vereenigingsgebouw. 
Wandel ing door het Mastbosch. 

6V2 nnr . Feestmaaltijd in het »MastboschHötel«, te Ginneken. 
Strijkorkest tijdens het diner. 
Fotografische opname van de tafel. 

95/3 nur . 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 . 
lOj/j 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 Tentoonstel l 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 uitgave 
van het Nederlandsch PhilatelistenAdresboek, hetwelk door 
den vorigen uitgever in 1918 gestaakt is? 
(Ingezonden 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. groote series 
te verwachten Jubileumzegels zoowel van Nederland als van 

P0.STZEGCUHANOEL ^ j ^ J '^Ék. A W9 SL ^ O m DIR. LEON D E RAATI 
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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. De Nederlandsche Bond van Vereenigingen van Postzegel
verzamelaars spreke de wenschelijkheid uit, niet alleen, dat 
zoo spoedig mogelijk de inhoudsopgave over de laatste twee 
jaargangen van het Nederlandsch Tijdschrift voor Postzegel
kunde verschijne, maar dat ook uitgegeven worde eene alge
meene inhoudsopgave over alle jaargangen. 
(Ingezonden door de Utrechtsche PhilatelistenVereeniging 
en in te leiden door den heer F. H. M. Post.) 

7. 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.« 

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

IJ/3 nnr. Gemeenschappelijke Lunch in hotel »Burck«, in het 
Liesbosch. 
Wandeling door het Liesbosch. 

4 unr. Terugtocht naar Breda in auto's (aangeboden door 
de Postzegelvereeniging »Breda«.) 

5 uur. Sluiting van den Philatelistendag in »De Schuur». 
Gezellig samenzijn. 
Strijkmuziebr 
Diner in »De Schuur«. 

ï uur. Vertrek. Namens het Uitvoerend Comité: 
De Secretaris, 

Breda, i Augustus 1923. L. C. A. SMEULDERS. 
| | ^ ~ Op 2 Augustus 1923 werd aan zV̂ /«̂  ons bekend philatelist 

een geïllustreerde Feestgids met Feestprogramma (36 blad
zijden groot) gratis toegezonden. 

^ n s Insigne. 
Hiernaast vinden onze lezers een af

beelding van het zilveren insigne, dat 
nu twee jaren geleden door den Neder
landschen Bond van Vereenigingen van 
Postzegelverzamelaars is ontworpen. 

Het is een navolging van het insigne 
der Fransche Philatelisten ; het Baseler
duifje is behouden gebleven, doch het 
monogram T.P. is vervangen door P.V., 
wat, zooals ieder reeds vermoedt, 
»PostzegelVerzamelaar« beduidt. 

Op de laatste twee Philatelistendagen 
zagen we bij gelegenheid van de feestlijkheden te Haarlem en 
Arnhem reeds vele verzamelaars met dit philatelistisch kenteeken 
prijken en thans, nu de secretarissen van enkele postzegelveree
nigingen het insigne in depot hebben, kan ieder, die er een 
wenscht aan te schaffen, het bij hen bekomen tegen inzending, 
per postwissel, van f 1,50 f frankeerkosten of het bestellen bij 
den Bondspenningmeester, den heer mr. W. S. W. DE BEER, 
Van Baerlestraat 65, Amsterdam. (Postgiro no 46919). 

Het insigne is van Nederlandsch fabrikaat, 't is van zilver 
vervaardigd en bijzonder mooi uitgevallen, 't Is verkrijgbaar in 
twee soorten: met speld en met stift. In 't eerste geval kan 
het op de das gedragen worden, in het tweede geval in het 
knoopsgat. 

Moge het nu niet lang meer duren, dat alle postzegelverza
melaars in den lande in het bezit zijn van ons sierlijk insigne, 
het herkenningsteeken van den Nederlandschen Philatelist! 

Dat ieder er zich met de aanstaande Bondsdagen mede tooie! 
o a 
a a U I T N O O D I G I N Q . D a 

D □ 
Het Bestuur der Postzegelvereeniging »Breda« brengt ter al

gemeene kennis, dat, ter gelegenheid der herdenking van het 
dertigjarig bestaan der Vereeniging, eene FeestTCrgaderingzal 
gehouden worden in de versierde bovenzaal van de »Beurs van 

Breda« (ingang St. Janstraat), op Vrijdag 31 Augustus a.s., des 
namiddigs te S'/j uur. 

De besturen en leden van a l l e PhilatelistenVereenigingen, 
zoowel in het Buiten als in het Binnenland, worden beleefd 
uitgenoodigd, deze bijeenkomst met hunne tegenwoordigheid te 
vereeren. 

Ter verkrijging van toegang tot deze Feestvergadering gelieve 
men het »Aanmeldingsbiljet« in den Feestgids te raadplegen. 

Breda, 3 Augustus 1923. Het Bestuur voornoemd : 
H. J. SPITZEN jr., Voorzitter. 
L. C. A. SMEULDERS, Secretaris. 

FEESTPROaRHMMn! 
Degenen, die eventueel geen Feestgids en Programma voor den 

Veertienden Nederlandschen Philatelistendag en de viering van 
het 30jarig bestaan der Postzegelvereeniging »Breda«, met de 
daaraan verbonden PostzegelShow, op 31 Augustus, 1 en 2 Sep
tember a.s., mochten ontvangen hebben, kunnen op aanvraag 
alsnog exemplaren daarvan bekomen. 

Namens het Uitvoerend Comité : 
de Secretaris, 

L. C. A. SMEULDERS, 
Breda, 2 Augustus 1923. Schoolstraat 18. 

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 " . 
t8»3. 1923. 
Zegelspeurders, zegelsgaarders 
In de Philatelica 
Naar de feesten en geneuchten 
Der Vereeniging »Breda«. 
Dertig, wel doorspiede jaren. 
Heeft zij goed gezond bestaan ; 
Met verzamelen en keuren 
Zal zij verder blijven gaan. 

Veel merkwaardigs en veel kostbaars 
Vindt ge er tentoongesteld; 
Wonderlijke exemplaren 
Worden er om strijd vermeld. 
Welk een prikkelende studie 
Geeft die groote zegelsleer. 
Welk een heerlijke voldoening 
Telkens anders, telkens meer. 
Wat een wikken, wegen, vorsehen 
Komt er steeds weer bij te pas. 
Wat een duizenden aan waarde 
Voor wat vroeger nietig was. 
Wat een uitgebreide handel 
Als in kostbaar bankpapier. 
Wat een kennis en een kunde 
En verzamelaarsplezier. 

Naar Breda, philatelisten, 
Vreugde voor de stof en geest, 
Want de zegel viert er feest. 

J. H. SPEENHOFF. 

# ^ » % 

'ö<ss^s»' 

WATERGRAATSMEER •M.YAAR î  C £ OIR. LEC7N D E RAAT 
INT.TEL. ZOIO e z s s 
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Nederlandsche Vereeniging van Postzegelverzamelaars. 
Als rechtspersoon erkend bq Koninklyke Besluiten van 

22 Juni 1886 en 3 September 1888. 
Secretaris: A. VAN D A M , Wilhelminastr. 49, Haarlem, Tel. 793. 

Nieuwe leden. 
584 dr. P . Elias, Jul ianast iaat 29, Haarlem. 
585. P. Elshout , gemeente secr.. Zevenhuizen (Z.H.) V. 
586. J. K. Kampf, Steijnlaan 5, Hilverstim. V.L. 
582. D. van der Nagel, adj. insp. S. S., Poeiwoketto. (N.1.) 
583. B. Pracht , ondern. Ngobo, Ambarawa. (N I ) 
487. G. J. P. Schouten, Kalisariweg 2, Semarang. (N.I.) 
578 P. J. A Stoopman, Pragoweg 2, Djocja. (N.I.) 
575. H. J. de Valois, gouv. veearts, Hotel Jansen, Semarang. 

(N.L). 
576. A. Wolff, ing , Kalisan 9, Semarang. (N.I.) 
587. dr. S. J. van Wijhe, Van Eeghenlaan 19, Amsterdam. 
577. K. F . Zeeman, p/a Ned. Handelmy, Semarang. 

55. dr. H. Schweitzer, Waldkirch b/ Freiburg i/Br., Schwar-
zenburgstr. i . 

Verbetering mededeelingen Juli. 
469 W. A. Beer 

Adresveranderingen. 
557. W. Cebret , thans Serajoestiaat 10, Bandoeng. (N.I.) 
196. P. H. Q. Bouman, voor aanget. s tukken: Byk. Gouden-

regenplein, Giron". 73239, 's-Gravenhage. 
376. M. F . Drognat Doeve, thans Borneostraat 11, Bandoeng. 

(N.r) 
454 dr. L J Perneden, thans Van Baeilestraat 81,/^OTrf^rdViw/. 
515. M Uhl , thans Obrechtstraat 385, den Haag. 

Aanmeldingen voor het lidmaatschap. 
J. van Buitenhuis , gem.veearts, pension van Rijn, Semarang. 

(NI.) 
J. H van Kleef, Palmenlaan 3, Semarang. (N I ) 
E J, F. Linssen, r i tmeester , Papandajalaan 134, i?rt«(/öi;«^ (N.I) 
E. Stork, p/a Cail Schheper, Medan. (N.I.) 
Vermeer, proefstation, .Semarang. (N I.) 
A. Vervloet, p/a firma Nie & Co., Medan. (N.I.) 
mr. S. D. de Vries, lid Hof v. just., PostDus 9, Paramaribo. 

(Sunn. ) . 
H C. HoUenbach, Paleisweg 10, Medan. (N I.) 
C. M J. T ismeer , Ternates t raat 6, Bandoeng. (N I.) 
A. Sijthoff, Zuid-Boulevard 38, Noordwyk aan Zee. 

Bedankt, met 31 Dec 1923. 
67. A. Roes. BIO, L . A. van Lith. 

504. P. Schne ide] . 
Afdeeling Leiden en Omstreken. 
De vergader ingen worden gehouden Den sen Dinsdag van 

elke maand 's avonds 8 30 in Cafe-Rest. »/« den Vergulden 
Turk', Breestraat . 

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 

Opgerictt 31 NoTember 1893. 
Als reclitspersoon erkend bfl Koninklgk Besluit Tan 

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

In tercommunaal Telefoonnummer 197. 

I N M E M O R I A M : 

M. C. H. J . C R A M E R U S 
T E B R E D A , 3 0 J U L I 1 9 2 3 . 

KOKT VERSLAG der vergadering, gehouden op 
Maandag 13 Augustus 1923, des avonds te 8 
uur, in de „Beurs van Breda", te Breda. 

Tegenwoordig 29 leden. Wegens afwezigheid van den voor
zitter, wordt de vergadering geopend door den onder-vooi zitter, 
den heer A. F . Singels. 

De notulen der vergadeung van 9 Juli 1923 worden zonder op-
of aanmerkingen goedgekeurd en vastgesteld. 

De voorzitter deelt mede, dat van den heer Spitzen, die 
thans m Valkenburg verblijft, een briefkaart is ontvangen, waarbij 
hij een hartelijken groet aan de vergaderde leden toezendt. 

Daarna herdenkt de voorzitter met eenige gevoelvolle woorden 
het afsterven van den heer M. C. H. J. Cramerus, een onzer 
oudste leden en hoewel wij hem in de laatste ja ien maar weinig 
op onze vergaderingen zagen, toonde hij toch steeds de meeste 
belangstelling voor onze Vereenigmg; hij stelt voor eenige oogen-
blikken m stilte diens heengaan te herdenken, waai aan door de 
leden, die inmiddels van hunne zitplaatsen zijn opgestaan, wordt 
gevolg gegeven. 

De beeren J. Th. C. M. Heijmans, Th . W. d'Anjou, A. Thill, 
P. W. F. Fransen en J. H. Speenhoff worden vervolgens met op 
2 na algemeene stemmen als lid aangenomen. 

De heer H. Klein Wentmk te Breda wordt hierna, op voor
stel van het bestuur, wegens wanbetaling, als lid g e r o y e e r d . 

De vergadering heeft er vooits geen bezwaar tegen, dat het 
l idmaatschap van den heer A. J. Aarts , te Dongen, wordt over
geschreven op diens zoon, den heer J. A L. Aarts, aldaar. 

De voorzitter deelt hierna mede , dat de aangekondigde regle-
mentsherziening wordt uitgesteld tot na de feestelijkheden en dat 
in verband hiermede het herdrukken van statuten, reglement 
en ledenlijst ook tot dien tijd wordt opgeschort. 

Mededeeling wordt gedaan, dat ten behoeve der feesten alsnog 
zijn mgeko nen van de Utrechtsche Philatelisten-Vereenigmg 
f25,—, »Op Hoop van Zegels« te Haarlem f20,— en van den 
heei L de Raay te Watergraafsmeer f25,— ; bovendien, ter 
verloting op de Feestvergadering, postzegels van de Utrechtsche 
Philatelisten-Veieeniging en de beeren P. Veen en J. C. Crame
rus. Aan allen is bereids voor het door hen geschonkene de 
welgemeende dank der Vereeniging gebracht. 

De heer J H. Donnai, van wien reeds een massief gouden 
medaille ten behoeve der Show is ontvangen, schonk alsnog 
een pracht-exemplaar i grano 1858 van îürz/ẑ ?, ter verloting op de 
vergadering van 31 Augustus a . s , »als de feestelijke stemming 
haar toppunt zal bereikt hebben«. Genoemden heer is ook reeds 
voor al het door hem geschonkene — waaronder ook de keurig 
gedrukte diploma's ten dienste der Show — namens de Ver
eeniging hartelijk dank betuigd. 

Voorlezing wordt hierna gedaan van een ingekomen schrijven 
van den directeur-generaal der posterijen en telegrafie, waarbij 
toestemming wordt verleend tot het inrichten van een tijdelijk 
postkantoor m het hotel »De Schuur«, ter gelegenheid van den 
Veertienden Nederlandschen Philatelistendag. Behalve de voor 
die gelegenheid aan te maken afzonderlijke poststempel zullen 
nog worden in rekening geb iach t de kosten ä f 8,75 voor het 
beschikbaar stellen van een ambtenaar . 

Alsnu gaat de veigadering over in comite-generaal, ter behan
deling van eenige nog niet voor publiciteit in aanmerking komende 
onderwerpen. 

Na heropening der vergadering leest de secretaris een gedicht 
voor, gemaakt door ons medelid, den heer J. H. Speenhoff, ter 
gelegenheid van het 30-jarig bestaan onzer Vereeniging en welk 
elders m dit Blad is opgenomen. 

Doordat enkele leden der Commissie voorfeestelijkheden,enz zijn 
uitgevallen, stelt de voorzitter ter aanvulling dier commissie als
nog ter benoeming voor den heer L. A. Ufkes jr., waartegen 
de vergadering geen bezwaar heeft. 

In een paar drukraampjes gaan ter vergadering rond eenaan
tal Nederlandsche en Ned.-Indische opdruk-zegels met foutjes 
in den opdiuk, de laatst bekende plaatfout van he t Ned. port-
zegel 7 cent, benevens het nieuwe Invalieden-zegel van België 
en het zegel »orphelins de la guerre« van Frankrijk 50 c. -f- 10 
c. (op 50 c.^. 

In behandeling komt nu een schrijven van hst bestuur van 
»Philatelica«, te ''t-Hai^e, waarbij steun gevraagd wordt op een 
dooi dat bestuur aan het hoofdbestuur der posterijen te richten 
verzoek, om, evenals in 1913, toe te staan, dat de te verschijnen 
jubileumzegels op de postpakketten voor Ned.-Indie in plaats 
van op de kaarten mogen geplakt worden. 

De heei Smeulders meent, dat er hier geen sprake van is, 
dat in 1913 werd »toegestaan«, om die zegels op de pakketten 
te mogen plakken. Toen mocht het, al thans werd het met ver
boden , nadien is echter een koninklijk besluit verschenen. 

• ^ ^ " ' ^ A . äk. B 3 i A 0*-'^O^m. D I R . L E O N D E HAAT ! j i * ^ j m j » ' i i ? i . i j i 
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waarbij het plakken op de pakketten absoluut »^erboden« 
N/erd Het is dus zoo goed als zeker, dat »Philatelica< een af
wijzende beschikking op haar verzoek zal krijgen, zoodat het 
doelloos geacht wordt haar verzoek nog te onders teunen De 
vergadering gaat hiermede accoord 

De voorzitter toont de wenschelijkheid aan, dat de leden met 
de aanstaande feesten in het be^it zijn van een Bondsinsigne 
Deze insignes zijn bij den len secretaiis verkrijgbaar legen be
taling van f 1,50 (buiten Breda verhoogd met de frankeerkosten) 

Ten slotte heeft onder de aanwezige leden de traditioneele 
verloting plaats van eenige zegels, aangekocht voor f 3,90 Daar 
de heer Veen voor hetzelfde doel nog een aantal zegels ten 
geschenke heeft aangeboden, kan aan bijna ledei der aanw ezigen 
een pnjs worden toegekend 

Hierna neemt de heer Reijst, die, wegens overplaatsing naar 
Arnhem, ons gaat verlaten, van allen afscheid 

Nadat de voorzitter de leden nog eens opgewekt heeft allen 
toch trouw de aanstaande feesten bij te wonen, wordt de veiga 
dering gesloten 

De ie Secretafis, 
Bieda, 13 Augustus 1933 L C A SMEULDERS 

Nieuwe leden. 
No 385 J Th C M Heijmans, Beukerstraat 15«, te Zut 
E Z phen (Sectie IV ) 
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Aankondigingen. 
GECOMBINEERDE VERGADERING van het Bestuur, het 

Uitvoerend Comité voor den Veert ienden Nederlandsehen 
Philate l is tendag, de Commissie voor de Show en de Commis
sie voor Ontvangst, Fees le l^kheden en Logies, op Woensdag 
29 Angastns 1923, des avonds te 8 uur , in het Hotel „ d e 
Schuur", Catharinastraat. 

FEEST VERGADERING, ter g e l e g e n h e i d der herdenljing 
van het 30jarig 1)estaan der V e r e e n i g i n g , op Vrqdag 31 
Augustus 1923, des avonds te 8V2 nur, in de versierde boven
zaal van de , ,Beurs van Breda". ( Ingang St Janstraat.) 

LEDENVERGADERING op Maandag 10 September 1923, des 
avonds te 8 uur, in de bovenzaal van de , ,B e u r 8 v a n 
B r e d a " . (Ingang 8t Janstraat ) 

Vereeniging van Postzegelverzamelaars „Hollandia", 
te AMSTERDAM 

Opgericht 1 November 1902. 
Goedgelcenrd bQ Koninkiyk Besluit van 2 Juni 1903, n». 68. 
Secretaris: J A K A S T E I N, Bilderdijkkade 18, Amsterdam 

VERSLAG der vergadering, gehouden op Zaterdag 
21 Juli 19ä3, 's avonds te 8 uur, in hotel 
„Erasnapolsky", te Amsterdam. 

Aanwezig 35 leden Na een speciale verwelkoming van de 
beeren dr Bolian en De Goede, wijdt de voorzitter enkele woor 
den aan het gesputter destijds van de Nedei landsche Vereeniging 
tegen de fusie Nu zullen zij wel dankbaa r zijn, dat deze wel tot 
stand IS gekomen, want kostte het Tijdschrift hun in 1921 bijna 
f4ooo,—, nu behoeven zij aan het gezamenlijke Maandblad 
slechts f 1630,— te betalen, zoodat zi) een veischil van ruim 
f2000,— ten voordeele van hun kas hebben 

In de September vergadering zal de voorzitter enkele gegevens 
meedeelen omtrent de Tentoonstel l ing te Bordeaui, waar de 
heer Van der Schooren wederom aanwezig was Ook deze 
tentoonstelling mocht zich, evenals die te Londen, verheugen in 
het bezoek van hooge officieele pe r sonen , de opening geschiedde 
door den ministei W e staan wel in het teeken der tentoon 
stelhngen, want we kujgen nog die te Brnnn, Charleroi, Brussel 
en Pariji, evenals onze Haas;<:che. 

Werd op de Tentoonstell ing te Bordeaux nog gezegd, dat het 
nutteloos vva=, om Algiers eigen zegels te geven (het is 
immers maar een departement van Ir ankryk) en werd hieiover 
in den breede gesproken, oemerkenwe nu uit de laatste »Echo«, 
dat binnen korten tijd Algiers toch een eigen serie zal bezitten 
Op de veiling Ferrari blijft men in ' t algemeen buitengewoon 
hooge prijzen bes teden , de hoogste is gegeven voor Guyana, 
n 1. fr 350,000 Frankrijk zal t iachten de afdeehng Fr en Kol 
in zijn geheel aan te koopen om hiermede den grondslag voor 
een postmuseum te leggen Wat onze eigen uitgiften betreft, 
hebben wij uit de couranten kunnen lezen, dat de a s Jubileum 
serie helaas tot en met de f5 ,— loopt Wij moeten hiertegen 
lulde protesteeren, hoe geheel anders is het meestal in het 
buitenland, waar voor dergelijke gelegenheden maar een paar 
zegels in de lage waarden worden ui tgegeven Het is wederom 
een aanslag op onze beurs, daar elk verzamelaar m Nederland 
deze serie toch zal willen bezitten Tevens krijgen wij de noodige 
opdrukken, n l i (lood) en i J/̂  met opdruk 2 en de 3, 5 (rood), 
12V8, 1714 en 22'/^ met opdruk 10 

In het drukraam gaan rond de nieuwe opdrukken (portzegels) 
van Tsjecho Slowakije, het Belgische invalidenzegel, de geheele 
serie >Armenwet« met valschen opdruk, Russische zegels uitge 
geven ter gelegenheid van den intocht der Sovjet troepen ir 
Geoi(;ie, zijnde de m omloop zijnde met op elke 4 zegels een 
opdruk • een ster omgeven door nagenoeg onleesbare teekens 
(o a onderaan 19 — 21) 

Hierna worden de notulen voorgelezen, geen opmerkin 
gen hierover zijnde, worden zij gearres teerd Daar er geen 
ingekomen stukken zijn, woiden de volgende onderwerpen nog 
kort behandeld De heer De Raay zal gaarne aan ons veizoek 
voldoen, om ons zijn veizameling Memel te laten zien Dit kan 
eerst m het najaar geschieden, omdat hij eerst nog uitkomt op de 

P # i TZ EG ELM AM DEL 
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WmiMM MMIBIÄD VOOR PHMmiE 
OFFICIEEL 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 „Op Hoop van Zegels" te Haarlem; de PhilateHsten-
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 en den „Nederlandsche Bond van Vereenigingen van Postzegelverzamelaars". 

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

Alle bijdragen van postzegelkandigen, fretenschappelQken en 
redaetioneelen aard, benevens nieuwe uitgiften, te zenden aan 
den Hoofdredacteur J. D. VAN BRINK, te Hoek Tan Hol land; 
al wat Nederland en Koloniën betreft, aan den Redacteur 
F. H. M. POST, Maliebaan lOd, te Utreclit; a l les op het gebied 
Tan Poststukken, aan den Redacteur W. P. C08TERUS Pzn. , te 
Edam, Afstempelingen aan den Heer J. P . TRAANBERG, 
BrouTrerspIein 25 r , te Haarlem. 

Eereleden der Redact ie : J. B. ROBERT en H. J. SPITZEN jr . 

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

Gratis voor de leden van bovengemelde Vereenigingen. 

2e Jaargang. 

TIlTOOlSTILLIlGlli. 
Indien het aantal Postzegeltentoonstellingen een maatstaf is 

bij de vaststelling der groeikracht der philatelie, dan hapert er 
aan den wasdom van onze liefhebberij al heel weinig. Het is 
inderdaad een verblijdend verschijnsel, dat hoe langer hoe meer 
de verzamelaar door de expositie van zijn postzegel-schatten 
anderen verlokt tot navolging. Gaat hiermede gepaard een 
samenkomen van hen, die in den jongsten oorlog helaas als 
vijanden tegenover elkander stonden, dan is er voor den recht-
geaarden philatelist, die uithoofde van zijn sport min of meer 
internationaal voelt, alle reden tot tevredenheid. 

De oorlogsjaren, die achter ons liggen, zijn een ware belem
mering geweest voor het houden van Nationale en Internationale 
Tentoonstellingen. Gelukkig, dat ook op dit terrein alles lang
zamerhand tot de oude, voor-oorlogsche en dus betere toestanden 
terugkeert . Was 1922 reeds op tentoonstellingsgebied een ge
wichtig jaar voor ons — Brussel, Luxemburg, Berlijn en Turijn 
— dit jaar zag de groote Londensche Tentoonstelling benevens 
Bordeaux, Charleroi en binnenkort gevolgd door Briinn en 
vVeeticti. En 1924 bergt reeds een, bijzonder voor ons Neder
landers, belangrijke gebeurtenis in zijn schoot: de Internationale 
Postzegeltentoonstelling te 's-Gravenhage. 

De Tentoonstell ing te Londen, alwaar de Nederlandsche 
Philatelisten op waardige wijze werden vertegenwoordigd door 
den Bondsv'oorzitter, den heer G. V. van der Schooren, en eenige 
andere Bondsbestuurderen, bood wel het hoogste, wat op phila
telistisch gebied te genieten en te bewonderen valt. De Redactie 
van dit Blad stond de kolommen ter beschikking van de 
verslaggevers, die opgetogen beschrijvingen gaven van alles, wal 
daar hun oog en geest bekoorde. Jammer was, dat het aantal 
inzendingen zóó groot was, dat men niet alles in één zaal kon 
onderbrengen. Hel gevolg was, dat verscheidene ervan ontoe
gankelijk waren voor de bezoekers. Alleen de jury nam deze 
collecties voor haar beoordeeling in oogenschouw. Ziet daar, 

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

ADVERTENTIËN (bij vooruitbetaling): 
Vi pagina / 30,— »/« pagina . / 7,5° Vi, pagina. / 4,— 
Vi ' » ' 7 ,5° V« » . » 6,— V„ > . » 3;— 
Vi » » 12,50 Vs » . » 5,50 Bij 3-> 6-en 12-maal plaat-
Vt » » 10,— Vu » • » 4 , 5 0 singS, lOenlS'/oraductii 
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naar mijn meening, een niet geringe fout bij den opzet. Word t 
de aldus in een nevenvertrek geplaatste collectie een bekroning 
waardig gekeurd, dan is dit een troost voor den eigenaar. 
Geschiedt dit evenwel niet, dan vermoed ik, dat er aan de 
voldaanheid van den inzender wel het een en ander zal haperen ; 
hij besteedde geld en moeite aan zijn inzending, die verstoken 
bleef voor de bezoekers. Het wil mij dan ook voorkomen, dat 
een tentoonstellings-commissie in geen geval meer ruimte mag 
afstaan voor inzendingen, dan de, voor allen toegankelijke zaal of 
zalen bevatten. 

Een tweede punt, dat tot dusverre op alle tentoonstel
lingen en ook op de Londensche, dit model van goede 
organisatie, een vraagteeken bleef. In elke verzameling ste
ken bijzondere bezienswaardigheden, curiositeiten e.d. Alleen 
de goed-onderlegde bezoeker weet deze bij een vluchtige be
schouwing te vinden en te waardeeren. Is de eigenaar bij zijn 
inzending op post, dan geeft hij den aandachtigen beschouwer 
al heel spoedig ongevraagd een aanduiding, waardoor deze op
merkzaam wordt gemaakt op de bijzondere wetenswaardigheden. 
Hiermede wordt het doel van exposeeren in het bijzonder ge
diend, want dit is toch niet alleen een pronken met bijeengebrachte 
schat ten, doch ook een aantrekkelijk, leerzaam middel tot het 
opwekken van navolging? Ik geef daarom in overweging, van 
eiken inzender te vorderen, dat hij in den tentoonstellings-cata-
logus een korte beschrijving geeft van zijne inzending, waardoor 
deze ook voor den leek en den minder-ontwikkelden verzamelaar 
wordt een gids die zijn goede diensten geeft tijdens het bezich
tigen der objecten. 

Levert het groote, of beter gezegd ie groote aantal inzendingen 
reeds ernstige bezwaren op bij de goede expositie, die voor allen, 
groot of klein, gelijk moet zijn, hoeveel wordt niet gevergd van 
de jury-leden. Het is, zooals in Londen het geval was, slechts 
bij groote geestelijke inspanning mogelijk, dat een jury op tijd 
met de beoordeeling gereed is. Ook daarom bij de tentoonstellingen, 
die te groot dreigen te worden, beperking opgelegd. 

BREDA, 16 AUGUSTUS 1923. 
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Een verblijdend veischijnsel bij de Londensche Tentoonstel
ling waa, dat verzamelingen, die getuigenis aflegden van een 
ernstige studie, ook al waren daaraan geen tonnen gouds be
steed, een bekioning waardig gekeurd werden. Dit moge voor 
den mindei of weinig-bemiddelden verzamelaar een spoorslag zijn 
op dit terrein zijn fortuin te zoeken. De collectie Memel van 
den Nederlandschen verzamelaar Leon de Raay, waarovei in dit 
en het volgend nummer van ons blad een bebchnjvmg wordt 
gegeven, biacht dien zoekenden philatelist de welverdiende 
belooning 

De philatelic is groote dank verbchuldigd aan de ij\erige 
snuffelaars, die naast een onderzoekenden geest, de beschikking 
hebben o^ei een goed-voorziene geldbeurs, die hen in staat 
stelt hun nasponngen uit te strekken ovei geheele vellen, enz 
Geschiedt dit samenbrengen van geheele vellen dan ook met 
het doel ons wat te leeren, dan heeft het daarmede reeds zijn 
bestaansrecht bewezen. Anders wordt het, wanneer die heele 
of halve vellen, die strips of blokatukken van vier of zes stuks, 
ja zelfs van veelvouden daarvan, niets andeis zijn dan de prot-
sige tentoonstelling van de geldmiddelen van den eigenaar. Een 
dergelijk samenbrengen van zegels, liefst dan nog ongebruikt , 
verdient, uit een verzamelaars oogpunt, slechts afkeuring Het 
mag nimmer aanleiding zijn tot het toekennen van een onder
scheiding Terecht is dan ook in dit blad reeds eenige malen 
bezwaar gemaakt tegen de uitdrukking »in den meest uitge-
breiden zinr, vooikomende in het ontwerp progiamma van de 
Internationale Tentoonstelling in 1924, uitgeschreven door de 
Nedeilandsche Vereeniging Straks kom ik op dit progiamma 
nog te iug . 

Zooals ik reeds zeide, is de taak der ju r j niet gering Ze wordt 
grooter en lastiger, naarmate het verzamelgebied zich uitbreidt, 
of de verzamelaars nieuwe wegen inslaan Een uitgebre 'de be 
oordeehngscommissie is daarom gewenscht, waarin naast de 
handelaais en experts , aan de \e i2amelaais een groote plaats 
dient te worden toebedeeld Het kan met anders of een hande
laar, die k iachtens zijn beroep met de postzegels in aanraking 
komt, beschouwt de gekleurde papiertjes andera dan de ver
zamelaar , het zijn voor den eerste, hij moge dan tevens ver
zamelaar zijn, voor alles handels objecten. I a a t ik vooropstellen, 
dat in mijn meening voor een geringschatting van den handelaar 
geen plaats is Doch het ka)i niets andeis of de handelaai be
kijkt een collectie, willens of onwillens, meer uit een handels 
oogpunt. De uitstekende diensten, die handelaars-juiyleden, 
onder wie m ons land tal van vertrouwde en terzake kundige 
experts schuilen, kunnen bewijzen, zullen dan met het ooideel 
van den verzamelaar worden tot een goed geheel. 

Naast het wetenschappelijk veizamelen verdient de zekerheid, 
dat een exposant met weinig of geen geldmiddelen een behoor
lijk geheel tot stand bracht, een belooning. Het heeft mij 
uitermate getroffen, dat op de Tentoonstelling te Breda, nu vijf 
jaren geleden, een verzamelaar uitkwam met een alleraardigste 
collectie van Tunis De enveloppen, die hij van zijn ruilcorres-
pondent daar te lande ontving, waren grootendeels aanwezig, 
bij de inzending was, herinner ik me wel, vermeld, dat alles 
door ruil was verkiegen Gelet op des inzenders werkkring v\as 
het uitgesloten, dat dooi hem eenigszms belangrijke bediagen 
aan postzegels konden worden besteed Hoe bescheiden zijn ver
zameling ook was, hier exposeerde een werkelijke liefhebber. Toen 
de jur> haar ui tspraak deed, stond ik in de nabijheid van den inzen
der en gaf bijzondei acht op zijn gelaatsuitdrukking Hoog was zijn 
verwachting gespannen, doch toen de jury klaar was met haar 
mededeelmg en zijn naam met was genoemd, toen teekende diepe 
teleurstelling zich af op zijn gezicht Hier ging een man naar huis, 
een volbloed philatelist, die een aanmoediging had moeten hebben 
Wat had een bescheiden prijs, noemt het troost- of aanmoedi-
gingb-pnjs, den man niet gelukkig gemaakt. In overweging wordt 
daarom gegeven dergelijke verzamelaais, die door hun geldelijke 
o nstandigheden nimmer kunnen mededingen met hen, beter 
voorzien van het aaidsche slijk, doch van wie zij als philalelist 
zeer zeker de geliike zijn, op de hiervoren uiteengezette wijze 
een blijk van waardeering en erkenning uit te reiken. 

Het heeft op de Londensche Tentoonstel l ing de aandacht 
getiokken, dat de doorsnee-bezoeker vooral belangstelling toonde 
voor de verzamelingen, die afweken van de tot dusverre 
gebruikelijke In het bijzondei mochten zich de collecties van 
plebisciet-, gelegenheids- en herinnerings zegels en derge-
gelijke in een levendige beschouwing verheugen Dit verschijnsel 

IS \ erklaarbaar Zooals ik leeds zeide, door eer expositie tracht 
men ook de met-verzamelaars te bereiken Op de Britsche 
Tentoonstelling kwamen o a tal van scholen. Ik geloof met mis 
te tasten door te beweren, dat b.v. een veizameling van Roode-
Kruis of Wai-tax zegels van het Britsche wereldrijk meer tot 
den leek spreekt, hem eerder zal opwekken tot navolging dan 
b.v. alle 18 kreuzei-zegels van Wurtember^ 

En nu kom ik tot het ontwerp programma van de toekom
stige Haagsche Tentoonstelling Naast het vele goede, dat 
hieruit spreekt, komt — de samenstellers duiden het mij met ten 
kwade - de oude sleur helaas naar voren. Deze sleui kijkt om 
het hoekje bij de opgave der prijzen. 

In klasse VU b.v. kan de exposant van Siam beloond worden 
met een gouden medaille. Klasse XIV daarentegen geeft geen 
hoogeren piijs dan een verguld zilveren medaille voor de 
expositie van een der volgende verzamelingen ,,Ooilogszegels, 
oorlogs curiosa, Roode Kruis- en Weldadigheids-zegels, alles 
volgens eigen inzicht opgezet." Vanwaar deze geiingere waar
deer ing ' ' Het is toch met uitgesloten, dat een verzameling 
plebisciet-zegcis veel interessanter, ook waardevoller is dan die 
van het land van den Witten Ol i fant ' Noode mis ik in een dei 
klabsen de verzameling, die ons de wordingsgeschiedenis van 
het zegel in den loop der jaren demonstreert Wellicht, dat de 
artikelen-reeks van den heer Stutterheim, verschenen in den 
eeisten jaargang van het Maandblad, den een of anderen ver
zamelaar heeft geprikkeld tot het opzetten van dergelijke 
collectie. Dat hij dan in 1924 voor den dag kome en dat dan 
de Nederlandsche Vereeniging hem met minder beloone dan 
den exposant van Porzte of Afglianistan ' 

De aanhef van dit opstel is als 't ware een ju ichkree t , 
thans helaas nog iets in mineur. Brussel gaf het voorbeeld en 
toen was het aardig en om der wille van de idte met onver
dienstelijk. Daarna kwamen Luiembu)^, lunn en thans Bor
deaux. Wie vo lg t ' Ik bedoel de uitgifte van een of meer 
gelegenheidszegels bij de opening van Internationale Postzegel-
tentoonstellingen Hier schuilt naar mijne meenmg een met te 
onderschatten gevaar. Al etende krijgt men trek en de post-
administratie, die bemerkt , dat zij op een gemakkelijke wijze door 
een dergelijke uitgifte haar geldmiddelen kan stijven, moet al 
heel vast op haar beenen staan om niet op den eenmaal inge
slagen weg voort te gaan, een weg, die slechts leiden kan tot 
het in d iscedie t brengen der philatelic 

Ik begiijp het volkomen: het in orde brengen van een be
langrijke tentoonstelling vordert veel van de hnancieele draag
kracht der Vereeniging, die dit bestaat En aanlokkelijk is het, op 
een dergelijke manier uit den biand te woiden geholpen Doch 
waai is de grens ' Is een postzegeltentoonstelling, hoe gewichtig 
ook voor ons, verzamelaars, een feit, belangrijk genoeg om 
daaivoor een »waarde-papier« van den Staat te misbruiken ' 
Wanneer morgen de vereeniging vHeemschut« een interessant 
bouwwerk uit des sloopers handen wil redden en daartoe op 
gelijke wijze de postzegets wil doen misbruiken, wat zal dan 
het antwoord der regeering en hoe de houding van ons, philate-
lis,en, zijn ' De stiijd tegen alle onnoodige uitgiften kandoor den 
ernstigen verzamelaar met hardnekkig genoeg gestreden worden, 
omdat deze dreigen onze liefhebberij te verstikken. 

Wat beteekenen deze uitgiften voor o n s ' De opzet, de ver
zamelaars te laten opdokken voor een groepjes-belang, is niet te 
verdoezelen Indien men »staatspapier« voor een bijzondere 
gelegenheid laat overdrukken, dan moet dit zijn voor een 
gebeurtenis of een doel, waai in de groote meerderheid van het 
volk, zoo niet allen, meevoelen of daaraan willen bijdragen. 
Wat heeft die simpele 50 centimes van Belgic het tentoon-
stellingszegel van Brussel van i 9 2 i , n i e t een gerucht ve rwekt ' 
Champion bestond het, dit niet te vermelden in de donker
blauwe kleur, in welk pakje het tijdens de Tentoonstelling ver
scheen, hij noteerde het alleen in de grijs-blauwe kleur. Het 
gevolg: een protest van de Belgische verzamelaars, die er 
vermoedelijk »dik« inzaten. Champion is wijzer geworden; de 
ongetande Luxemburgsche tentoonstellingszegels vermeldt hij 
niet meer afzonderlijk; bij de Turijnsche opdrukken volstaat 
hij met een noot, zonder verdere prijsopgave. En Bordeaux ' 
Tot dusverre — half Juli — noteert hij dit zegel niet Zijn 
confreres Yvert en Tellier vermelden m het blad l'Echo de la 
Timbrologie het zegel in enkele regels druk, nemen het niet op 
in de aanvulling van den loopenden catalogus. 

Wat te denken geeft de voorgenomen uitgifte m 1924 vanden 

u j i A j j j r i j a ' i i ^ i . i J i 
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serie zegels ter gelegenheid van de in /"«rz/i te houden Olympische 
Spelen, geeft het blad aan'eiding tot de volgende ontboezeming 

„Qa. va mal, et nous pouvons dire adieu a la same rmson 
qui prCbidait jusqu'ici a 1' emission des timbres de France, 
deja ebranlee par la speculation de Bordeaux " (cuisiveeung van 
mij) De gioote Engeische postzegelhuizen Stanley Gibbons 
en Whitfieldkmg negeeren deze ui'^gifte, terwijl het Britsche 
blad Stamp collecting van i4 Juli j 1 schrijft 

„They were only sold to thobe, who wcie able to produce 
admission tickets to the Exhibition, Bordeaux, the pi ice of such 
ticket being 2 francs. Those extiaordinar) people — if there 
were any such — who wished for 100 stamps therefore had 
to buy one hundred entrance t ike ts , the totaal outlay for 
this quantity, including the cost of the stamps, being 300 fis 
Foity thousands of the i fr stamps are stated to have been 
overprinted in this way — a disfigurement much to be regressed 
We should like to have the opinion of the French society of 
Stamp CoUectois as to this scandalous prostitution of philatel) 
We presume messrs. Yvert et Telher, being consistent, will 
boycott these things in the same Aay as they did the recent 
similar offspring of the Italian Philatelic Congress" 

Het IS mij met bekend, of 1924 m den Haao een navolging 
tal te zien geven van dit uitheemsche mingewenschfe voorbeeld 
zk vertrouw, dat ons nuchter denken en kalm, gezond philate
lelistisch gestel ons bewaren zal voor deze evolutie op het slappe 
philatelistische koord, zoodat we gespaard mogen blijven \ooi 
nekbrekerij Wil men ons ,verrijken" met jubileumzegels van 
H M de Koningin, welnu, onze albums liggen gereed om deze 
op te nemen, al moeten «e daarvoor diep in de beuis tasten, 
doch geen vei wording, die ons, na het geringe directe voordeel, 
naderhand groote schade zal beiokkenen 

Vermoedelijk zal dit opstel wel aanleiding ge\en tot het stel 
len van vragen, het maken van op aanmerkingen Waai het 
programma der Internit ionale Tentoonstelling 1924 een punt 
van bespreking uitmaakt op den a s Philatelistendag te Breda, 
verklaai ik mi] bereid, bij die gelegenheid, eventueele vragen 
te beantwoorden 

HOOiDREDALlElR 

Nieuwe Banen. 
Aan een zeer inteiessant artikel in het Meinummer van de 

»Sammler Woche« ontleenen wij het volgende 
In onze liefhebberij is geen stilstand De meer dan 80 jarige 

geschiedenis der philatelie toont onb een ontwikkelingsgang, die 
zeer bescheiden is begonnen, langzamerhand, ondanks alleilei 
aanvallen gegioeid is en thans een hoogte heeft bereikt, waarover 
ledeié tegenstander verbaasd staat 

Die liefhebberij bestaat niet enkel in het verzamelen van zoo
veel mogelijk zegels, zonder meer Neen, de ernstige philatelist 
beschouwt de zegels nog van een ander s t andpun t , hij ziet er 
nog iets anders in dan een stukje papier, dat hem eenmaal 
misschien geldelijke winst kan bezorgen , hij ziet in het zegel 
een Limshverk, dat waard is in oogenschouw genomen te worden 

De vorm van de afbeelding op het zegel geeft ons een begrip 
van het proces, dat in de ziel van den kunstenaar bij het om
werpen ervan plaats vindt Hij moet zich altijd voor oogen 
houden, dat het kleine zegelbeeld een juisten indruk dient weei 
te geven van hetgeen het oo'spronkelijke »groote« ontwerp 
voorstelt 't Is dus wel te begrijpen, welke moeilijkheden er 
aan het ontwerpen van een postzegelbeeld verbonden zijn. 

De postzegel als zoodanig is een massa artikel, dat ons dooi 
de menigvuldige reproductie geen zuiver beeld geeft van hetgeen 
de kunstenaar in zijn weik gelegd heeft Wat we te zien krijgen, 
IS een meer of minder grove afdruk van het ontweip 

»De philatehitische flaat«, aooals we ons die voor den seiest 
stellen, die zal het zijn, welke ons alles toont, wat het zei>elbeeld 
nut s;eeft alle details, alle fijne onderscheidingen, die bij de 
reproductie te loor gaan, alle sckakeerin^en, die de siel van den 
kunstenaar erin gelegd heeft 

Ter nadere verduidelijking diene het volgende Er bestaan 
talrijke nadrukken, neudrucke vervalschingen, proefdrukken, 
enz , enz , die voor den philatelist niet anders zijn dan een sur
rogaat voor 't oorspronkelijke beeld Met dergelijke af beeldingen 
kan de philatelistische plaat niet veigeleken vvoiden Neen, 

deze kan niet anders ontstaan, dan door de hand van een kunste
naar, ze zal gewiocht woiden door iemand, die m de grafiek 
zijn sporen verdiend heeft, door iemand, die zich met zijn 
gedachten verplaatsen kan in datgene, wat rte kunstenaar in zijn 
product heeft neeigelegd I n ten slotte zal bij de vervaaidiging 
der »philatelistische plaat« het beste materiaal gebezigd w01 den, 
wat ei bij de moderne techniek ter beschikking is, zoodat er een 
meestitwerl van de grafische lunst zal voortgebiacht worden, 
dat Philatelisten en kunstenaars beiden in verrukking zal bi engen 

Ziedaar, wat we ons vooistel len, ziedaar wat ei binnenkor t 
aan den philatelisten hemel zal verschijnen en waarover iedereen 
in extase zal komen. 

»De philatelistische plaat< is slechts bestemd vooi den verzame
laar, zooals WIJ die hierboven geschetst hebben, voor hem, die 
niet alleen de open plaatsen in zijn album wil vullen, maai die 
ook nog genoeg kunstgevoel bezit om in den postzegel iets 
anders te zien dan een vooiwerp, waai van men er zooveel 
mogelijk t iacht Ie veizamelen 

W I J richten ons m dit artikel tot hen, die niet alleen veiza
melaars zijn, maar ook vorschers, onderzoekerb, tot hen, wien 
de artistieke en aesthetische ontwikkelling van het zegel tei 
harte gaat Zij zijn het, voor wie „de philatelistische plaat« m het 
leven geroepen woidt. 

Dit ovei het plan in 't algemeen Over de uitvoering nog de 
volgende bijzonderheden »De philatelistische plaat« zal m een 
beperkte oplage het licht zien, het aantal vervaardigde exem
plaren wordt telkens m de «SammlerWoche« medegedeeld De 
afzonderlijke platen worden dooiloopend genurrmeid en de 
uitgever garandeert de juistheid van het oplaagcijfer op stiaffe van 
een schadevergoeding van 1000 goudmarken voor elke oveitredirg 
Na afloop van de vervaardiging worden de cliche's onbruikbaar 
gemaakt en aan 't Rijksmuseum te Bei lijn ingeleverd De piijs 
v i n de afzonderliike »platen« wordt eveneens m de »Sammlei
Woche« aan belanghebbenden medegedeeld 

De 7e'Z«j'̂  van de opbrengst der »philatelistische platen« dient tot 
dekking van de kosten vooi ttn vAslen Lindenbcrg Fe? ran prijs, 
die elk j i a r aan die(n) philatelist(en) zal uitgereikt worden, die 
volgens uitspraak van den Bond van Duitsch Oostennjksche 
Philatelisten Vereenigingen daarvoor m aanmerking komt 

Deze LindenbergFeiraripii is bedraagt jaarlijks 500 gouc'mark 
en I eere exemplaar van alle in het afgeloopen jaar dooi de 
firma Albert Knrzl te München uitgegeven »philatelistische platen« 

Wat den artistieken kant van de leproduct ie dezer vphilat 
platen« betreft, kunnen we mededeelen, dat zich een grafisch 
kunstenaar van den allereersten lang beschikbaar heeft gesteld, 
om onze zaak te dienen Het is de oberluitenant 7udiiigHesz
haimer te Weenen, voorzittei van den Bond van Oostennjksche 
Phll Vereenigingen, een kunstenaar en philatelist, wiens naam 
den grootsten waarborg schenkt voor het beste, wat er op ' t 
gebied der kunstgrafiek kan geproduceerd woiden *) 

J A KAST EIN. 

*) In 't volgende nummer komen nadeie bijzonderheden 
over de keuze van de zegels, die het allereerst voor de »philate
listische platen« in aanmerking komen 

B. Memel. *) 
I 

Een uitgebieide lijsl van alle tot dusverre bekende zegels 
van dit land, samengesteld en beschreven naar de verzameling 
van den schrijver, bekioond op de Internationale Postzegelten
toonstelling te Londen, van i4 töt en met 26 Mei 1923, met den 
isten Prijs, veiguld zilveren medaille L E O N D E RAAY 

Voorgeschiedenis . 
I 

De stad en het gebied van Memel ligt aan de kusten van de 
Baltische Zee, aan het noordelijkste gedeelte van de Kurische 
Haven, 66 mijlen ten noordoosten van Koningsbeigen 

♦) Door onvoorziene omstandigheden kon liet vervolgartikel van Joego
slavië tlians niet worden opgenomen In een der volgende nummers zal 
dit verschijnen 

i^vcnanraamrwiïm 
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Memelhaven was voorheen zeer gezien wegens zijn uitgebreiden 
houthandel met een zielental van circa 35 000 inwoners. Het is 
een ui tgangspunt voor Polen en Lithauen, zijn rechten zijn door 
het Internationale Mandaat gewaarborgd Het gebied heeft een 
bevolking van i 4oooo zielen, waarvan het grootste gedeelte 
bestaat uit Lithauers 

Volgens artikel 99 van het Veidrag van Versailles, heeft 
Duitschland alle rechten op Memel afgestaan en, in afwachting 
van de houding van Ltihauen, dat door het grootste percentage 
der bevolking de meeste rechten kan doen gelden, is er een 
tijdelijke administrat ie onder een Franschen Hoogen Commis 
saris ingericht, bevestigd door een detachement Fransche troepen 

Dit werd volgehouden lot begin 1923, toen in navolging van 
»de Jure« van Lithauen, het Memelsche volk oproer pleegde 
tegen de geallieerde Regeering, en, geholpen door Lithausche 
intriges, een Voorloopige Regeering instelde Hierop werd een 
buitengewone Commissie naar Memel gezonden uit naam der 
geallieeiden totdat een definitieve regeling getroffen zou woi den 

De toestand verergerde echter dermate, dat op 16 Februari 1923 
Memel onder protectoraat van Lithauen werd gesteld, echter 
onder voorwaarde, dat de rechten van de minderheid en het 
behoud van een vrije open haven zouden worden gewaarborgd 

De politieke verwikkehngen van Memel i\m het best zichtbaar 
m de postzegels van dit land, gezien dat er meer dan 100 stuks 
onder de Fransche bezetting uitgegeven werden. 

Duitsche zegels, die tot dusver in gebruik waren, werden in
getrokken en vervangen door koerseerende Fransche met opdruk 
»Memel« en de waarde in pfennig en mark Dit geschiedde 
op 7 Juli 1920 Later werden de resteerende Germania zegels 
voorzien van den overdiuk »Memelgebiet« uitgegeven, doch 
uitsluitend voor lokale doeleinden , deze werden eindelijk inge
trokken op I November 1920 

De Fransche zegels werden alle overdrukt in de Gouverne 
ment 's drukkerij te Paiys, sommige provisioneele en vliegzegels 
evenwel m lokale drukkerijen. 

De Lithausche zegels, die ten gevolge van de Coup d'Etat van 
10 Januari 1923 verschenen, weiden m Iithaucn (Kowno ') gedrukt 

Eenige variëie i ien in de postzegels van Memel. 
II 

Eenigen tijd geleden ontving ik onder andere de verschillende 
nieuwe opdrukken van Memel, of liever zooals men het daar 
noemt Memelland 

Uit den aard der zaak heb ik mij niet de moeite gegeven, om 
de opeenvolgende opdrukken nauwkeurig te onderzoeken (iets 
wat mi] zeer zelden gebeurt, maar wat door den enormen toe 
vloed van nieuwigheden in den laatsten tijd, geheel over het hoofd 
weid gezien ) 

Toevallig, dat ik naar een bepaald zegel zocht, dat mij gevraagd 
werd, en dat zeer moeilijk te krijgen is, keek ik de vellen van 
onzen voorraad na, en ontdekte, dat hier wel het een en ander 
de moeite waard was om te noteeren en aan de verzamelaars 
bekend te maken 

Men IS in den laatsten tijd bezig allerlei kleine afwijkingen te 
noteeren en te publiceeren en daarom stel ik mij voor de belang
stelling van de lezers op te wekken om ook eens nauwkeurig 
deze zegels te onderzoeken en te classificeeren 

Ik ben ervan overtuigd, dat m de toekomst dit voor velen 
van nut zal zijn, en wanneer U dit artikel aandachtig bestudeert 
er menige type of variëteit te vinden is, die niet alleen van 
philatelistische waarde, doch ook van financieele zijde niet te 
versmaden zal zijn 

Doordat deze variëteiten door mij pas laat opgemerkt zijn, 
kan mijn studie niet volledig zijn omdat, om die variëteiten te 
beschrijven en te meten, men daarvoor geheele vellen tot zijn 
beschikking moet hebben 

Jammer genoeg heb ik in het begin vele vellen uiteengenomen, 
om aan alle aanvragen te voldoen Vandaar dat ik met, zooals 
het behoort, met het begin kan aanvangen en mii zal moeten 
bepalen tot die zegels, waarvan heele vellen in mijn bezit zijn 

Ik hoop, wanneer het mij gelukt weder heele vellen te ontvan 
gen, de uitgevallen zegels dan te kunnen aanvullen, en verzoek 
uwe welwillende toegevendheid voor dit gebiek 

Mochten er onder de aandachtige lezers bezitters zijn van 
geheele vellen van de hier niet genoemde zegels, dan zou het 
mij aangenaam zijn hiervan inzage te nemen en de variëteiten 
te beschrijven, of zoo zij dat zelf willen doen, onzen geachten 

hoofdredacteur van hunne onderzoekingen mededeeling te doen 
Hierdoor zullen wi] een artikel voor dit land geheel compleet 

hebben, iets waarvan nog tot op heden in geen der buitenland
sche pers melding gemaakt is 

BIJ voorbaat mijn dank voor eventueele medewerking 
WIJ zullen alle zegels, die beschreven worden, volgens Yvert& 

Tellier nummeren, en de variëteiten op diagrammen opstellen, ten 
emde nauwkeurig hunne plaatsen weer te geven. 

Aangezien de eerste serie Memel, met opdruk »Memelgebiet« 
op de Germania zegels zeer accuraat uitgevoerd werd, behoeven 
WIJ geen nadere beschrijving hiervan Ie geven, en zal ik er toe 
overgaan de tweede uitgifte, voor zoover mijn voorraad dit toe 
laat, te behandelen 

Deze zegels waren de koerseerende Fransche zegels, die in 
Parijs vooizien weiden van een opdruk, die de Duitsche waarde 
aangeeft. Het ooispronkelijke opschrift »Republique Frangaise« 
IS dooi een of twee streepjes doorgehaald, en daarondei m druk 
letters »MEMEL, het waardecijfer en het woord »pfennig« of 
»mark« in drie en twee iegels 

Onbekendheid van de taal is oorzaak, dat zoowel »pfennig« 
als »mark« van een gewone kleine letter voorzien is 

Uitgegeven 7 Juli 1920. 
No 18, Y & T 5 pfennig in zwart op 5c groen Papier G. C 

nom grauw en bruine gom 

n en 

11 
1 
1 
1 

| 2 

1 
1 
1 
1 
2 

2 
1 
1 
1 
2 

1 
2 
1 
1 
1 

2 1 
2 
1 
1 
1 1 

No 18« geel groen op gewoon wit papier, zelfde zetting 
No 19, Y . & T 10 pfennigzw , op 10c vermiljoen,gewoon papier 

7o^ (̂ ) 
enn 

™(2) 
10 ^'^1 

enn 

No 20, Y & T 20 pfennig zw op 25 c blauw, gewoon papier 
EM , , , 
20 ^'^ 
enn 

EM ,2> 
20 ^^1 
enn 

No 21, Y & T, 30 pfennig zw op SOc oranje, gewoon papie 
EM  j . 

enn 

EM ,„> 
30 ^^! 

enn 

No 22, Y. & T 40 pfennig op 20c bruin, G C 
MEM 

40 
enn 

(1) 
EM 2^ 
40 <'̂ ) 
nn 

No 23, Y 
EM 
50 (1) 

il T 50 pfennig op 35c lila, gewoon 
MEM 

50 
enn 

(2) 

No 24, Y & T. bO pf. op 40c Deze zegelszijn in 
hebben dus een geheele andere zetting, als volgt • gewoon papier 

p (1) (2) 
ME ,„, 

p (ö) 

No 

No 

25 
E 

P 

80 pf op 45c, op gewoon papier. 

(1) p (2) 

1 
2 
1 
1 
1 

papier 
1 1 
1 1 
1 2 
1 1 
1 2 

papier 
1 1 

groot formaat, 

2t) 1 mark op 50c, gewoon papier 

dus alle in 2 t>pen 

P # £ T Z E G E I . H A N , D C L ^ I ^ A " ^ A : J ^ » 9 1 t^ O ^ 0\H.\~t.OH D E R A * 
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No. 27. 1 mark 25c op 60c, lila, gewoon papier. 
ME 
m ^ ^ ( 1 ) 

ME 
K ( 2 ) 

1 1 
[ 1 1 
l 1 1 

I 1 
2 1 

1 
1 
2 
1 
1 

No. 28. 2 mark op 1 fr., op papier G. E. 

(1) dus alle in 1 type. 
No. 29. 3 mark op 2 fr., op gewoon papier. 1 1 2 2 2 

E , , , EM E ,0, 1 2 2 2 2 
m 1^^ m r "̂=J 9 9 '> o 9 

No. 30. 3 mark op 5 francs. Jammer, dat ik hiervan geen 
complete vellen heb, en daarom deze zetting niet beschrijven 
kan. (oplaag 25000.) 

No. 31. 4 mark op de 2 fr., gewoon papier. 1 
E , E 2 EM E 1 
m ^ ' rk ^ ^ m r 1 

zoodat het tweede type nog al zeldzaam is, daar 1 
het slechts tweemaal op een vak van 25 voorkomt, 1 

Bovendien zijn hier twee typen 4, waarvan het tweede bieede 
type slechts een keer voorkomt op het geheele vel van 75 zegels. 

No. 32. 10 mark op 5 fr., op gewoon papier met witte gom. 
EM , , . M L ,„, M L ,„, 1 1 1 1 1 

m (^' m K^^) m K <"*' 1 1 1 2 2 
aldus 5 stuks van de type II. 

No. 83. 20 mark op 5 fr., op G. C. papier met bruine gom. 
EM L ,,> M L , , , EM L 1 1 1 1 1 
m K ^^' m rk ^^' m K 1 2 2 1 1 

aldus 8 stuks van type II. 1 2 2 3 1 
1 2 2 1 1 
1 1 2 1 1 

No. 34. De derde uitgifte kenmerkt zich door het herstellen 
van de kleine letter p in hoofdletter P en Jin« in »M« 

60 Pf. op 40c gewoon papier 1 1 
ME , , , ME ,„, 2 2 

P W p (^) 2 1 
aldus 12 stuks van type II. 1 1 

1 2 
No. 35. 3 mark op öO c. op gewoon papier. Hier vertoont zich 

de waarde in schuine schrijfletters met hoofdletter »M«. 
ME M ,,> M EM ,g M EM ,o> 

3 M (^) 3 M (^) 3 M (^) 
De typen zijn dus verdeeld in 3 van type I. 

15 » » II. 
en 7 » » III. 

No. 36. 10 Mark op 5 fr., op G. C. papier met bruine gom. 
ME M ,i> M EM L , , , 
O M (^' O M K ^'^> 

aldus 9 stuks van type II. 

No. 37. 20 mark op 45 c op gewoon papier. 
MEM L , , , M EM ,„> E M L ,„. 

OM K (^) O M '̂'̂  O Mrk^"^^ 
Zoodat hier de verdeeling is 13 type I. 

9 » II. 
en 3 » III. 

Overgaande tot de opdrukken met groote cijfers, zijn hier niet 
veel variëteiten te vermelden, daar de opdruk geschiedde op de 
zegels als hierboven reeds beschreven, nam : de nos. 19, 20, 23, 
22, 34, 26 en 28. 

(IVordl vervolgd.) L. D. R. 

i Poststukken. ( ^ 

Nederland. De heer Post is zoo goed mij een biiefkaart van 
7Vi + iVi cent met korte deelstreep (waarboven BRIEFKAART) 
te zenden, waarvan het carton gemarmerd is, zooals bij eenige 

oudere uitgiften. De deelstreep zelf is een millimeter naar rechts 
verschoven. Vriendelijk dank. 

Naar aanleiding van het verzoek om opgave, van kaart n" i4 
van Nederland met kopstaanden voordruk »BRIEFKAART«, 
kan ik reeds melden, dat deze kaart ook nog ongebruikt in 't 
bezit is van den heer H. F. W. Becking en Prof. Zaaijer; hier
over ontving ik tevens een schrijven van den heer J. E. Bohl
meijer, dat ik gaarne in zijn geheel hier laat volgen : 

»Naar aanleiding van uw schrijven en uv/ vragen in het 
»Julinummer over de foutdruk briefkaart n". i4, dat is de 
»2)̂ 2 ets briefkaart violet met betaald antwoord, waarvan op 
»eerste kaart onderste boven s taa t : 

(•pjooMjuE pjEBjsq 53x11) 

XHVv3J3raa 
»verzoek ik voor het onderstaande een plaats in uw rubriek. 

»Het is deze maand juist 29 jaren geleden, dat ik deze 
»foutdruk meldde in het Nederlandsch Tijdschrift voor 
»Postzegelkunde, n.1. in Augustus 1894, pag. 280. 

»Aan het daar beloofde, om een afbeelding ervan te geven 
»in een volgend nummer kon niet voldaan worden naar de 
»toenmalige Hoofdredacteur mij meedeelde, om financieele 
»redenen. Er zijn toen ruim 20 exemplaren bekend geworden, 
»a.\\& mt Mep fiel afkomstig, die voor een groot deel zijn opge
»kocht, door den algemeen bekenden poststukkenverzamelaar 
»wijlen den heer Van Cooth. Deze heeft ze geruild of ver
»kocht aan verschillende Nederlandsche en buitenlandsche 
»verzamelaars. Op 't oogenblik zijn mij bekend 2 exempl. 
»nuances ongebruikte in de collectie van den heer C. W. 
»Matthes en i exemplaar, ongebruikt , in de verzameling 
»van Baron Rud. Lehmann, thans te Parijs. 

»Het gebruikte exemplaar van den heer P. W. Broekman 
»geeft m.i. den meest juis ten tijd van de ontdekking aan : 
»Meppel 4794, dat is in den nazomer van 1894. Verder 
»was een gebruikt exemplaar te zien op de tentoonstelling 
»te 'sHertogenbosch in 1895 t>ij de inzending van wijlenden 
»heer H. Schäfer te Amsterdam ; er werd echter niet gelet 
»op den datum. (Zie Nederlandsch Tijdschrift voor Postzegel
»kunde Juni I895, pag. 435, regels 13 en i4 van boven af.) 

»Nu ik toch over een briefkaart schrijf wensch ik even 
»recht te zetten, van wat ons verder op den a.s.Philatelisten
Ädag wacht van den heer W. H. Doorman. In het vorig 
»nummer pag. I, 2e kolom, regels 20, 21 en 22 van onderen 
»af, leest men, tusschen 2 haakjes, »zeer groote verschei
»denheid opdrukken zelfs op briefkaarten, welke reeds 
»tientallen van jaren geleden werden ingetrokken.« Het 
»staat echter vas t : g e e n e n k e l e b r i e f k a a r t i s 
» o v e r d r u k t b e k e n d g e w o r d e n , d i e w a s n o c h 
»is b u i t e n k o e r s g e s t e l d . Tot op het oogenblik, 
»dat ik dit schrijf, zijn alle briefkaarten van iJ/j., 2 en 2^2 
»cent met liggend cijfer en 3 en 5 cent, buste Koningin 
»met opgestoken haar , dus alle kaarten van af 1899 uitge
»geven, onverschillig welke vorm van wapen in den linker 
»bovenhoek gedrukt is, nog geldig. 

»Probeert het, maar plakt er het ontbrekende port in 
»gewone zegels bij. Er zijn wel kaarten gevraagd om op te 
»zenden, maar nog niets is ervan ingetrokken, dus nog te 
»gebruiken. Daar zou ik nog heel wat over kunnen schrijven, 
»doch voor het doel kan ik het hierbij la ten. 

»Met dank voor de verleende plaatsruimte, 
»hoogachtend, 

»J. E. BOHLMEIJER.« 
Men deelde mij aan het postkantoor te Amsterdam mede, dat 

de enkelkaarten voor het binnenland met opdruk geheel en die 
met betaald antwoord bijna geheel waren opgebruikt. Zouden 
wij nog kaarten met jubileumwaardestempel krijgen ? Het bericht 
in het Handelsblad over de zegels meldde daarvan nie t s ; 
waarom eigenlijk nie t? 

Nederlandscli Indië. Mijn voorspelling in het Octobernum
mer van 1922 is uitgekomen. De heer Amiabel is zoo welwillend 
mij het couvert van 1 2 ^ cent rood te zenden, waarbij de 
quadrilleering aan de binnenzijde nu gelijk is aan die, welke ik 
bij de laatste enveloppen onder andere koloniën beschreef; is 
»marmer quadrilleering« niet een juist woord daarvoor? 

Env. 121^ cent rood, (lichtbl. marmerquad.) 

W A T r R G R A A r S M E E R. 
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Belg ië . De kaarten van Ostende—Dover van 15 cent ontvin
gen een karmijn-rooden opdruk »5« en »10 cent« in cursieve 
letters. 

Br. »5 cent«, »10 cent«, op 15 c. paars. 
Boliviri. De enveloppe van 10 c. uitg. 1901 (n». 8) verscheen 

nu in donkerviolet te kleur. 
Env . 10 c. donkerviolet op geel. (Ballivian.) 
Cochin. Hier is blijkbaar een serie poststukken verschenen, 

welke aan ons nooit gemeld is geworden. De waardestempel 
vertoont een ander gelaat dan die der uitg. 1912. Voor mij ligt 
een dergelijke enveloppe van 4 pies met zwarten opdruk »Six 
p ies« ; met denzelfden waardestempel bezit ik een briefkaart van 
2 p (echter niet n». 6 zooals »die Ganzsache« aangaf) met 
opdruk van »FOUR PIES«, deelstreep, tekst en een groote 4 
op den voordruk. Ten slotte is kaart n". 6 in een dienstkaart 
veranderd, door den zwarten opdruk van »On C. G. S« op den 
waardestempel . 

Env. 6 p. op 4 p. groen. form. 139 X 80 m.M. 
Br. 4 p . op 2 p. rood op wit. 
D. Br. 2 p. rood. 
Duitsehland. Die Ganzsache meldt de volgende nieuwe post

stukken. 
Br. 25 M. bruin (landlieden). 
Luchtdr . Env. 100 M. lila op donkerrose. 

» Br. 80 M. » » lichtrose. 

Denemarken. Hetzelfde blad maakt melding van een kruis
band van 5 ö. bruin, noodig geworden door porto-verlaging. 

Kr. 5 ö. bruin op wit (Kontr. 35 W.) 
12 Santimu. 

Fransch Indien, Twee nieuwe enveloppen, beiden in het 
groote formaat met het afgodsbeeld als waardestempel. 

Env. 10 c. rood en zwart, inwendig lila form. c. 
25 c. oranje en blauw. 

Ita l ië . De laatste noviteiten zijn hier met Victor Emanuel . 
Kbf. 25 c. blauw op grijs (19) 
Br. 30 c. oranjebruin op roomkl. (23). 

40 c. lilarood op groen. (22) 
Letland. De heer Jaeger te Libau is zoo vriendelijk mij de 

2 pas verschenen kaarten van zijn land te zenden ; de waarde
stempel is 's lands wapen, hetgeen links nog eens wordt afge
beeld ; daar tusschen 4 regels voordruk in 't Lettisch en Fran?ch. 

Br. 4 santimi groen (beide kaarten met i santimi »papier
toeslag.« 

12 santimi wijnrood. 
PortngaL Met Ceres verscheen hier een nieuwe kaart van : 
Br. 25 c. zwart op roomkl. 
Soadan. De waardestempel der enveloppen voor aangetee-

kende brieven van i p . ui tgave 1912 is van blauw, ultramaijn 
geworden ; hij is echter buitengewoon afgesleten, zoodat de 
indruk van een geheel anderen stempel wordt gevestigd, het
geen, voor zoover ik kon nagaan, toch niet het geval is. 

Spanje. De heer L. E. Bosch vestigt mijn aandacht op een 
onjuistheid in Senf: bij kaar t n ' . 36 (uitg. 1901) staat, dat zij 
alleen bekend is met een ronde O in het woord »POSTAL« ; 
hij legt mij nu echter 2 kaar ten voor, waarop de samenstellin
gen »rond -|- rond« en »rond -f" ovaal«. Dergelijke opgaven 
zijn zoo nuttig om alsnog in den nieuwen catalogus te kunnen 
worden opgenomen. 

Zwitserland. Mevr. Van Heerdt—Kolff zendt mij ie 2 nieuwe 
bondsfeestkaarten voor dit jaar, ditmaal uitgegeven ten 
voordeele van de blinden ; de prentjes zijn een blinde man van 
Hugentobber en een bondsfeest-vuur van »A. G.« ; de waarde
stempel in het nieuwe cijfertype ; veel dank. 

Die Ganzsache meldt, dat de dubbelkaarten van 10 en 25 c. 
ook zijn verschenen, echter zonder prent jes ; tens lot te vestigt de 
heer Bosch mijne attentie op het feit, dat bij den opdruk van 
10 c. op y]/^ c. de O in een grooter en een kleiner type is 
verschenen. 

Bondsf. Br. 10 c. groen (verkoopsprijs 20 c.) op wit. 
Br. 10 -f- 10 c. groen op zeemkleur, 25 -\- 25 c. rood op 

zeemkleur. 
W. P. COSTERUS PZN. 

Nederland en Koloniën. 

Nederland. 
Nieuwe oyerdrukzegels. 

Vrij onverwacht worden wij verrast met een 7-taI overdruk-
zegels. Reeds maanden geleden hoorden wij van de mogelijkheid 
van hun verschijnen. Toen de geruchten echter verstomden, 
vleiden wij ons reeds met de hoop, dat van deze uitgiften niets 
zoude komen. Edoch, het hoofdbestuur der P. & T. besluit 
anders en plotseling zijn ze er. 

De I cent rood en de ï}4 cent donkerblauw worden bevorderd 
tot de waarde van 2 cen t ; de 3 cent groen, 5 cent rood, 12V2 
cent blauw, benevens de tweekleurigen 171^ en 22V^ cent, 
worden in lo-cent-zegels veranderd. 

Dienstorder H. 526 van 11 Juli lu id t : 
H. 526. Frankeer^egels met opdruk. Frankeerzegels 

van I et. (rood) en 1V2 et. en 3, 5 (rood), 1 2 ^ , 1714 
en 22I/5 ct., welke door wijziging der tarieven te veel in 
voorraad zijn of zijn ingetrokken, zijn van een opdruk 
»2 ct.«, respectievelijk »10 et.« voorzien en daardoor 
gelijkwaardig aan de in gebruik zijnde frankeerzegels van 
2 cent en 10 cent. 

Binnenkort zal aan de kantoren ambtshalve een voor
raad van eerstbedoelde zegels worden toegezonden. 

De hulpkantoren zijn tijdig van een kleinen voorraad 
te voorzien. 

De hier bedoelde zegels met opdruk mogen alleen bij 
kleine hoeveelheden tegelijk worden verkocht." 

Aan deze laatste order schijnt men zich niet te storen, of is 
die later weder ingetrokken ? Aan het Hoofdpostkanfoor te 
Utrecht worden de overdrukzegels tenminste in iedere gevraagde 
hoeveelheid afgegeven. Wij mogen toch ook wel aannemen, dat 
er een groot aantal van ieder soort gemaakt is, anders ware 
men toch niet tot deze — ons inziens onnoodige — uitgifte 
overgegaan. Men voelt dat het er om gaat, de zakken der lief
hebbers , in casu de verzamelaars, aan te spreken. En wellicht, 
dat de laatste alinea van bovcnaangehaalde dienstorder er het 
hare toe bij moet dragen. Ons landje is den laatsten tijd aardig 
op weg zijn goeden naam ten opzichte van nieuwe zegel-uitgiften 
te verliezen. Wij moeten dan ook een ernstig woord van protest 
laten hooren tegen deze wijze, het tekort der Posterijen aan te 
vullen. Eerst in dit jaar de hoogst waarschijnlijk onnoodige 
uitgifte der ongetande 1; en 10 cent en nu weder deze geheel 
overbodiee opdrukken. Wij maken ons sterk, dat deze overdruk
ken het Rijk méér kosten dan de koerseerende zegels van 2 en 
10 cent. Indien wij op den nu ingeslagen weg voort gaan, kan 
ons nog heel wat te wachten staan ! In September a.s. eerst de 
Jubileumzegels (ook voor de Koloniën !), dan een nieuw type ter 
vervanging der nieuwe i , 1, 2'% en 4 cent, dan deze laatste 
misschien weder overdrukt, misschien ook nog overdrukken der 
\4, 2 en 2 i^ cent cijfertype, 4 cent koptype enz. enz. En als er 
straks porto-verlaging komt. hetwelk menigeen nog steeds als 
het middel aanbeveelt, de inkomsten der Posterijen een flink 
stuk on te voeren, wat duiken er dan niet weer voor een aantal 
mogelijkheden op, nieuwe opdrukken te verzinnen ! Op het 
denkbeeld van kleurvariaties bij opdrukken op een en dezelfde 
zeeel is men blijkbaar nog niet gekomen. Misschien een vol
genden keer. De verzamelaars zijn er wel goed voor ! 

Omtrent de opdrukken die wij zagen, nog het volgende: 
2 op I cent. 'De vellen zijn in de origineele grootte van 200 

zegels, oplaagletter C. Op den rechter zijrand, 
midden, een blauw teeken, wij vermoeden een 
opdruk-drukkersteeken. Opdruk: lichtblauw. 

2 op /I/2 cent. Complete vellen van 200 stuks der donker
blauwe oplaag D. Het drukkersteeken van den 
opdruk op den linker zijrand naast de t;de rij 
of op den rechter zijrand naast de 7de rij. 
Opdruk : zwart. 

10 op 3 cent. Complete vellen van 200 stuks der 3 cent licht
groen, op 'aag C, D en E. Het opdruk-drukkers
teeken staat op den bovenrand, boven de zesde 
rij van links. Opdruk : bruin. 

P 0 S T Z E G E I . H A N O E L . 
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10 op S i^int. Complete vellen van 200 stuks der 5 cent 
rood, oplaag F. Geen opdruk-drukkersteeken, 
of midden op den onderrand. Opdruk : zwart. 

10 op'i2Viceni. Complete vellen van 200 stuks der 12I4 cent 
blauw, oplaag E. Opdruk-drukkersteeken op den 
onderrand onder de zesde rij van links. Opdruk: 
rood. 

10 op i/^i cent. Complete vellen van 100 stuks der oplage C, 
geperforeerd 12V2 en 11V2 : 11 van de tweekleurige 
171'j cent, met boven- of onderrand. Geen opdruk-
drukkersteeken of op den bovenrand boven den 
rechtsen hoekzegel. Opdruk: rood. 

(De reden dat één rand mankeert zal de vol
gende zijn: De grootte der vellen is voor de 
verschillende waarden afzonderlijk bepaald. Bij 
de 10 cent moet die zijn : 200 zegels. De 1 7 ^ 
cent is echter steeds in vellen van niet meer 
100 zegels gemaakt. Zoo men nu echter den 
onder- of bovenrand verwijdert, kan men 
op de gedachte komen, met een half vel te doen 
te hebben. Vernuftig, niet waar ? Maar daarvoor 
moet men ook bureaucraat zijn. De reden, 
waarom de nieuwe 20 cent steeds in halve 
vellen wordt verstrekt, terwijl deze waarde na
tuurlijk, gelijk de 5 en \zW cent van dezelfde 
teekening, in vellen van 200 stuks wordt aange
maakt, is eene gelijksoortige. De 20 cent staat 
te boek als wordende verstrekt in vellen van 
100 stuks, zooals bij de tweekleurige ook het 
geval was. Daar deze bepaling niet is gewijzigd, 
behelpt men zich door de vellen te halveeren. 
Oorspronkelijk in 1899 waren de 15 en 20 cent 
éénkleurig en in vellen van 200 stuks. Die be
paling is echter toch zeker gewijzigd, anders 
mochten de tweekleurigen toch niet met boven-
èn onderrand verschijnen ! Die bepaling echter 
nu weder te wijzigen schijnt voor Departementen 
niet zoo heel eenvoudig.) 

10 op 22\4 cent. Complete vellen van 100 stuks, geperforeerd 
i2'/2, 11V2 : II en 11'/2 : 11'/2 der oplage C en 
D. Zonder boven- en onderrand of met boven-
of onderrand. Geen opdruk-drukkersteeken. 
O p d r u k : rood. 

(Zie voor reden van het afscheuren der boven-
en onderranden bij de 10 op 17I/2 cent. Waarom 
hier twee randen zijn verwijderd, kunnen wij 
niet verklaren.) 

De beide opdrukken 2 cent zijn onderl ing in vorm gelijk, 
evenals de 5 opdrukken 10 cent. Afbeeldingen laten wij hier 
volgen. 

"f«v*?v«*vffl****a 

lAMAM 

Wij schreven aan het hoofd »Overdruk«-zegeIs en niet »Hulp«-
zegels. Wij deden dit met opzet. Hulpzegels toch noemen wij 
zegels, die uitgegeven worden, om in een tijdelijk tekoit te voorzien, 
hetwelk bij deze uitgifte zonder meer niet verondersteld kan 
worden. 
Naschrift. 

Hoe men zich houdt aan de bepaling van de Dienstorder 
omtrent den verkoop »bij kleine hoeveelheden tegelijk«, blijkt 
wel uit hetgeen wij zooeven vernemen. Een onzer kennissen 
kwam voor enkele dagen in een klein plaatjes in Noord-Holland. 
Hij vroeg aan het postkantoor om overdrukzegels, kon er echter 
niet één verkrijgen. De geheele nog voorradige partij voor + 
f4.000,—, was telefonisch verkocht. De kooper wiis natuurlijk 
ook al een slachtoffer van de misleidende verkoop-bepaling. 

Wij catalogiseeren : 
Postzegels : cijfertype 1899 

getand i2>/2 

1923 Juli 2 cent op i cent, l ichtblauw/rood. 
2 » »11/2 » , zwart/donkerblauw, 

koptype 1899/1910 
getand i2Vj 

1923 Juli 10 cent op 3 cent, bruin/lichtgroen. 
10 » » 5 » zwart/rood. 
10 » » i2'/2 » rood/blauw, 
10 « » 17V2 * rood/bruin en grijs

blauw. 
10 » » 22V2 » rood/olijfgroen en 

bruin, 
koptype 1890. 

getand i2 ' / j en i i ' / j : 11. 

10 cent op 17V2 cent rood/bruin en grijsblauw. 
10 » » 22'/j » rood/olijfgroen en bruin. 

koptype 1890. 
getand 11V2. 

10 cent op 22 V2 cent rood/ olijfgroen en bruin 

PrjjsTerlagiug der Postzegelboekjes. 
Dienstorder H 558 van 25 Juli j .1. ve rmeld t : 
H. f5<y. Prijsverlaging po^tzegelboekjes. Met ingang van i 

Augustus a.s. wordt de prijs van de postzegelboekjes verlaagd 
met I cent per stuk. 

Hiermede is dus nu vervallen de toeslag op de postzegel
boekjes, dien men veelal als iets onbillijks beschouwde, gelijk 
nog niet zoo lang geleden de kosten van ','2 cent voor he t 
briefkaarten-formulier. 

Het totaal der uitgegeTön ongetande zeg'els 1923. 
Zooals ons mr. W. S. W. de Beer, de verdediger van den 

bediende der Fa. Mebus, Amsterdam, mededeelde, was he t 
juiste aantal van de uitgegeven ongetande zegels volgens de 
verklaring van den heer Pull, Controleur der Posterijen : 

5 cent 1750 vel ä 200 zegels = 350.000 stuks. 
10 cent 1900 vel a. 200 zegels = 380000 stuks. 

Oplaag-letters. 
De verzamelaars van zegels met oplaag-letters zullen te vergeefs 

uitgezien hebben naar de 25 cent met leter J, waar reeds de K 
en L zijn verschenen. Naar wij van bevoegde zijde vernemen, 
komt letter J niet voor onder de oplaag-letters dezer waaide . 
Vergeten ? 

Ned.-Indië. 
Jabi lennis -zege l s Toor de drie Koloniën. 

Naar wij van bevoegde zijde vernamen, zullen in September 
a.s. voor onze drie Koloniën Jubileums zegels worden ui tgegeven. 
Ze zullen vertoonen de beeltenis onzer Koningin in s taaldruk, 
vervaardigd naar de door den fotograaf Deutman onlangs ge
nomen portre t ten van H. M,, welke ook in den handel zijn. 
Behalve de naam der Kolonie en de vvaardeaangifie, zullen de 
jaartal len 1898—1923 worden aangebracht . Voor iedeie Kolonie 
zal de omlijsting van het beeld onzer Koningin verschillend zijn. 
De volgende waarden zijn te verwachten : 
Ned. Indië: 5, i2Vj, 20, 50 cent en i, 2Vj en 5 gulden. 
Suriname: 5, 10, 20, 50 cent en i, 21/2 en 5 gulden. 
Cicra(ao: 5, 71/j 10, 20 cent en i, 2'/2 en 5 gulden . 

Voorloopig is het niet de bedoeling, de zegels nog na 1922 in 
gebruik te houden tenzij eventueel met overdruk. 

Waardedaling 10 Gulden 1905 
Het is opvallend, zooals de prijs van dezen zegel den laatsten 

tijd naar beneden g a a t ! De bekende firma Keiser in Deti Haag 
noteerde in hare prijscourant No. 12 van 1922 nog f17,50 
voor gebruikte exemplaren, Booleman, Amsterdam, noteert in 
zijn laatste prijscourant van Februari 1922 zelfs f 20, — , In de 
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RijksVeilingen van Juni en Nov. 1921 werden er 4o en 25 stuks 
verkocht, die gemiddeld + f 12,50 opbrachten (Juni 192040 stuks 
ä f 15,09). In 1922 kwamen in de drie veilingen van het Rijk 
20, 10 en 10 los, welke gemiddeld f i3,4o opbrachten. In 1923 
werden er in Maart 10 stuks geveild tegen f 13,06 per stuk. 
Indien nu een handelaar tegen genoemde prijzen voetstoots koopt 
en wat wil verdienen, zoo mag hij voor uitgezochte exemplaren 
zeker wel f 16,— ä f 17,— vragen. 

Op de laatste veiling van Juli j .1 . zien wij echter plotseling 
een scherpe da l ing : 50 stuks ä f 9,02. Maar zelfs dan is voor 
prima exemplaren een prijs van f 12,—• ä f i 3 , — wel niet te hoog. 
Wij zien echter heden offerten van f 10,— en lager. Ik zag zelf 
een aanbod aan een verzamelaar van 10 gulden per stuk, bij 6 stuks 
met 5' / , korting. Twee exemplaren waren bijzonder fraai, lichte 
stempel op een der boeken (de een nog met volle gom ! ) . De 
andere waren met wat meer stempel, doch ook zeer mooi. 
(stempel 17 VII '23. De offerte was van 20 Juli 1923!). 

Hoe moet men zich deze sterke prijsdaling verklaren ? Is deze 
of gene gedwongen, geld los te maken. Is er veel aanbod uit 
valutazwak buitenland ? Wellicht, dat beide oorzaken van ge
wicht zijn, doch ik wilde de aandacht op eene andere oplossing 
vestigen. 

Men kan de zegels voor f 10,— gebruikt verkoopen en dan 
tóch nog, aannemende, dat men ze destijds tegen nominaal kocht, 
loo'/j winst maken. Dat klinkt vreemd, is echter betrekkelijk 
eenvoudig. Zie hier de verklaring : 

Firma 's , die eens een groot aantal drukwerken hebben te ver
zenden, behoeven deze niet stuk voor stuk van een postzegel te 
voorzien. Zij brengen alle stukken ongefrankeerd naar het post
kantoor en daar wordt uitgerekend, hoeveel porto in het geheel 
verschuldigd is. Dit bedrag wordt dan in zijn geheel in postze
gels op een soort kwitantie voldaan en de zegels afgestempeld. 
Zoo men nu daarvoor, met of zonder medewerking van den 
ambtenaar , de vroeger gekochte loguldenszegels gebruikt, heeft 
men er 10 gulden voor terug. Indien men ze dan daarna nog 
voor f 10,— het stuk verkoopt, heeft men er f 20,— voor ge
maakt, dus loo«/, winst, q.e.d. Heeft men zelf zulke groote 
zendingen niet, dan helpt wel een goede vriend of kennis. 

De prijs der gebruikte exemplaren zal hierdoor, zoo het veel 
geschiedt, wel omlaag gedrukt worden. De ongelsruikte exem
plaren worden echter steeds geringer in aantal, wat hun prijs 
zal doen stijgen. F. H. M. P O S T . 

Afstempelingen. 

Neder land De heer J. A. Kant j r . zendt ons uit Zandvoort 
een continueerend machines tempel : 

f INSLUITING ■̂  VAN ^ 
GELD .^ IN ^ NIET ^ AAN

GETEEKENDE STUK

KEN ^ IS '^ VERBODEN + 

Fransch. In een kastje staat rechts van den dagteekeningstempel 

Wij veronderstellen dat slechts weinig bui tenlanders in staat 
zullen zijn te zeggen uit hoeveel woorden deze goed gemeende 
raadgeving bestaat ; de streepjes en afkortingen zijn zeer 
onpract isch. 

België . De heer Léon de Raay is zoo welwillend ons uit 
Charleroy een kaart te zenden, afgestempeld op het tijdelijk 
bijkantoor op de postzegeltentoonstelling, aldaar van 21 — 23 
Juli j .1 . gehouden. 

Rond handstempel met omschrift »EXP. PHILATELIQUE
POSTZEGELTENTOONST.« in het midden : 

CHARLEROY 
21 

VII 
i4—15 

1923 
Antwerpen i en 6. Voor de groote optochten, welke 12, 15 

en 19 Augustus plaats vinden om het diamantvak er weer wat 
bovenop te helpen, zijn 2 reclamestempels in gebruik, één in 
he t Engelsch en Spaansch, het andere in het Vlaamsch en 

ANTWERP 
FESTIVALS 

JEWELSPAGEANT 
12—15—19 AUG 

1923 

FIESTAS DE 
AMBERES 

CORTEJO DE 
JOIAS 

. AGOSTO DE 1923 

resp. 
FEESTEN VAN 
ANTWERPEN 

JUWEELENSTOET 
12—15 —19 AUG. 

FÊTES D'ANVERS 
CORTEGE 

DES BIJOUX 
12—15 —19 AOiiT 

1923 

Brussel i maakt op geheel dezelfde wijze reclame voor Spa. 
Hier luidt het Inschrift: 

SPA (BELGIUM) 
WATERSBATHS 
RHEUMATISME 

HEARTANAEMIA 

SPA (BELGICAj 
AGUAS BANÜS 
REUMATISMO 

CORAZONANEMIA 

re 
SPA (BELGIQUE) 

EAUXBAINS 
RHUMATISME 

CCEURANÉMIE 

5p. 
SPA (BELGIË) 

WATERENBADEN 
RHEUMATIEK 

HARTBLOEDARMOEDE| 
Oostende 2 wil niet achterblijven en stempelt : 

B E Z O E K T 
O O S T E N D E 

D E K O N I N G I N 
DER BADSTEDEN 

V I S I T E Z 
O S T E N D E 
LA R E I N E 

D E S P L A G E S 

Duittchland. Bad Oldesloe. Groot dubbelringstempel met 
omschrift: » 1 2 0 J a h r e a l t e s b e r ü h m t e s n a t ü r 
l i c h e s M o o r  S o l  u n d S c h w e f e l b a d . 

5r«/a!<. machinest. DEUTSCHE OSTMESSE KÖNIGSBERG 
FRÜHJ : MITTE FEBR. DOK. 
HERBST : ANF. AUGUST 

Cassel. machinest. TRIESMA KONGRESO POR LA LINGUO 
INTERNACIONA 
= : I D O = CASSEL, 4.9. AGOSTO 1923 

C/iemnilz. machinest: afbee ld i rg van eenbadpaviljoen en om

geving waaronder : BAD ELSTER HILFT. 
Dresden. Groot dubbelringst. 

» J a h r e s s c h a u D e u t s c h e r A r b e i t • 
DresdenAltstadt i. Machinest. 

B e s u c h t d i e J a h r e s s c h a u 
S p i e l u. S p o r t 

D r e s d e n , M a i  S e p t 1 9 2 3 
Königsberg (Pr.) 5 Groot dubbelringstempel, stempel, datum 

in kastje, in het Isovenste segment een zeil waai onder DOK en 
omschrift: » KÖNIGSBERG DIE STADT DER OSTMESSEN » 

Seifhennersdorf. Groot dubbelringstempel met om en Inschrift: 
I n d u s t r i e  O r t f ü r H e r r e n  u . K n a b e n  B e k l e i d u n g 

Bärenstein (Bes. Chemnitz). Groot dubbelringstempel met om

schrift : 
» W i n t e r s p o r t p l a t z » E r s t k l a s s i g e S p r u n g 

s c h a n z e i m E r z g e b i r g e » 
Chemnitz. Machinaal stempel, rechts van den da tums tempe l : 

5. G D A S a c h s e n t a g 
G A U T A G 1 9 2 3 

12. u. 13. M a i C h e m n i t z 

LAJJrlJB'ff . l* l .1JI 
W A T E R G R A A F S M C E R •M.YAAR tCt* C ^ DIR. L E O N D E RA.ÄY 
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Hamburg. Links van den da tumstsmpel : 

ZIZI B e n u t z t Z ^ I 
HHZ d i e m Z ! 
^;;;;^ Luf tpos t ^^i;^;^ 

Langenargtn. Dubbelringstempel met inschrift : 
: K u r  u . S e e b a d e  O r t : L a n g e n a r g e n a m 

B o d e n s e e E i n z i g e s N a t u r  S t r a n d b a d : 
Frankrijk. Bordeaux. Voor de postzegeltentoonstelling, welke 

hier van 15 tot 24 Juni gehouden werd, was een speciaal stempel 
aangemaakt van het gebruikelijke type (rond handstempel) . 

Inschrift: EXPOSITION PHILATELIQUE BORDEAUX. 
Paris R. P; Rennes, Gare. Reeds nu wordt reclame gemaakt 

voor de in 1925 te houden Intern. Kunst en Industrietentoon
stelling door een inachinestempel EXPOSITION INTERNATIO
NALE I DES ARTS DECORATIES ET | INDUSTRIELS MO
DERNES I PARIS  AVRIL  OCTOBRE 1925. 

Paris. In »Le Salon de Peinture« een doorloopende schilderijen
tentoonstelling, is een postkantoor gevestigd, dat een stempel 
gebruikt met inschrift 

P A R I S * L E S A L O N * 
Rennes. Gedurende de jaarbeurs van 23 April tot 6 Mei ge

houden, was het tijdelijk bijpostkantoor voorzien van een specialen 
handstempel van het tegenwoordige model met inschrift 

RENNES * FOIREEXPOSITION * 

\>A Uit de Pers. 

In »Le Philatéliste beige« van 15 Juli 1923 lezen w e : 

»Excursion aux PaysBas 
»Du vendredi 31 aoüt au dimanche 2 septembre, i l y a u r a u n e 

»interessante manifestation philalélique tout prés de nos frontières. 
»Ces joursla le vaillant Cercle philalélique »Breda« fêtera son 
»30e anniversaire. Assemblee générale de la Federation néerlan
»daise. Congres, ExpositionConcours, Banquet, Excursion en 
»autos aux environs si ravissants, voila quelques points du pro
»gramme alléchant. Vu la faible distance qui nous sépare de 
»Breda et les excellentes relations que nous ent re tenonsavec nos 
»voisins du Nord, bon nombre de philatélistes de Bruxelles, Ma
»lines et Anvers, ont l ' intention de visiter en groupe nos amis 
»de Breda, dont le caractère a des afiSnités sensibles avec Ie 
»nótre. 

»Que ceux qui désirent être de la partie, veuillent bien com
»muniquer ä ce sujet avec le soussigné, 

»Jos PULINCKX, 
»Président de l 'Amicale Philatélique, 

494 Boulevard Emile Bockstael, Bruxelles.^ 
Onder de te legrammen van de Nieuwe Rott. Courant van 25 

Juli j . l . , Ochtendblad B, lezen wij het volgende : 
De Engelsche posterflen. 

LONDEN, 24 Juli. (H.N.) Bij indiening van de begrooting 
voor de posterijen werd heden in het Lagerhuis medegedeeld, 
dat de posterijen, telegrafie en telefonie in het afgeloopen dienst
jaar een gezamenlijke winst hebben gemaakt van 5V1 millioen. 
Feitelijk had de post 6 en de telefoondienst 1 millioen pond 
verdiend, doch de telegrafie boekte 1I/2 millioen verlies, wat 
voor een groot deel wordt toegeschreven aan de uitzonderings
tarieven voor perstelegrammen. 

(En dit resultaat is bereikt, terwijl — of wellicht omdail — 
de tarieven voor briefport enz. aanmerkelijk zijn ■z'(?r/«ajfö', zoodat 
zij b.v. veel lager zijn dan de tarieven in ons landje met zijn 
veel kleinere afstanden ! Men zoekt het bij ons blijkbaar liever 
in het uitgeven van allerlei bijzonderheden op zegelgebied. Red.) 

WIE IS DE SCHULDIGE? 
i. 

Nu de onverkwikkelijke philatelistische strafzaak te Rotterdam 
is geëindigd, zooals zij moest eindigen, namelijk met een vrij

spraak, behoeft de geachte lezer niet te vreezen, dat ik haar 
nogmaals zal oprakelen. Er zijn echter tijdens het vooronder
zoek zoowel als ter terechtzitting vele feiten aan het licht gekomen, 
die ons niet onverschillig kunnen laten, daar zij de philatelie in 
het algemeen betreffen en bij ons de vraag doen rijzen of niet 
de geheele speculatie in de ongetande postzegels en daarmede 
ook deze strafzaak had kunnen worden voorkomen. 

Ter beantwoording dezer vraag is het noodig aan de boven
genoemde zaak die feiten te ontleenen, welke ons een beeld 
kunnen verschaffen van den toestand, zooals zij in Januari van 
dit jaar bestond. Daarbij bedenke men, dat onze gegevens au
thentiek zijn, immers ontleend hetzij aan processenverbaal van 
verhooren voor politie en andere autoriteiten betrokken bij het 
vooronderzoek, hetzij aan hetgeen op de terechtzitt ing onder eede 
is verklaard. 

Ziehier deze feiten : Begin Januari werd door middel van een 
dienstorder aan alle (?) postkantoren medegedeeld, dat tengevolge 
der typografenstaking aan verschillende postkantoren ongetande 
zegels van 5 en 10 cent zouden worden verschaft. 

Op 17 Januari, de datum speelt in deze een groote rol, werd de 
heer Mebus, postzegelhandelaar te Amsterdam, door een post
ambtenaar uit Beverwijk opgebeld en werden hem 10 vellen der 
bewuste ongetande postzegels aangeboden. De koop kwam nog 
op dienzelfden dag tot stand, doordat de heer Mebus zijn bediende 
naar Sevcrvjijk zond om de vellen in ontvangst te nemen. De 
betrokken postambtenaar , hoewel op de hoogte van den inhoud 
der vermelde dienstorder, deelde daaromtient niets aan den heer 
Mebus of zijn bediende mede, doch vertelde hun wel, dat hij bij 
de naburige postkantoren had geïnformeerd en dat deze zegels 
daar niet aanwezig waren, zoodat zij zeer zeldzaam moesten zijn. 
Hetzelfde werd den heer Mebus medegedeeld door een der amb
tenaren van het postkantoor te Enkhuizen, bij wien hij, alles op 
dienzelfden dag, inlichtingen inwon. Op het postkantoor te 
Amsterdam waren ongetande zegels eveneens voorradig of bekend. 

Door een toevalligen samenloop van omstandigheden werden de 
heer Mebus en zijn bediende den volgenden dag, dus 18 Januar i , 
versterkt in de meening, dat zij een groote zeldzaamheid bezaten. 
Op dien dag toog laatstgenoemde er reeds vroeg op uit om zijn 
schatten aan den man te brengen. Bij de firma Booleman bleek 
men van het bestaan der bewuste zegels niets af te weten. 

(Dat men daar een uur later door telefonische infoimatie bij 
Enschedé te Haarlm reeds op de hoogte was, zooals mij de 
directeur van Booleman, de heer Norden, verklaarde, doet aan 
het vorenstaande niets af.) 

Dat de heer Van der Loo van het bestaan der bewuste zegels 
onkundig was, behoef ik wel niet meer te vertellen. Doch in
teressant is uit de stukken te vernemen, dat genoemde heer, 
alvorens tot aankoop over te gaan, de directie van het postkantoor 
te Rotterdam opbelde en dat ook daar van ongetande Neder
landsche postzegels niets bekend bleek te zijn. Het wordt echter, 
zooals U zult zien, nog merkwaardiger. »Des namiddags van 
dienzelfden dag«, zoo verklaart de heer Van der Loo, »stelde ik mij 

I telefonisch in verbinding met Enschedé & Zoon te Haarlem, 
alwaar de Nederlandsche postzegels worden vervaardigd. De 
bedrijfsleider wist niets van het uitgeven van ongetande postze
gels, doch vroeg opzending van eenige exemplaren. Den volgenden 
dag, Vrijdag 19 Januari 1923, ging ik naar Haarlem, alwaar (ik 
cursiveer) zelfs de 'patroon van de drukkerij niets wist van het 
uitgeven van ongetande postzegels. Bij nader onderzoek bij den 
magazijnmeester bleek echter, dat het een officieele uitgave was 
en dat kleine postkantoren hier te lande, een en ander als gevolg 
van de drukkersstaking, van die ongetande postzegels waren 
voorzien». Wanneer ik U nu verder mededeel , dat op dien ge
denkwaardigen i8den Januari ook de beeren Keiser, en Donnai, 
bekende postzegelhandelaren te ain Haag, niets van het bestaan 
van de bewuste ongelande zegels afwisten en de eerste de 
vellen, welke de bediende des beeren Mebus hem toonde, aan
vankelijk voor gestolen goed aanzag, dan mag men toch wel a\s 
vaststaand aannemen, dat op 18 Januari èn bij onze groots te 
handelaren èn op verschillende officieele plaatsen een onwetend
heid bestond, waarvan zoowel de heer Van der Loo als de bediende 
van den heer Mebus de dupe werden. 

Was nu deze onwetendheid noodzakelijk? Neen, zij had ge. 
makkelijk kunnen worden voorkomen, zoowel in het belang van 
den dienst der Posterijen als in dat van de Philatelisten. Dit 
hoop ik U in een volgend artikel aan te toonen. 

(Wordt vervolgd.) mr. W. D E B E E R , Amsterdam. 

la l  l *JJJ,«Jl lHl l lWa 
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Dat de kunstzinnige Japanner niet van besmeurde of verstem-
pelde postzegels houdt, blijkt uit een clausule, voorkomende op 
een couranten-omslag, boven de plaats voor de postzegels gedrukt: 

P o s t m a s t e r 
PLEASE CANCEL STAMPS LIGHTLY 
THEY ARE OF VALUE FOR T H E ADDRESSEE 

(Postzegels a.u.b. licht afstempelen, zij zijn van waarde voor 
den geadresseerde). De ambtenaar te Yokohama had dit verzoek 
opgevolgd en de zegeltjes netjes en licht afgestempeld. 

/M/ 

\/i\ 
Vragenbus. 

y\]y 

\7l\ 
E. K. t e ü . In het Maandblad van Maart 1923, pag. 33, wordt 

melding gemaakt, dat de 4 ets China (scheepje type) thans 
wordt uitgegeven in donkerviolet. Ik denk dus, dat gij 
hiervan een zeer donkere nuance hebt , die gij voor zwart 
aanziet. 

Lid 256, Breda. Bij het koopen van zegels van landen, die 
geen regelmatigen regeeringsvorm hebben en steeds nieuwe 
uitgiften produceeren om hun kas te stijven, loopt men 
de risico zegels te koopen, die later zullen blijken minder 
philatelistische waarde Ie hebben. Bovendien ben ik geen 
keurmeester. De beste raad, dien ik U geven kan, is 
deze: vraag aan den handelaar een schriftelijke garantie, 
dat de door U gekochte zegels officieel en echt zijn, het
geen vooral de eerste door U genoemde firma zeker niet 
zal weigeren. A. C. VOSS, 

Amsteldijk 114, Amsterdam. 
(De vragen moeten uiterlijk den a jen in mijn bezit zijn.) 

Brievenbus. t 
Hoofdredacteur en Administrateur verzoeken hun coriespon-

denten beleefd, op alle postzendingen de nieuwe opdrukzegels 
te gebruiken. Hetzelfde zal door hen wederkeerig worden gedaan. 

* « 
De rubriek »Nieuwe Uitgiften« bleef voor ditmaal achterwege, 

aangezien weinig is te vermelden. De tot op heden verschenen 
nieuwigheden worden opgenomen in het September-nummer. 

Tentooüstelliügeü, Gongresseö eöz. 
Het Congres en de Tentoonstelling te Cliarleroi. 

Het is altijd prettig oude vrienden terug te zien en zoo was 
het voor ons, Nederlandsche vertegenwoordigers, een genoegen, 
naast het Belgische Bondsbestuur, te Charleroi allerlei andere 
goede vrienden weer te ontmoeten. 

Een breede schare Belgische en ook Luxemburgsche Philate
listen waren bijeengekomen voor de Jaarvergadering van den Bel
gischen Bond en daarnaast eenige Franschen en Hollanders com
pleteerden het gezelschap, dat gedeeltelijk reeds den 21 sten en 
verder den 22sten Juli te Charleroi bijeen was. 

De »Cerele Royal de la Sambre royal«, sedert ze onlangs 
30 jaar oud werd, vierde thans dit jubi leum met een snel op
gezette, maar daarom niet minder interessante invitatietentoon
stelling, waarvoor een Internationale Jury, bestaande uit een: 
Franschman, een Luxemburger, een Nederlander en twee Belgen 
was samengesteld. 

En wat we daar te zien kregen, was werkelijk boven verwach
ting, of vindt U soms de oud-Duitsche Staten ongebruikt compleet 
niet iets heel bijzonders? 

Interessant was vooral de klasse van eigen land — in dit geval 
alleen de oude uitgiften — en van den Congo. Daarin waren ver

scheidene inzendingen met heel veel moois. Van België heb ik 
zooveel en zoo goed gerangeerd nooit bijeen gezien, en de heer 
Ceulemans van Mechelen ging terecht met den eersten prijs strijken, 
maar daarna was de verdeeling lang niet gemakkelijk. Een ver
zameling in 4er bloks van Congo van den heer Kuck b'evatte deze 
ook van de zeldzaamste, b.v. 10 frs. en Colis-postaux. 
, De verdere indeeling maakte de prijsverdeeling zeer moeilijk. 

In klasse II vond men de herhaaldelijk met goud bekroonde 
collectie Zwitserland van Alf. Banks, een deel van de bijna even 
bekende Riimenië-w^xz2ixn.€Ax\% van R. Poncelet en de reeds ge
noemde collectie Caroly, naast andere zeer goede, maar toch 
veel minder bekende objecten. 

De afdeeling rariteiten was bijzonder goed vertegenwoordigd 
in de eerste plaats van Arm. Ruhl, den bekenden stichter van de 
Coupe Ruhl. 

Ten slotte, om niet te breedvoerig te worden, een woord over 
de van veel eigen studie getuigende inzending van den heer L. 
de R a a y : Fiume en Opper-Silezië. Ziedaar een collectie van 
nieuwe landen, waarvan het interessante zelf gezocht moest 
worden en die, uiteraard, al zit er langzamerhand ook al wat 
kapitaal in, nog lang niet in die mate moet betaald worden als 
een dergelijke collectie van oude landen. Hij ontving de hoog
ste onderscheiding in zijne klasse : de verguld zilveren medaille. 

De dagen van Charleroi waren zeer genoegelijk, de ontvangst 
zeer hartelijk en wederkeerig is er veel kans, dat wij in Breda 
aan een flink aantal Belgische verzamelaars eveneens een har te
lijk welkom kunnen toeroepen ! 

G. V . VAN DER SCHOOREN. 

IV. Internaiforale PostwerlzeichfiiLärdfer-
Kongress, Bern. 

Ter opname in ons Maandblad wordt ons toegezonden he ' 
programma van het te Bern te houden IV. Internat, postzegelhan" 
delaarscongres op 30, 31 Aug., 1 en 2 Sept. De overneming van 
het geheel, hoe gaarne aan dat verzoek ook zou worden voldaan, 
is niet mogelijk; slechts 'n deel ter kennisneming zij hier 
vermeld. 

Het Comité noodigt alle Philatelisten ter bijwonirg van het 
Congres uit. Op Donderdag 30 Aug. worden de belangstellenden 
des avonds in het Kasino welkom geheeten ; op Vriidag, feest-
beurs, om 5 uur het Congres, om 8 uur Feestmaallijd ; op Za
terdag, 's morgens beurs, van 2 - 6 uur gezellig samenzijn, om 
8 uur concert in de Kurzaal, koude tafel ; Zondags, 'n uitstapje 
van Bern naar den Niesen (2366 M.hoog), tandradspoor, grootsch 
panoraiTia op het hooggebergte. 

Met inbegrip van dezen tocht en verder: concert, koude tafel, 
feestmaaltijd, begroetingsavond enz., kost de feestkaart slechts 
35.— franc. 

Voor Zwitserland zelf behoeft men geen pas. 
Voorziter van het Congres is de heer Henry Heller, Bundes

gasse 20, Secretaris de heer F. Reinhard, redacteur der Schwei
zer Briefm. Zeitung, beiden te Bern, die gaarne alle gewensrhte 
inlichtingen verstrekken. J. B. R. 

Tentoonstelling te Charleroi 
Het is ons een genoegen te kunnen melden, dat onze mede

werker, de heer Léon de Raay. op de Tentoonstelling te Char
leroi, gehouden in Juli j . l , de volgende bekroningen verwierf: 

ie prijs (verguld zilveren medaille) voor zijn collectie Opper-
Silezië; 

Bronzen medaille voor zijn werk »Les Falsifications de Trans
vaal.« 

Den gelukkigen winner onze hartelijke gelukwenschen. 

Waarschuwingen, Vertfalsehingen enz. 
Valsche Frankeerzegels. 

Dienstorder H. 557 van 25 Juli 1923 luidt : 
H. 557. V a l s c h e F r a n k e e r z e g e l s . In omloop zijn 

valsche frankeerzegels van 10 cent en van i2'/2 cent (cijfertype). 
De valsche frankeerzegels zijn van de echte te onderkennen: 
voor zooveel betreft de zegels van 10 cent, aan de eenigszins 
afwijkende tint, den minder scherpen druk en de grovere per
foratie : 

ip.».fcAj j - n i M » f m . i j | 
WATEHGRAArsMEER. 
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voor zooveel betreft de zegels van i2 ' / j cent (cijfertype), aan de 
lichtere kleur, het grootere formaat en aan de geperfoieerde 
lijnen, die zelden op een kruispunt overeen uitkomen. 

Indien stukken worden aangetroffen, voorzien van frankeer
zegels, welke het vermoeden opwekken valsch te zijn, dan is te 
handelen als bij art . 42 der V.P. binnenland is voorgeschreven. 

Vergissen wij ons niet, dan hebben wij hier met het eerste 
geval van dien aard in Nederland te doen. Wij zagen de zegels 
nog niet, kunnen dus niet oordeelen over het meer of minder 
gevaarlijke der vervalsching. Wie zendt ons eens eenige exem
plaren ? 

Valsche opdruk „ARMENWET". 
Kort geleden toonde ons de heer Sluijp, Utrecht, een zegel 

i ' / j cent donkerblauw met zwarten opdruk »Armenwet«. Zooals 
algemeen bekend, was de opdruk op de eerste uitgifte i^/jcent, 
ultramarijn, in zwart, op de tweede uitgifte, blauw, in rood. Een 
zwarte opdruk op de blauwe i'/2 cent was tot heden niet bekend, 
ook niet als proef. Op de donkerh\a.\ivit i '/j cent, die verscheen 
tijdens de oplagen C en D, kan de opdruk »Armenwet« zeker 
niet voorkomen, daar, toen deze donkere tint verscheen, de 
Armenwetzegels reeds waren ingetrokken. De blauwe i',2 cent 
Armenwet ziet men niet anders dan van oplage 2. (Daarna kwam 
van de 1V2 cent de A, B enz.). 

Buitendien is echter bij nauwkeurige betrachting duidelijk te 
zien, dat de bedoelde zwarte opdruk valsch is. Wij geven hier
onder den echten en den valschen opdruk bij gelijke vergrooting 
weer, opgenomen door den heer Gatsonides : 

ARiyiE 

Wij vestigen de aandacht op de volgende verschillen : 
1. de valsche opdruk is in zijn geheel iets langer. 
2. de hoogte der letters is bij den valschen opdruk geringer. 
3. bij den valschen opdruk is de rechter onderpoot van de 

R. gestrekt, bij den echten opdruk slangefilijnvoimig ge
bogen, (mooiste kenmerk !) 

4. bij den valschen opdruk is de onder en bovenbalk van 
beide E telkens gelijk lang. Bij den echten is de bovenbalk 
telkens korten dan de onderbalk. 

De heer Sluyp toonde ons later eene complete serie met val
schen opdruk, alle gebruikte stukken. Men zij dus op zijne hoede ! 

Wij doen nog moeite den vervalscher te ontdekken. 

Slovenië. Vervalsching van de 20 PARA, Laibach
uitgifte, 24 Juni 1920. 

Nauwelijks is de vervalsching van de 15 en 20 kronen berecht, 
of een nieuwe, nu van de 20 para karmijn, waarschijnlijk door 
diefätal van den oorspronkelijken stempel verkregen, wordt door 
dr. Ziga Altstädter, Zagreb, in *der Philatelist«, bijblad der 
Prager Presse, van i4 Juli j .1 . , bekendgemaakt . Hij veronderstelt, 
dat deze vervalschingen, evenals de genoemde 15 en 20 kr., op 
blz. 98 van ons Maandblad behandeld, werden gedrukt van de 
oorspronkelijke cliche's, heel wel mogelijk door de zelfde »en
thousiasten«, die veroordeeld werden (zie blz. 98). Hij acht een 
vervolging van staatswege ook in dit geval hooggewenscht, al 
kan nog niet bewezen worden, dat de vervalschingen ter fran
keering, dus ter benadeeling van de Post, gebruikt zijn. Enkele 
hem voorgelegde stukken zijn wel gestempeld »19 November 1920«, 
maar de plaats van afzending is onleesbaar of ontbreekt. De eer 
en het crediet van den Staat eischen, dus betoogt hij, in alle 
geval een justitieel onderzoek. 

Hoewel van deze para + 205.000 ex. gedrukt zijn, de prijzen 
van Michel 1923 (nr. 38) resp. 28. en 32.— Mk. en van Yvert 
4, — fr. veel te hoog zijn, is het zegel lastig te vinden, daar 
handelaars en speculanten het opkochten en bewaarden totdat 

de serie buiten gebruik gesteld was. Daaraan dankt de verval
sching haar ontstaan. Zonder vergelijkingsmateriaal kan de zeer 
gevaarlijke vervalsching niet herkend worden. Ter voorloopige 
waarschuwing diene : de »kleur« der echte is licht karmijnrood 
en geheel gelijkmatig afgedrukt, terwijl de valsche een matte, 
in ' t donker steenrose spelende t int hebben, vaak met donkere 
puntjes of stipjes erin ; de »grootte« van de »teekening» is bij 
echte en valsche dezelfde (hieruit volgt, dat de origineele cli
che 's wederrechtelijk gebruikt zijn), maar degehee l e grootte van 
het zegel verschil t : echt, breed 19'/» en lang 2g'/j m.m., valsch, 
resp. 2 i ' / j en 30I/2 m.m. ; bij meerdere zegels aan elkander is 
de loodrechte afstand onderling : echt, 2 m.m., valsch, 4 m.m., 
waardoor de valsche in paren, rijen, blokken, veel vrijer en 
mooier en beter gesteld schijnen en ook breedrandiger zijn dan 
de echte. De zaagsgewijze doorsteking der echte en valsche is 
dezelfde, maar de valsche tellen een tand meer. De valsche staan 
niet zuiver op lijn, nu 'ns 'n ietje lager, dan w e e r ' n ietje hooger 
dan de buurman, bij de echte is de geheele zetting zuiver 
rechtlijnig. Moge de druk geen verschil aantoonen, bij beschou
wing met loupe bemerkt men bij de »valsche«, dat de omtrekken 
krachtiger zijn, alsof ze met een dikkeren kleurinkt gedrukt zijn 
en vindt men daarin de boven reeds aangehaalde donkere kleur
puntjes, tevens is de harceering grover. Nog wezen alle onder
zochte vervalschingen een lichte inkerving of een witte streep 
aan, waardoor het schildje met de waarde »20«, van de bovenste 
omramingslijn links, gescheiden wordt, terwijl op de oorspron
kelijke vellen, dat alleen bij het tweede zegel geconstateerd 
kon worden. (Hoe is dat overeentebrengen met de gevolgtrekking, 
dat de vervalschingen afkomstig zijn van de oorspronkelijke 
cliche's? Het is toch moeilijk aan te nemen, dat bij druk van de 
valsche vellen, alle oorspronkelijke cliche's op bijna gelijksoortige 
wijze en op dezelfde plaats gekwetst werden. — R.). Ten slotte 
kan als kenmerk van de vervalschingen dienen, de benedenrand
versiering onder het »Kraljevsto SHS«, welke onduidelijk en 
dikwijls ondeibroken is en de benedens t reep bijna geheel ont
b reek t ; bij de echte ontbreekt deze nooit en is het geheel dui
delijk afgedrukt. J. R. R. 

Een waarschuwend woord aan alle Philatelisten! 
Eenige dagen geleden verscheen bij een zeer gunstig bekend 

staanden boekhandelaar te dezer plaatse, den heer M., eene aan
kondiging van postzegels van NederlandschIndic, vervat in een 
pakket , wegende i kilogram ( + 5000—6000 zegels) voor den 
prijs van f 20,—. 

Deze pakketten waren voorzien van het stempel der Posterijen, 
ongesorteerd, terwijl tevredenheid werd gegarandeerd ; de cata
loguswaarde dier pakketten moest hoog zijn. Naar verkiezing 
kon besteld worden 6f uitgifte 1903/08 óf 1912. 

Het Bestuur der Postzegelvereeniging »Helder« besloot een 
pakket 1903/08 aan te koopen, omdat het meende, dat dit wer
kelijk iets goeds kon zijn, gezien den enorm hoogen prijs, die er 
voor bedongen werd : f 20,— voor i kilo zegels ! 

Het pakket werd geopend in tegenwoordigheid van het ge
heele Bestuur en bleek niets anders te bevatten dan 8 soorten 
zegels, n.1. de i c , 2 c , 2 /̂2 c, enkele 5 c , 10 en 12V2 c. (circa 

, 4000 stuks), enkele 20 c , verder 25, 30 en 50 cents. Al deze 
genoemde zegels zijn de goedkoopste waarden dier uitgifte ; één 
enkele serie was er dus niet eens uit saam te stellen ; van de 
opdiukken B.B. en Java was er niet één aanwezig. Dat de ont
nuchter ing van het Bestuur groot was, laat zich denken, niet
waar, f 20,— voor zoo'n zoodje rommel, want anders is 't niet 
(welke handelaar roept daar, »dat wil ik ook wel leveren« ?), is 
voorwaar geen gekheid. 

Het Bestuur protesteerde onmiddellijk bij den heer M., doch 
deze had het besteld bij een, volgens zijn zeggen, zeer betrouw
baar postzegelhandelaar hier te lande, van wien, dat moet gezegd 
worden, hij steeds schitterende exemplaren in voorraad heeft. 

Het bestuur meende, dat het op grond van »Misleiding« den 
gedanen koop nietig kon verklaren en deelde dit den heer M. 

_ ?.mede. Deze, absoluut onkundig van de zaak, verzocht het Bestuur 
■ een brief te schrijven (met de verscfiillende klachten erin vervat , 

en de weigering om te betalen) aan zijn adres, die hij den be
trokken handelaar dan zou opzenden. Ondertusschen is dit 
alles geschied en het Bestuur wacht nu rustig af. 

De boekhandelaar, onmiddellijk inziende, dat ter plaatse zoo'n 
pakket nóch zou worden besteld, noch verkocht, heeft de kaart , 
vermeldende de aanbieding, direct uit de étalage verwijderd ! 

■■r . ixAJj jJHüiM. i^ fl ^ 0 ^ DIR.LE<?N D E RA.AY 
êr :%0 = • IHr.TCL. X U I D 62SS 
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Het Bestuur heeft gemeend door middel van ons Maandblad 
alle verzamelaars te waarschuwen zich tweemaal te bedenken, 
vóórdat zij éénmaal een dergelijk pakket bestellen. 

't Is absoluut weggegooid geld ! 
Laat men toch bedenken, dat, wie zich aan eenande r spiegelt, 

zich zacht spiegelt. 
Met beleefden dank, mijnheer de Redacteur, voor de opname, 

heb ik de eer te zijn, namens het Bestuur : 
Helder, 7 Augustus 1923. C. DE JONG H Z N . , 

Secretaris, 

■ m Ingezonden. 
(Buiten verantwoordelijkheid der Redactie.) % ® 

Oflicieele uitgiften en ngg wat. 
Geachte Heer Redacteur, 

De gedachtenwisselin^ over het te Bergen van de Controle te 
Haarlem ontvangen ongeperforeerd half vel met 100 zegels van 
10 cent laatste uitgifte Nederland, dat door een daartoe onbe
voegde met een scherp horlogewieltje werd geperforeerd, wekle 
oude herinneringen. 

Sta mij toe aan ieder philatelist als beginselen opnieuw aan 
te bevelen (Phil. Maandblad 1917, 127): 

1'. Elke hoeveelheid, aan een der daarvoor officieel aange
wezen kantoren, gekochte frankeer, resp. portzegels en poststuk
ken, behooren, zooals deze door de daarvoor aangestelde, bevoegde 
autoriteiten uitgegeven en verstrekt werden, ook voor wat betreft 
tint, papier, perforatie, resp. tanding, cliché, plaat resp. zetfouten 
en gom, als officieel erkend te worden door elk ernstig verza
melaar, onafhankelijk van de richting, welke hij in zijne »lief
hebberij« volgt. 

Van officieele uitgifte zou verder o.i. alleen nog gesproken 
kunnen worden, wanneer plaatselijke postautoriteiten uit vol
strekte noodzakelijkheid zegels deden vervaardigen of wijzigen, 
ten einde in dadelijke behoefte aan niet voorradige waarden te 
voorzien. 

Officieel zijn daarom o.i. het Vineta provisorium, de 2 en 2'/2 
cent Cura(ao gehalveerd, enz. 

De besproken onnoodige, willekeurige »Berger« perforatie is 
o.i. niet officieel, omdat de zegels officieel ongeperfoieerd ver
strekt werden en zonder bezwaar vóór verkoop resp. gebruik van 
elkander te scheiden waren op de wijze, zooals blijkens den 
ongeperforeerden toestand, waarin die verstrekt werden, officieel 
bedoeld was, n.1. door knippen met eene schaar. 

2», Een ieder zij vrij o.a. in de keuze der bij het verzamelen 
te volgen richting en gunne ieder ander zijne meest gewenschte, 
waardevolle genoegens, dus ook het verzamelen van andere dan 
alleen als officieel te erkennen zegels of stukken. 

3*. Een ieder leze, schrijve of spreke in zoo klein mogelijk 

bestek alleen over zaken, welke hij na behoorlijke studie of 
begrijpend lezen kan beoordeelen. 

De heer Korteweg had, dat beginsel toepassende, o.a. in Kohl's 
Briefmarken Handbuch und Grosser Katalog 1915 kunnen vinden : 

Postzegel Beieren 1895 W 13 (Aichach) is geen noodportzegel, 
doch officieel ontvangen en gebruikt, tot dat officieel opdracht 
tot staking van het gebruik werd gegeven; 

Portzegels België no. i mochten officieel wateipas in twee 
helften geknipt als portzegels van 5 centimes gebruikt worden. 
Loodrecht resp. diagonaal in twee helften geknipte zegels zijn 
niet officieel. 

O.i. verdient het aanbeveling eene uitspraak omtrent officieele 
uitgiften door het volgend PhilatelistenCongres uit te lokken. 

Hoogachtend, 
H. Y. GATSONIDES. 

Nederland 30 cent en 1 gulden 1896. 
Naar aanleiding van het antwoord van den heer A. C. Voss 

in de »Vragenbus« van Juli j .1 . aan Lid joo te Baarn, bericht 
ik, als medewerker van den »Leiddraad«, het volgende : 

Voor zoover bekend, bestaan deze zegels alleen in de lijn
perforaties II : II en 11'/j : 11. De eerste perforatie is de meest 
zeldzame. De beschrijving in den »Leiddraad« 11 : l l*/j berust 
op een drukfout, die helaas aan herhaalde correctie is ontsnapt. 

F. H. M. Post. 

Boekwerken, Tijdschriften, 
'.' Catalogi, enz. \ 

Kohl's Briefmarken Handbuch, Afl. 2, van BahamaEilanden 
tot Bhopal. 

Zeer juist is het laatste gedeelte van den titel, dat nog op 
de vorige uitgave (1905) was vermeld, nam : »und Grosses 
Katalog«, bij dit prachtwerk weggelaten. 

't Is meer, veel meer dan een kataloog. En uitgebreid ! Om 
een voorbeeld te geven : in de vorige uitgave waren de zegels 
van Beieren behandeld op 9 pagina 's , die van België op 11 pagi
na 's , ; in deze, in afleveringen verschijnende, uitgave, waarvan 
't formaat grooter is dan dat der vorige, zijn de cijfers voor 
Beiere?i 45 en voor i?(?/gz>'eveneens45 bladzijden! Men vindt nu 
bijv. opgaven (soms met mooie illustraties verduidelijkt) over 
dubbeldrukken, foutdrukken over samenstelling van het vel, over 
verschillende drukplaten, papiersoorten, tandingen zeer ge
detailleerd, enz., enz. 

En één zoo'n aflevering kost 50 cent ! ' t Heele werk dus vijf 
rijksdaalders! »Kom daar bij ons eens om!« zou oom Stastok, als 
hij nog leefde, gezegd hebben. 

Het is te verkrijgen bij de generaalagente voor Nederland, 
de firma Yaar & Co, te Watergraafsmeer. S. 

TE KOOP 
a. Europaverzameling, in 3 prachtalbums bijna 

6000 stuks, Yvert 18000 francs, voor f 5 0 0 ,  . 
b. Verzameling geheele wereld, in 2 Schaubek

albums, circa 8000 stuks, Yvert 17000 fr. voor 
f 4 0 0 , — . Brieven franco n". 92, Bur. v. d. Blad. 

VOOR RECLAME 
geef ik aan alle lezers van het M A A N D B L A D deze bijzondere 
aanbieding : Beieren 1914, èn met opdruk Volksstaat èn met 
opdruk Freistaat, getand, d e z e l f d e S e r i e s ongeland, dus 6 
Series te zatnen, geheel compleet, voor f 1,75. 

FRANCO NA ONTVANGST VAN POSTWISSEL. 
POSTZEGELHANDEL „UNIVERSEL", 

■ ■ — Spui 13, Amsterdam J.J.A. Engelkamp. — 

WOLENSTBAAT 22 POSTZEBEIHIINDEI P. HOOÜERDIIK DEN HAAG (Holland) 
GELEGENHEIDSAANBIEDING. Aantal. Prijs. GELEGENHEIDSAANBIEDING 

1922 
1928 
1916/21 

1915 
1919 
1900/07 
1891/92 

België (Invalieden), 

» Spoorw.zegels, 3 series, c.pl. 
Yvert nos. 58/127 

Hongarije, Vv. no. 112/158, comp]. 
» Vredesserie, compleet . 

Bosnië, compleet 
~i/j franc, Vv. no. 67 
5 

/ 0,15 
0,10 

6,25 
0,90 
1,10 
0,85 
1,10 
2,25 

Luxemburg, 2«/2 franc, dienst, Vv. no. 94 
» 5 franc, dienst, Yv. no. 95 

Montenegro, compleet 
Oostenrijk, veldp. opdr. Servië, schuin 

id. Kärnten, compleet . . . 
id. Stedenserie, compleet . 

Zwitserland, Projuventute 

/ 

» > > ; » > ^ > » i ^ » » » » i > » ; > » ^ > » ? » ^ ? » S ' g  : « C « « X ' ' . « « g ' : g « ' : < ^ < « ' : < ' : « ' C « « < g { g ^ g ' : c : c « < « ' : g ^ 

Aantal. Prijs. 
1,50 
2,25 
0,95 
6,25 
0,75 
1,— 
0,70 

De Yvert a Tellier Cataï. 1924, verschijnende 1 Öct. a.s.. 

18«9 
18'J9 
1896 
1916 
1920 
1923 
1922 

wordt nu reeds in bestelling aangenomen, prijs f3 ,50 franco. 
De met een * gemerkt zijn ongestempeld. — ZIE ADVERTENTIE VORIG MAANDBLAD. — Postrekening No. 92993. 
BESTELLINGEN BOVEN F 5,— WORDEN FRANCO TOEGEZONDEN NA ONTVANGST VAN HET BEDRAG. (7) 
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tentoonstellingen te Briinn en Charleroi. Ook in Frankrijk heeft 
de stempelmachine hare intrede gedaan. België blijft ook al niet 
achter op het gebied betreffende verschillende afstempelingen. 
Het maakt nu in 4 talen (Fransch—Hollandsch of Engelsch — 
Spaansch) reclame voor den »Juweelen-optocht« op 12, 15 en 
19 Augustus. Ook het bekende stempel van Spa is in deze talen 
verschenen. 

Gedurende de pauze wordt wederom druk gebruik gemaakt 
van de gelegenheid, om van zijn dubbelen af te komen. Hierna 
krijgen we een vlotte veiling van 25 kavels en een verloting 
onder de aanwezigen van 15 prijzen. 

Niets meer aan de orde zijnde (ook de rondvraag levert niets 
op), sluit de voorzitter om ongeveer 10 uur de vergadering, na 
eraan herinnerd te hebben, dat in Augustus geen vergadering 
wordt gehouden ; het hem aangenaam zal zijn verschillende onzer 
leden in Breda te mogen ontmoeten en dus einde September 
weer begonnen wordt. 

Namens den Secretaris, 
W. G. ZWOLLE. 

Adresverandering. 
185. G. Roordink, Nassaukade 15, Amsterdam. 

Candidaat-leden. 
J. F. A. E. J. Kromme, Molenweg 168, Zwolle. 

(Voorgesteld door F. L. Stegenga, aldaar.) 
T. J. Putten, Kerkstraat 20, Leerdam. 

(Voorgesteld door E. Donath.) 
Mededeelingen. 

In de Maand Augustus wordt g e e n ledenvergadering ge
houden. De eerstvolgende bijeenkomst heeft plaats 29 Sep
tember a.s. 

Bij den bibliothecaris van »Hollandia« zijn van bijna alle 
nummers, zoowel van »Het Philatelistiscb Maandblad« als van 
het »Nederlandsch Maandblad voor Philatelie«, meerdere exem
plaren aanwezig. 

Alle leden der aangesloten Vereenigingen kunnen hiervan 
g r a t i s de gewenschte nummers bekomen. Aanvragen op 
dubbele briefkaart te richten tot den heer W. G. Zwolle, Gerard 
Terborgstraat 28 1', te Amsterdam. 

Verschillende inzenders van boekjes klagen erover, dat er 
door enkele leden ongepaste op- en aanmerkingen bij de inge
zonden zegels worden geschreven, doch zonder dat ze er hun 
naam bij vermelden. Het bestuur van »Hollandia« hoopt, dat 
degenen, die klachten hebben, zich rechtstreeks tot ondeigetee-
kende wenden, of anders hunne bijschriften duidelijk onder
teekenen. Bovendien is er op de kaarten, die aan elke zending 
toegevoegd worden, een ruimte voor aanmerkingen beschikbaar 
gesteld. 

De ie Secretaris, ]. A. KASTEIN. 

Utrechtsche Philatelisten-Vereeniging, 
te UTRECHT. 

Opgrericht 8 September 1906. 
Konlnkiqk groedgrekenrd 22 Juli 1907. 

Secretaris; K. H. J. VAN HULSSEN, J. P . Koenstr. 19tó, Utrecht. 
Secr. afd. Ylaardingen: H. VAN D E R M E IJ DEN, Vlaardingen. 
Secretaris afd. Gouda: H. D. B O O T , Kattensingel 13, Gouda. 

Vergaderingen. 
BESTUURSVERGADERING op Dinsdag 18 September 1923. 
ALGEMEENE VERGADERING op Dinsdag 25 September 1923, 

Vereeniging van Postzegelverzamelaars , , de G l o b e " , 
te ARNHEM. 

Opgericlit 12 Januari 1897. 
Erkend bq Konlnkiqk Besluit ran 26 September 1911, n«. 38. 

Secretaris: F. J. HOEBINK, Burgemeestersplein 9, Arnhem. 

Mededeeling. 
In de maand Augustus GEEN TeilingaTond of vergadering. 

Haagsche Philatelisten-Vereeniging, 
te 's-GRAVENHAGE. 

Opgerlclit 17 April 1897. 
Als rechtspersoon erkend bfl Kon. Besl. Tan 20 April 1903, n». B8. 
Secr.: C.J. COELAND, Van Weede v. Dijckveldstr. ?>o,'s-Gravenhage. 

Adresverandering. 
A. Starink jr., oud adres: Groot Hertoginnelaan 127; nieuw 

adres: Conradkade 61, 's-Gravenhage. 
BIJEENKOMST op Donderdag 27 September 1928, des avonds te 

8 uur, in het Zuid-HoUandsch Koffiehuis, Groenmarkt,te 
's-Gravenhage. 

Opening. Notulen. Mededeelingen. 
Ingekomen stukken. Verloting. Rondvraag. 
Ballotage nieuw lid Sluiting. Veiling. 
Den leden wordt beleefd opmerkzaam erop gemaakt, dat 

er gedurende de maand Augustus G E E N bijeenkomst 
zal plaats hebben. 

ne Secretaris, C. J. COELAND. 

Philatelistenclub ,,Rotterdam", 
te ROTTERDAM. 

Opgericht 6 Februari 1905. 
Goedgekeurd blQ Koninkiqk Besluit van 27 Maart 1905, n». 68. 
Secretaris: P. J O R I S S E N P.C.ZN., Beatrijsstraat i(>, Rotterdam 
Comm. V. d. Verkoop: dr. L. FRENKEL, Eendrachtsweg 7, Rotterdam 

Bekendmaking. 
In de maand Augustus 1923 GEEN vergadering. 

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

Internationale Vereeniging ,,Philatelica", 
te 'S-GRAVENHAGE. 

Opgericht 1 Januari 1911 als I. P. V. „Hollandia". 
Statuten goedgekeurd bfj Kon. Besluit van 8 Maart 1912, n*. 4. 
Secretaris: L. C. VERSPOOR jr,, Fahrenheitstr. 373, 's-Hage. 
YEKSLAG der ALGEMEENE VERGADERING op 

Woensdag 25 Juli 1923, in Café „Hollandais", 
Groenmarkt, te 's-Gravenhage. 

Aanwezig 33 leden; verhinderd mevr. Hoogerdijken deheeren 
Hoogerdijk, Verlegh, Van der Willigen, Van der Veen en Gijze-
man. De voorzitter opent de vergadering. Ingekomen is een 
schrijven van den heer Amiabel met verzoek om te pogen ge
daan te krijgen, dat de te verschijnen jubileumzegels ook ge
plakt mogen worden op de postpakketten -loor Ned.-Indië in 
plaats van op de kaarten, zooals dat in 1913 toegestaan is. 
Besloten wordt de medewerking van de zustervereenigingen in 
te roepen. 

Van den heer Engles gaan rond eenige misdrukken van 
België en Ned. Indië en van den heer Reijerse de opdrukken 
van Nederland, die niet erg in den smaak vallen. 

De notulen worden goedgekeurd. Zegels voor de verloting zijn 
geschonken door de beeren Van der Houwen, Verhoeff en 
Amiabel. Bij de verloting krijgt de heer Schnabel den lenprijs. 

De veiling brengt op voor de kas f3,70. Op de vergadering 
van 28 Juni is deze opbrengst f 6,75 geweest inplaats van f3,80, 
zooals abusievelijk vermeld is. De verloting van het schilderij 
wordt uitgesteld tot de volgende vergadering. Medegedeeld wordt, 
dat de diverse verzekeringen afgesloten zijn. 

Bij de rondvraag krijgt de heer Van Leijden het woord. Hij 
vraagt, of het niet mogelijk is te protesteeren tegen de zoutelooze 
wijze, waarop de Hoofdredacteur onze nieuwe zegels bespreekt 
en tegen de manier, waarop de Redactie zooweide jury als den heer 
Schorer tracht te dekken en vraagt of hiertegen geen maatrege
len zijn te nemen. Daar toch bovendien, zoowel de dagbladen 
als de Minister en de Tweede Kamer, instemming betuigd heb
ben met onze motie, blijkt hieruit zeer duidelijk, dat genoemde 
zegels zeer leelijk zijn en niet waardig, om langer in circulatie 
te blijven. 

JJl**JJclJB!M?HJ 
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De heer Amiabel sluit zich bij den vorigen spreker aan en 
deelt tevens mede, dat ingezonden stukken, den voorzitter be
treffende, nimmer opgenomen of beantwoord worden en een
voudig worden doodgezwezen. 

De voorzitter deelt mede, dat een ingezonden stuk van hem 
in zee is. 

Niets meer aan de orde zijnde, sluit de voorzitter de vergadering. 
De Secretaris, L. C. V E R S P O O R JR . 

Geroyeerd wegens wanbetaling. 
No. 213. E. de Groot, L. Warande 28 B, Rotterdam. 

Nieuwe leden. 
No. 213, L. Werbata , te Makassar. (Ned.Indië.) 
No. 283. J. Sonneveldt, Zandwijk H 11, te Tiet. 
No. 284. N. A. J. de Voogd, te 'j Heer Arendskerke. 

Adresveranderingen. 
No. 177. J. R. Bowles, Oranjewoud bij Heerenveen. 
No. 52. C. J. H. Rootlieb, Heerengracht 8a, den Haag, 
No. 55. mevr. Rootlieb, Heerengracht 8a, den Haag. 

Vergaderingen. 
BESTUURSVERGADERING op Woensdag 22 Augustus 1928, 

des avonds te ÏV< "«r. in zaal I van Café »HoUandais«, 
Gioenmarkt, te 'sGravenhage ; daarna ALGEMEENE VER
GADERING tezelfder plaatse , te 73/4 uur. 
Opening. Ingekomen stukken. Verloting van zegels. 
Mededeelingen. Notulen. Veiling van zegels. 
Verloting schilderij. Rondvraag en sluiting. 

Nederlandsche Philatelistische Vereeniging 
„Op Hoop van Zegels", 

te HAARLEM. 
Opgericht 1 Maart 1911. 

Erkend bfl KonlnkHjk Besluit Tan 1 NoTember 1912, n». 39. 
Secret . : G. D. S W A N E N B U R G D E V E Y E , Schotersingel 109, 

Haarlem. 

Adresveranderingen. 
mevr. M. Veder—van Hoboken, Westplein 11, Rotterdam. 

(lid no. 88.) 
H. W. van Marie, ^Kltm'EngeXenhurg«, Brummen, (lid no. 84). 
J. K. Moojen, Coornhertsstraat 28, Haarlem, (lid no. 70). 

De Secretaris, 
G. D. SWANENBURG DE VEYE. 

PhilateHstenVereeniging ,, Groningen'', 
te GRONINGEN. 

Opgericlit 16 September 1915. 
Erkend bfl Koninklflk Besluit van 13 December 1915, n». 78. 
Secretar is : C. M E I J E R , Oude Boteringestraat 39, Groningen 

Adresverandering. 
No. 33. H. Stiensma, Jan Willem Frisostraat 60, Groningen. 

Rondzendingsverkeer. 
De commissaris geeft kennis, dat hierin alleen worden opge

nomen verkoopboekjes: 
i ' . met onberispelijke zegels ; 
2°. in geheel volle boekjes; 
3 ' . met netto prijzen ndl. ct . ; 
4°. zonder overbodige opmerkingen, als »prachtexemplaar«, 

»spotprijs«, enz., hoogstens de nummers van Yvert. 
5°. met schoon omslag. Onnoodig dit te bekladden met aller

lei aanwijzingen. 
Vele boekjes zijn ingekomen geprijsd naar buitenlandsche 

geldswaarde, en boekjes met alle soorten van rabat. Deze boekjes 
worden in het rondzendingsverkeer niet opgenomen. Liefhebbers 
kr.jgen deze toegezonden op aanvrage bij ondergeteekende. 

Vergadering. 
Maandag 10 September 1923, te ^M nur, in de „Bodega", 

Gnidenstraat, te Groningen. 
De Secretaris, C. MEIJER. 

PhilatelistenVereeniging ,,ZuidLimburg", 
te MAASTRICHT. 

Opgericlit 19 December 1921. 
Secre tar i s : J. W. J o n k e r s , St. Lambertuslaan 36, Maastricht. 

KORT VERSLAG van de vergaderingen van Maandag 
9 en 23 Juli 1923, te 8 uur, in de bovenzaal 
van de Sociëteit „Momus", te Maastricht. 

De voorzitter opent de vergadering met een bijzonder woord 
van welkom aan den heer Van Wijk, die, als candidaatlid voor
gedragen door den heer Uni, ter vergadering aanwezig is. Na 
goedkeuring der notulen, heeft de stemming plaats en blijkt, dat 
de heer Van Wijk met algemeene stemmen is aangenomen. 

Voor de verloting, die ieder aanwezig lid een prijs bezorgt, 
gaven de heeren Haenecour, Micheels, Dückers, Grossinlinghaus, 
Kamphuijs en nog enkele anderen eenige zegels cadeau, waar
onder zeer mooie exemplaren. 

Met een gezellig kienspel, dat den gelukkigen winnaar nog een 
extra mooi zegeltje bezorgt en een levendige beurs, wordt de 
verdere avond doorgebracht. 

Vergadering van 6 Augustus 1923. 
Nadat de notulen der vorige vergadering voorgelezen en goed

gekeurd zijn, deelt onze penningmeester mede, dat hij tot zijn 
spijl, wegens vertrek op 15 Aug. a.s., het penningmeesterschap 
moet neerleggen. De voorzitter spreekt zijn leedwezen erover 
uit, memoreerende, dat de penningmeester, die van de oprichting 
af steeds deze functie bekleed heeft, nu door omstandigheden 
genoodzaakt is de plaats te verlaten, waardoor de Vereeniging 
een nauwgezet bestuurslid verliest, die steeds bereid was ieder, 
die zijn hulp noodig had, bij te staan en geen moeite spaarde 
in zake de belangen der Vereeniging. Hij hoopt, dat de heer 
Bloema, waar hij ook gaat wonen, steeds als lid tot de Veree
niging zal blijven behooren. 

Nadat de heer Bloema een woord van dank gesproken heeft, 
wordt overgegaan tot het benoemen van een nieuwen penning
meester. Na eenige discussie wordt besloten, dat de secretaris 
voorloopig 't penningmeesterschap op zich zal nemen. 

Met ' t oog op den vacantietijd wordt besloten, dat de volgende 
vergadering niet op 20 Augustus , doch op Maandag _3 September 
gehouden zal worden. 

Mededeeling wordt gedaan van het aannemen der nieuwe leden 
G. van der Lip en J. Hochstenbach door de afdeeling Heerlen, 
die door den voorzitter welkom worden geheeten. 

Verder wordt besloten, dat de PhilatelistenVereeniging 
»ZuidLimburg« zich zal doen vertegenwoordigen op de feest
vergadering der Postzegelvereeniging >Breda« en wel door eenige 
leden uit Heerlen. 

Na nog eenige zaken van internen aard geregeld te hebben, 
wordt overgegaan tot de verloting, waarvoor de heer Crets eenige 
mooie series cadeau gaf. Ook gaf hij ' t falsificatenalbum eenige 
zegeltjes, waarvoor de voorzitter bedankt . 

De Secretaris, J. W. JONKERS. 

Bericht. 
Leden, die de opdrukzegels van Nederland wenschen te ont

vangen, kunnen deze, zoolang de voorraad strekt, tegen den 
kostenden prijs bij den secretaris verkrijgen. 

Nieuwe leden. 
77. C. E. van Wijk, Elisabeth Strouvenlaan 59, Maastricht. 

■ 75. G. van der Lip, Stationstraat 42, Heerlen. 
78. J. Hochstenbach, Stationstraat, Heerlen. 

Bedankt als lid. 
H. van den Hoorn, Lindeplein, Heerlen. 

Adresverandering. 
P. Bloema, van Tongenscheweg 96, Maastricht, naar Wester

havenstraat 23, Groningen. 
Volgende vergaderingen. 

Afdeeling Maastricht. 
te lkens te 8 uur. in de Socie

Maandag 3 September 1923 
Maandag 17 September 1923 teit »Momus«, Vrflthof, te 

Maastricht. 

M t j f c * j | j f | j « ; p i ! i | . | j | 
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Zaterdag: 25 A u g u s t a s 1923 

Afdeelingr Heer len . 
t e S'/a n a r i n de a c h t e r z a a l 
Tan »Hotel du Nord«, Sta t i on 
s t r a a t , te Heer l en . 

Postzegelvereeniging „Helder , 
te HELDER. 

O p g e r i c h t 21 October 1922. 
S e c r e t a r i s : C. D E J O N G H.ZN. , Krügerstraat 11, te Helder. 

Nieuw lid. 
G. J. Klerk, Bothastraat 48, Helder. 

De Secretaris, C. DE JONG H.ZN. 

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

O p g e r i c h 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 ^a. Delft. 

KOBT VERSLAG der vergadering van 9 Juli 1923, 
des avonds te 8 uur, in „Hotel Central", te Delft. 

Aanwezig 15 leden. De voorzitter opent de vergadering, waarna 
de notulen worden voorgelezen en goedgekeurd. 

De heer Kapsenberg vraagt thans, of de heer Huyser nog 
bestuurslid is. Uit het bedanken als administrateur der rondzen
dingen heeft hij niet kunnen opmaken, dat de heer H. ook zijn 
bestuursfunctie heeft neergelegd. De heer K. verzoekt in 
het vervolg eenigszins meer volgens het reglement te wil
len handelen. De heer H. bevestigt, dat hij nog bestuurslid 
is, doch dat de functies nog nader geregeld moeten worden. 

Bij het punt ingekomen stukken leest de heer Van der Heide 
een door hem ontvangen schrijven voor, door den secretaris op 
verzoek van den heer Huyser aan eerstgenoemden heer toege
zonden. De heer Van der Heide vindt het j ammer , dat hij op 
zoo'n manier op de vingers getikt wordt. Hij verzoekt degenen, 
die geen vertrouwen meer in hem stellen, te willen opstaan. 
(Allen blijven zitten). De heer Huyser verklaart hierna, dat hij 
de afwezigheid van den heer Van der Heide heeft opgevat als 
een soort onverschilligheid. 

Alvorens tot de veiling over te gaan, wilde de heer Vos eerst 
de functies geregeld zien. De heer Van der Heide stelt voor, 
dat het bestuur de volgende vergadering iets vroeger komt, om 
deze zaak te regelen. 

De heer Vos gaat thans over tot het veilen der ingezonden 
kavels, met een opbrengst voor de kas van f 8,44. 

De verloting stelt verder elk der aanwezigen in het bezit van 
een prijsje. 

Niets meer aan de orde zijnde, sluit de voorzitter de vergade
ring, om daarna over te gaan tot de beurs . 

De Secretaris, H. VAN DER Z E E . 

PhilatelistenVereeniging ,, Apeldoorn' *, 
te APELDOORN. 

Opger icht 15 October 1918. 
Goedgel ieard bQ Koninlilijk B e s l u i t Tan 29 Apr i l 1922. 

S e c r e t a r i s : A L F . CORNELISSEN, Hoofdstraat 148 B, Apeldoorn. 

Gandidaatlid. 
J. Aldersma, Lijsterlaan 21, Apeldoorn. 

(Voorgesteld door J. M. A. Engelhart .) 
P ^ " I n de m a a n d Aagos tus w o r d t geen v e r g a d e r i n g gehouden . 

A D V E R T E N T I E N. 
UITSLUITEND voor LEDEN 

der 
Aangesloten Vereenigingen. 

TE KOOP spec. coll. Ned. en Kol., 
w.b. 52 ex. Ie en 2e eni., pl.ni. 800 st , 
voor fits,; spec. coll. Griekenland 
tot 1890, 516 St., f 110, ; coli, post
stukken, 2000 stuks f 100, . (82) 
F. H. BRINKMAN, BARNEVELD. 

T E K O O P A A N G E B O D E N 
een groot aantal doubletten Nederland 
en Kol. Ben bereid gegadigden te be
zoeken. GEVRAAGD No. 3 Plaat a 
blz. 64 Leiddraad. (88) 
M. GOUDSMIT, Postbox 9, Utrecht. 

P r i j s d e z e r a d v e r t e n t i e s : 
75 c e n t p e r Iceer, 
b i j v o o r u i t b e t a l i n g . 

C. MEIJER, 
POSTBUS 11 , GRONINGEN, 
biedt aan 2 volledige LandMail brie
ven van 1845: type 1 duiten, type 4 
Aangebragt met hoogstaande t. (90) 

Tekst dezer Annonces 
vóór den lOn in t e zenden 

aan de Adminis t ra t i e . 

Altéén plaatsing 
bij vooruitbetaling. 

Kilowaar Ned.lndië. Uitg. 1903/06, 10, 127^ 
25, 30, 50 c. en enkele andere. Prijs p. 
kilopakket, bev. plm. 5000 zegels franco 
p.p. f4,—. Ongetand Ned. 5 en 10 cent 
Prijs p. 10 stel f 2,—. Porto extra. (89) 
C Los, Heerengracht 84, Leiden Postgiro 60086. 

KLOOSTERZEGELS 
AFKOMSTIG VAN HOLLANDSCHE 
OF BELGISCHE GENOOTSCHAPPEN. 
GEGARANDEERD ONUITGEZOCHT. 
FRANCO PER P O S T : 1 K.G. f 1,20, 
5 K.G. f 4,75. B E D R A G MET ORDER. 
P. W. F. FRANSEN, AMSTERDAM, 
□ RHIJNVIS FEITHSTRAAT 50. (84) 

jr^mr ^ 1 ^ ^5ii^J5ic ^j^^ ^j^ ^ j i ^ __^x^ ^ z ^ ^n^ ^i^ ^ i f^ ^J^ ^j^^y 

rOSTZEÜELIIAHDEL „VERITAS", 
L. Napel, Woywefiiiaiistraat 74, Haarlem. 
ZICHTZENDINGEN, 

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

1000 verschillenciè postzegels f 3,75 
2000 „ „ "11,15 
Catalogus Zumstein 1923,franco f 1,40 

(11) 
^^ («^ «aiftf i*^~i^ ( « ^ («V W^ * ^ 'it^'^^'ia^'^i'^^) 

POSTZEGELS 
IN PRACHT^XEMPLAREN, 
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 O AAN 

P.Servaas Smits, Deventer. 
{f3r GEEN LEVERING OP MANCOLIJST. (21) 

LUCHTPOST
zegels van Letland (driehoekig), 10 en 20 Rbl. 
I 10 Rbl. porto, get., per serie fl 0,45; 10 series 
fl 4,25; 100 series fl 40,—, 

Echt gevlogen brieven, direct geadres
seerd, per St. flO,55; lOst.flS,—; lOOst. f145,. 

Andere luchtpostzegels: Estland, Danzig, 
Oostenrijk, enz. 

Groote keuze in alle Letlandzegels, ook 
complete series 1918—1923, 125 verschillende. 
Prijs op aanvrage. 

LEVERT ALLE NIEUWIGHEDEN. 
SovjetRussische zegels zeer billijk, echt gebr. 
Georg Jaeger, Libau, Letland, î  

POSTZEQELHANDELAAR 
en uitgever van de „Baltische Philatelist''. 

Lid van de Handelaaisvereeniging te Berlijn, 
Weenen, Parijs en A.S.D.A., A.P.S.. enz. (86) 
N.B. I Holl. Gulden = 100 Letlandsche Roeb. 

^ 
> 
^ 

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

v/h J A C Q. D E S O N N A V I L L E , 
S P U I 7, A M S T E R D A M . 
TELEFOON NOORD 4135. (81) 

\,3iti.,^t^..^t^..^t^..^?A^..^Ï4f..^t£..^Jé.,]it^..^j£,.^tA.^t^..ïiT^. 

FOSTZEGEIVEIIZIIMEUIIIIS!! 
V e r z e k e r t U w e V e r z a m e l i n g e n fegen 

BRAND EN DIEFSTAL 
op beurspolis , dus fegen eene vasfe 
premie per jaar, siechfs bij P R I M A 
M a a h c h a p p i j e n , door bemiddeling van 

JOH. H. LIMPER, 
MAKELAAR IN ASSURANTIËN. 

VONDELLAAN 1. H I L V E R S U M . 
Kantoor: Heerengracht 114, Amsterdam. 
Postbus 129. Telefoon N. 8235. 

._ _. 00) 
^♦x r^x x+x V^x if*x'VJï'Vix'Jix"xJx"xix'V{x"?J>;"xJx' 
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E x p o r t n a a r a l le l a n d e n ! 

HANDELAREN VERZAMELAARS, 
verzuimt d e gunstige gelegenheid niet en vraagt, zoo 
noodig, terstond mijn grooten, rijl« geillustreerUen hoofdcatalogus 
no. 13, tevens prijslijst no. 14, over 

PHILATELISTISCHE BENOODIGDHEDEN, 
zooals: albums zonder voordruk met kleraveerenen schroefsluiting, 
zakinsteekboekjes, handelaarsvoorraadboeken, ruilboekjes, serie
boekjes, gomstrookjes, doorzichtige envelopjes, vensterenveloppen 
voor pakketten, sterke omslagen voor waardeverzendingen,pincetten, 
loupen, enz., enz., welke U tegen overmaking van f 0,20 voor porto 
vergoeding gratis toegezonden wordt. Niettegenstaande vijandelijke 
bezetting onbeperkte verzending van uit mijne magazijnen in het 
onbezette gebied. Handelaren en vereenigingen bekomen hoog 
rabat. Uittreksel ait mijn prijslijst no. 14. 
Gomslrookjes, beste zuurvrije, gestanste, 14/20 c.M. groote strook, 
per 1000 stuks, in pergamijn zakje verpakt, per 100 zakjes t 4,— 
Doorzichtige envelopjes, glashelder, met gegomde klep in couvert
vorm: grootte 472/6 C.M. 6/6 c.M. 7Vj/oVi c.M. W/Jl c.W. 
per 10000 stuks f 1 0 ,  f 1 1 ,  f 1 2 ,  f 13.S0 
Pincetten, eerste kwaliteit, zeer licht veerende, best vernikkeld, 
lengte circa 11 c.M., per 10 stuks f 3 , 2 0 . Levering aan mij onbe
kende personen slechts tegen vooruitbetaling van het bedrag in 
Holl. bankpapierof cheque in Holl. waarde per aangeteekenden brief. 
HANS JOACHIM GÜNTHER, Dortmund, Hagenstrasse 27. (»^) 

POSTZEGELHANDEL JDS. LA PDÖTBÉ 
PRINS HENDRlRSTRÄÄTSi ' S  G R A V E N H A G E POSTCHEgUE EN GIRO No. 31822 

MEEST CONCURREERENlE JRIJZEK 
ZICHTZENDINGEN, mooi samengesteld, maak 
ik tegen matige prijzen aan verzamelaars en 
vereenigingen. Zendt mij nog heden uw nauw
keurig adres met opgave van uw beroep en, 
zoo mogelijk, met bijvoeging van referentiën. 

Ik offreer: Wuriemberg. 
1851, 3 Kreuzer, hel geel « . . 
1865/67, 3 Kreuzer, rose " » 

1869/73, 8 Kreuzer, rose » » 
1806/1906, met Kroon (Jubileumuitgifte), meest ge

zochte uitgifte van Wurtemberg, 15 w., compleet * » 
1916, Jubileum, 17 w., compleet * » 
Hulpuitgifte, 2/21/2 Pf.. 2 w. * 

50/50 Pf., 1 w. * » 
1919, Volksstaat, 21 w., zonder 3 Pf. * 

» » de 2 zeldzame 3 Pf. * » 
75/3 Pf. * » 

1920^ hert en steden, 16 w., compleet * > 
1923, Prov., 5—400 iVlk., 12 w., compleet * . . . . . 
Baden, Landpost 1862, 1, 8 Kr., 2 w. * 
Eupen & Malmedy, 5—30 Pf., 5 w. « » 
Deutsches Reich 1921, hulpuitg., 1.60 Mk.lO Mk ,4 w.,cpl.' » 
Bij bestelling van 4 series van ééne soort 10 °/o rabat. Geld vooruit in Holl. 
bankpapicr. Franco. Oskar Kneitz, vomi. Rriefm.haus, Württemlierg, Weinsberg (Würt). (91) 

/ 0,13 
0,20 
0,06 

10,50 
0,50 
0,10 
0,05 
0,34 
0,50 
0,15 
0,30 
0,40 
0,15 
0,30 
0,20 

ADVERTEERT IN DIT BLAD. 
iPOSTZEGELHflNDEL! 

G.KEISERî ZOON 
 Telefoon H. 2438 . ■ 
Postrekening No. 4262 . 

PASSAGE 25 
DEN HAAG 

Bankrekening : 
De ITwentsche Bank 

GROOTE KEUZE IN 
A L L E S O O R T E N Z E G E L S 
T E G E N BILLIJKE P R I J Z E N . 

SPECIALITEIT IN 
N E D E R L A N D EN KOLONIËN, 
 ONGEBRUIKT EN GEBRUIKT. ^ = = 

ONZE NIEUWE PRIJSLIJST No. 13 VOOR 1923 
 IS 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. 

Zg5< 

I Postzegelhaüdel J. H. DOPfll , 
Kettingstraat 23, DEN HAAG. 

Uitsluitend handel in ZELDZIAMHËDEN 
en NEDERLAND en KOLONIËN. 

a D 

TE KOOP 

GEVRAAGD: 

D D 

LEiQQRnnQ  ^ 
VOOR DEN^ 

SPECIflflUVERZflMELflflR YflN 
NEDERLAND. ^ 

INGENAAID f 2,75. GEBONDEN f 3,75. 
IKÄ" Z O N D E R P O R T O E X T R A . ^^31 

(8) 
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