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

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

VRAAGT PRIJSCOURANT „üiNIVERSUM" 
EN PRIJSCOURANT „ N E D E R L A N D " . 
OaS" GRATIS OP AANVRAAG. IjSpg 

(6) 

Nederlandsche Bond van Vereenigingen van 
Postzegelverzamelaars. 
Opgericht 26 Juni 1908. 

Als Rechtspersoon erki'nd b^ Koninkl^k Besluit van 
27 Ju l i 1908, No. 67. 

VERKORT VERSLAG van de Bondsbestuursverga
dering op Vrijdag 31 Augustus 1933, te Breda. 

Aanwezig de heeren Van der Schooren, Van Brink, Kästeln, 
mr. de Beer en Jorissen. 

Afwezig de heeren Klinkhamer, Cramerus en mr. Bonn. 
Voorzitter: de heer Van der Schooren. 
Na voorlezing der notulen van de vorige vergadering, worden 

deze onveranderd goedgekeurd. 
Ingekomen is een schrijven d.d. 28 Augustus 1.1. van den 

heer K. A. Heijmans jr . te Rottej-dam, in zake de eventueele 
voortzetting zijner uitgave van het Nederlandsch Philatelisten-
Adresboek. 

Gehoord de door verschillende heeren uitgebrachte meeningen, 
wordt door den voorzitter in het kort geresumeerd: 

dat de uitgave van het Adresboek een particuliere onderneming 
was van den heer Heijmans; 

dat de Bond geen steun kan verleenen aan iets, waarin hij 
geen medezeggingschap heeft; en 

dat, wanneer een dergelijk Adresboek door den Bond zoude 
worden uitgegeven, daarin alleen zouden worden opgenomen 
leden van bij den Bond aangesloten Vereenigingen en niet van 
hen, die daar buiten staan. 

Het onderwerp zal echter nader in eene Bondsvergadering 
worden besproken. 

In verband met het bedanken door den heer L. Kijkhoek te 
Nijmegen als lid van het Kapittel voor het toekennen der 
Bondsmedaille in 1923, is als zoodanig voor dit jaar benoemd 
de heer A. N. Hame lbe rg , te Bosch en Duin. 

Ten slotte deelt de heer mr. de Beer mede, dat de Bonds
rekening door de Vereeniging „Hollandia" te Amsterdam is 
nagezien en accoord bevonden. 

Niets meer aan de orde zijnde, sluit de voorzitter de verga
dering. De ze Secretaris, 

P. JORISSEN P . C Z N . 

Nederlandsche Vereeniging van Postzegelverzamelaars. 
Als rechtspersoon erkend by Koniukiyke Besluiten van 

22 Juni 1886 en 3 September 1S88. 
Secretaris ; A. VAN D A M , Wilhelminastr. 49, Haarlem, Tel. 793. 

Nieuwe leden. 
75. J. van Buitenhuis, gem.veearts, pension van Rijn, 

Semaran^. (N.I.) 
392. J. H, van Kleef, Palmenlaan 3, Semarang. (N.I.) 
588. E. J. F . Linssen, ritmeester, Djocja (N.I.). 
589. E. Stork, p/a Carl Schlieper, Medan. (N.I.) 
590. Vermeer, proefstation, Semarang. (N I.) 

591. A. Vervloei, p/a firma Nie & Co., Medan. (N.I.) 
51. mr. S. D . de Vries, lid Hof v. Just., Postbus 9, Para

maribo. (Surin.). 
592. A. Sijthoff, Zuid-Boulevard 38, Noordwijk aan Zee. 

Aanmeldingen voor het lidmaatschap. 
J. M. Broekmeyer, Medan. (N.I.) 
H. C. Hollenbach, Paleisweg 10, Medan. (N.I.) 
C. M. J. Tismeer, Ternatestraat 6, Bandoeng. (N I.) 
L. W. Hartog, Gombe), Semarang. (N.I.) 
A. Lambremont , Boeloe 31, Semarang., (N.I.) 
A. van der Minne, Soenarioweg 15, Se?narang (N.I.) 
0 . L. Prins, makelaar, Sirandaweg, Semarang. (N.I.) 
Wie Yang No, Djomblang 115, Semarang. (N.I.) 
T h . H. E. Hagnauer , Zonnelaan 16, Hilversum. 
P. C. Korteweg, Westerweg 91, Alkmaar. 
H. Lampe F.zn., Sneek. (Frl.) 

Bedankt met 3i-i2-'23. 
21. M. Göhringer. 462. L. A. M. v. d. Vossen. 

150. A. Janssen. 78. N. A. Zilver. 
296. C. Meijer. 

Adresveranderingen. 
19. J. H. Engelbregt , thans Westheidenschestraat 30«, Hel. 

493. H. C. Goosens, thans Amstenraderweg 5, Hoensbroek. 
350. H. F . G. Gudde, thans Fortweg 259, Nijmegen. 

34. L. Deibel, thans onbekend adres. 
272. K. A. Heymans, jr., thans Vijverhofstraat 161, Rotterdam. 
170. A. M. Kiewit, thans Rubenslaan, Bilthoven. 
419. J. C. de Quant, thans Bandoeng. (N.I.) 
550. J. H. Spieker, thans Albert Grootlaan 4. Bussum. 
483. A. G. V. van der Schooren, thans Leidschekade öohuis, 

Amsterdam. 
495. A. J. P . van Strijen, Lange Vijverberg 5, 's-Gravenhage. 
121. mr, F . C. A. M. Tilman, thans Munsterstraat 4, 

Roermond. 
.517. E. J. de Veer, thans Spuiweg 50, Dordrecht. 

Af deeling Terkoop. 
Sectiehoofd Amsterdam, thans A. C. Voss, Postgiron". 19902. 

» Gooi en Eemland, thans Jb. Cloeck, Hilversum. 
» Noord-Brabant eti Limburg, thans H. C. Goosens, 

Hoensbroek. 
» Nijmegen, tijdelijke waarnemer J. H. Albrecht, 

Oranjesingel 32, Nijmegen. 
» Java, thans J. J. Roeloffs Valk, Dagofreg i i i , 

Bandoeng. 
De heer dr. H. W. Borel heeft wegens vertrek uit Indië, 

bedankt als sectiehoofd voor Java en verzoekt alle toezending 
van brieven te staken totdat zijn nieuw adres wordt opgegeven. 

Onze Vereeniging is hem dankbaar voor het vele, dat hij in 
haar belang heeft verricht. 
Kort verslag der Bestuursvergadering op 9 Sept. 1923, te 

's-Gravenhage. 
Afwezig de heer Van der Schooren wegens ongesteldheid, de 

heer Costerus wegens buitenlandsch verblijf. 
1. Behandeling der Begrooting. 
2. Agenda der Alg. Vergadering. 
3. Uitgave 2e deel Handboek. 
4. Besprekingen over de a.s. Internationale Tentoonstel l ing. 
5. Ingekomen verzoek »Philatelica« om instemming te be

tuigen met haar plan om tot het Hoofdbestuur der Poste
rijen het verzoek te richten om toe staan de jubileumzegels 
op de postpakketten voor Ned.-Indie te mogen plakken. 
Ons antwoord zal luiden, dat we in principe met haar 
medegaan, maar ons van het resultaat van het verzoek 
niets voorstellen. Wij geven haar in overweging deze zaak 
bij het Bestuur van den Bond aanhangig te maken . 

6. Behandeling van ingekomen klachten. 
Agenda der Jaarlflksche Algemeene Vergadering op Zondag 

28 October 1923, te 2 uur, in „de Kroon' ' , Spui,'j-Gnzr/^w^öjf^. 
1. Opening. Mededeelingen. 
2. Verslag der Alg. Vergadering, gehouden te Amsterdam 

op 29 October 1922. (Zie mededeelingen Ned. Maandbl . 
V. Philatelie November 1922.) 



II NEDERLANDSCH MAANDBLAD VOOR PHILATELIE. 17 SEPTEMBER 1923. 

3. Verslag over 1922. (Zie jaarboekje 1923.) 
4. Rekening en verantwoording 1922. Rapport en conclusie 

der financieele commissie (Zie jaarboekje 1923.) 
5. Begrooting 1924, 
6. Verkiezingen: a. Periodiek aftreden der Bestuurs leden: 

W. P. Costerus Pzn.,J. B. Robert en G. V. van der Schooren. 
b. Financieele commissie. Aftreden van het lid L. van 

Essen Mzn., en van het plaatsvervangend lid E. J. Martens. 
Aanwijzing van den tijd, waarop en de plaats, waar de 
volgende jaarlijksche Algemeene Vergadering zal worden 
gehouden. 
Rondvraag en sluiting. 

De Secretaris, A. VAN D A M . 

BEGROOTING 1924 . (Ter controleering bij de Financieele Commissie). 
O N T V A N G S T E N . U I T G A V E N . 

OMSCHRIJVING. OMSCHRIJVING. 

III 

IV 

L e d e n . 
Contributiën 
Entreegelden 

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

V e r k o o p . 
Winst 

D i v e r s e n . 
Advertentiën Jaarboekje 
Toevallige Baten 

/3Ö00,-
» 30,-

/ 500 , -

/ 400 , -

/ 4 5 , -
» 15,— 

/3630, 

/ 500, 

-
/ 400, 

/ 6 0 , -

/ 4 5 9 0 , -

III 

IV 

V 

VI 

Vil 

Toelichti 
Ontvangsten. 

Hoofdstuk I, Artikel i . Geraamd in verband met het aantal 
leden op i Juli 1923 ad 563 tegen een contributie van f6,50, 
terwijl op eenige oninbare posten, alsmede op bedanken en op 
de toeneming van het ledenaantal in 1924 is gerekend. 

Hoofdstuk II, Artikel i. Geraamd in verband met het ont
vangene in 1923. 

Alle overige posten bleven ongewijzigd. 

Aldus vastgesteld 9 September 1923. 
De Voorzitter, (w.g.) mr. E. BONN. 
De Penningmeester, (w.g.) T H . H . K L I N K H A M E R . 

A l g e m e e n e U i t g a v e n . 
Reis- en Verblijfkosten Bestuur 
Lokaalhuur 
Porti, Secretariaat en Archief . 
Algemeene Vergadering . . . 

B i b l i o t h e e k . 
Onderhoud 
Aankoop 
Berging 
Assurantie-premie 
Leescirkel 

A f d e e l i n g e n . 
Retributiën 

T ij d s c h r i ft. 
Redactie, Drukken en Expeditie 

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

B u i t e n g e w o o n . 
Commissie Handboek . . . . 
Garantiefonds Handboek deel I 
Garantiefonds Handboek deel II 

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

/ 400,-
» 50,-
» 250,-
» 100,-

/ 40,— 
2 5 , -
40,10 

5,80 
55,— 

/ 500,. 

ƒ2000,-

/ 200,-
. 100,-
» 250,-

/ 50,-
» 100,-
» 150,-

/ 274,10 

/ 800,-

/ 165,90 

/ 500,— 

/ 2 0 0 0 , -

/ 5 5 0 , -

/ 3 0 0 , -

ƒ 274,10 

/ 4 5 9 0 , -

ng. 
Ui tgaven. 

Hoofdstuk 1, Artikel 2. Deze post is verhoogd in verband 
met het uitgegevene in 1923. 

Hoofdstuk 1, Artikel 4. Ook deze post bleek te laag, gezien 
het betaalde in 1923. 

Hoofdstuk II, Artikel 5. Eenige verhooging was hier noodig, 
gezien de uitgaven in 1923. 

Hoofdstuk 111, Artikel i . In ve tband met de wijziging van 
het reglement in zake Retributie Afdeelingen was deze ver
hooging noodig. 

Hoofdstuk V, Artikel 3. Deze post is verhoogd in verband 
met de vermeerdering van het ledenaantal . 

De overige posten bleven gelijk als ten vorigen jare. 

P Ö * T Z E G E C M A N D E L ^ 1 ^ 1 " V A Ä , » ^ SL fc O « D I R . L E O N D E RAAT 
WATERG RA ATS WECK ^ j ^ M ■ 1 ^ % ^ % ■ m O» W = • INT.T E t.. X U I D 62S5 INT.TEt.. ZUIO 6ZSS 
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Postzegelvereeniging „Breda", 
te BREDA 

Opgericht 31 November 1893. 
Als rechtspersoou erkend bq Kouinkl^k Beslait van 

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

Intercommunaal Telefoonnummer 197. 

YËUSLAG DER F££8TT£RGAD£RIN0, aangeboden 
aan de Besturen en afgevaardigden van a l l e 
PhilatelistenVereenlgingen, verdere genoodigdeu 
en aan de leden der Postzegelvereeniging ,,Breda", 
ter gelegenheid der herdenkjng van haar DERTIG
JARIG BESTAAN, en gehouden op Vrijdag 31 
Augustus 1923, in de versierde benedenzaal van 
CaféRestaurant „Moderne", te Breda. 

Blijkens de presentielijst zijn tegenwoordig 101 dames en heeien, 
waaronder de heer wethouder W J H P eber, als vertegenwoor
diger van het gemeentebestuur, de beeren ds. F J J. Loeff, M 
J. Olree en W J. H. de Veei, leden van het EereComite, het 
bijna voltallige bestuur van den »Bond« en afgevaardigden van 
vele Nederlandsche en buitenlandsche PhilatehstenVeieenigmgen. 

Te ruim 8J/^ uur neemt de v o o r z i t t e r , de heer H. J 
S p i t z e n , het woord en zegt het volgende 

Voor de derdemaal, mijne heeien, valt mij de eer te beurt 
de gasten der Vereeniging »Breda« op eene feestvergadenng 
het welkom toe te roepen. Van dien plicht op mij, als voorzitter 
der Vereeniging rustende, kwijt ik mij zeer gaarne, omdat het 
zoo strookt met mijn gevoelens, want ik ben U zeer dankbaar , 
mijne beeren, dat ge in zoo groeten getale hiei gekomen zijt, 
om ons 30 jarig bestaan te herdenken 

En daarom komt het zoo geheel uit het hart het welkom, 
dat ik U allen toeroep Welkom in ons midden, in de eerste 
plaats gij, bestuursleden van den Bond, en onder U speciaal de 
algemeene voorzitter, mijnheer Van der Schooren Dat ik U zoo 
in het bijzonder met name noem, mijnheer Van der Schooren, 
dat komt, omdat ik gevoel, dat de philatelisten van Nedeiland 
U verplicht zijn, zeer verplicht, dat ze U dankbaar moeten zijn 
voor al hetgeen gij voor ons verzamelaais hebt gedaan en nog 
doet. Wanneer o a. in den vreemde over ons, Nederlandsche 
verzamelaars, in het algemeen gunstig wordt gedacht, dan is dat 
vooral, omdat gij buiten ons vaderland, in Belgu en Luxernburg, 
in Frankrijk en Engeland, de Nederlandsche philatelisten hebt 
vertegenwoordigd op eene wijze verre boven mijn lof verheven 
Ik zal niet verder opsommen, wat we U te danken hebben , U 
zelf zoudt de eerste zijn om me te vragen niet veider te gaan, 
maar dit moest er uit, omdat het daar binnen gloeide en brandde 
op de tong Ik heb van niemand de opdracht gekregen, mijnheer 
Van der Schooren, dat U te zeggen en toch weet ik, dat ik 
spreek naar het hart van alle Nederlandsche philatelisten, als 
ik, namens hen allen, U dank en hulde breng, omdat ge in het 
buitenland den Nederlandschen naam eer hebt aangedaan. 

Een welkomstgroet aan U, afgevaardigden en leden der met 
»Breda« bevriende Vereenigingen en aan de leden van alle 
Nederlandsche Vereenigingen Aan U, leden van »Breda«, van 
verre gekomen en van nabij, een hartelijk welkom 

En in het bijzonder aan U, beeren leden van het Eere Comité, 
allen leden onzer Vereeniging. 

Het spijt ons zeer, dat we den Burgemeester van Breda, die 
belangstelt in alles wat daar leeft en werkt in de aan zijne 
zorgen toevertrouwde gemeente, door gedwongen afwezigheid, 
hier niet kunnen verwelkomen, maar we zijn hem zeer dankbaar, 
dat hij aan een lid van het dagelijksch bestuur wel heeft willen 
vragen hem hier te vervangen, en dat de heer wethouder Feber, 
dien we hier hartelijk in die kwaliteit begroeten, wel zoo vrien
delijk IS willen zijn dat verzoek in te willigen. Zijn aanwezigheid 
hier stellen we op hoogen prijs, omdat de heer Feber ons met 
onbekend is en j a ren geleden ook aan philatelie heeft gedaan 
en zelfs lid onzer Vereeniging is geweest 

Het spijt ons eveneens, dat we de beeren notaris Verschraage 
en Laurijssen, die door verschillende omstandigheden met hier 
konden zijn, niet persoonlijk mogen verwelkomen. 

Welkom aan U, Generaal De Veer, wedei om een dergenen, die in 

verre gewesten en in woelige omgeving, hoog hebt gehouden 
den ouden, geeerden naam van ons Vaderland 

Aan U, beeren ds Loeff en Kolonel Olree, die immer zooveel 
belang in onze Vereeniging stelt en zoo goed als nooit ontbreekt 
op onze gezellige, gewone maandvergadei ingen. 

En WIJ zouden hier met mogen vergeten hem, wien we geen 
welkom kunnen toeroepen, omdat de oceaan ons scheidt, maar 
die, daar zijn we zeker van, heden avond met zijn hart hier is, 
Jhr. Van Hoogenhouck Tulleken. 

Aan alle hier aanwezige philatelisten een hartelijk welkom. 
En niet alleen de verzamelaars, ook de handela ien, waaionder 
»Breda« gelukkig vele vrienden telt, /ijn haitclijk welkom. 

Ook aan de aanwezige dames roep ik een welgemeend welkom 
toe Het komt op onze vergaderingen zoo ze 'd tn of liever nooit 
voor, dat we er dames zien, dat we nu zeei waardeeien uwe 
tegenwoordigheid. 

Ün salut special et de bon coeur a vous, messieurs les phi 'a
telistes belges, membres de la Federation Royale des Cercles phi
lateliques de Belgique, qui avez bien voulu venir de lom, pour 
asbister a notre fete jubilaire. Vous êtes bienvenus, vous 
trouverez ici des mams piêtes a serrer les votres, des coeurs 
leconnaissants pour l 'aimable visite, et portants l'espoir dans 
eux, que cette premiere visite a la ville joyeuse oü est le siege 
de notre societe et ses environs boises, se repetera et que les 
hens d'amitie philatelique, qui sans doute pendant les jours ici 
se fourneront, seront fortifies et de plus en plus sei rants 

Ook een welkom aan de vertegenwoordigers der Pers, die het 
hier gesprokene en verhandelde zullen mededeelen in hunne 
bladen, en zoo verder verspreiden. 

Het IS een gewoonte, om op jubeldagen als deze een verslag 
te geven van het worden en groeien der feestvierende Vereeniging 
Reeds tweemalen, mijne beeren, was ik m de gelegenheid zulks 
te doen, en thans kan ik dus zeer kort zijn Wij zijn klein 
begonnen met i4 leden, we zijn successievelijk, langzaam aan, 
niet met schokken, grooter geworden, het ledenaantal is thans 
meei dan 4 0 0 . 

En we hebben successievelijk geleerd, het is natuurlijk met 
schade en schande gegaan, waarom zouden we het verzwijgen! 
Een ding slechts is hetzelfde gebleven, of eigenlijk d u e dingen 
Het eerste en voornaamste, dat is dat de prettige, gezellige 
maandvergaderingen nog altoos worden gehouden in dien viiend
schappelijken en meest altoos vroolijken toon, die reeds gehoord 
werd op de allereerste Dat is nog steeds hetzelfde Het is m i 
wel een van de krachtigste factoren, die hebben meegewerkt 
tot den groei en bloei der Vereeniging. En de beide andere 
dingen, die nog altoos hetzelfde zijn gebleven, zijn de secretaris 
en de voorzitter, alleen zijn we wat ouder geworden in die dertig 
jaren. Dat is het verschil ' . . . 

En onze Vereeniging is gegroeid en stevig gewoiden en, zonder 
voor pedant te worden uitgekreten, durf ik zeggen ze mag er zijn ' 

En nu, mijne beeren, allen wensch ik prettige dagen hier toe, 
en ik hoop, dat ge allen, teruggekeerd in uw woonstede, sleeds 
met genoegen zult terugdenken aan den Veertienden Neder 
landschen Philatelistendag en aan de Vereeniging »Bredac. En 
hiermede open ik de vergadering. 

De v o o r z i t t e r zegt vervolgens, dat onze feestvieimg toe
vallig samenvalt met den verjaardag van de Koningin en stelt 
voor aan Hare Majesteit het volgende telegram te zenden 

»De leden der Postzegelvereeniging »Bieda«, met lal van phi
»latelisten bijeen, ter viering van het der t ig jar ig beslaan der 
»Vereeniging, brengen Uwe Majesteit op dezen dag hunnen har
»tehjken gelukwensch en betuigen eerbiedige hulde«. 

Spitzen, vooizttter 
Smeuldeis , secretaris.» 

Met donderend applaus woidt hiertoe besloten. 
Het orkest zet hierna het »Wilhelmus« in, dat door de geheele 

vergadeiing staande wordt medegezongen. 
Onmiddellijk daarna wordt de »Brabangonne« ingezet ter eere 

van onze Belgische gasten. 
De v o o r z i t t e r releveert nogmaals de gioote verdiensten, 

welke de heer Van der Schooren voor de philatelic heeft. De 
Nederlandsche philatelisten hebben groote verplichtingen aan hun 
Bondsvoorzitter, dat heeft »Breda« diep gevoeld en heeft ge
meend zijn dank hiervoor niet beter te kunnen betuigen dan 
aan den heer Van der Schooren het E e r e l i d m a a t s c h a p 
der Vereeniging aan te bieden (Langdurig applaus) 

. » . ■ x A j g g w y r t i ï H i / > _ O I R . L E O N D E RA*,T 
= • I N T . T E L . Z O I O 6 2 S S 
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(Middelerwijl wordt de eerewijn rondgediend en wordt het 
eerste glas op de gezondheid van het nieuwe eerelid geledigd.) 

Daarna wordt door den voorzitter het woord verleend aan den 
heer G. V. v a n d e r S c h o o r e n voornoemd, die het vol
gende zegt: 

Mijnheer de voorzitter, dames en heeren. 
Hetgeen ik mij voorgenomen had hier te zeggen, moet ik 

thans door iets anders doen voorafgaan. 
Weest overtuigd, heeren bestuursleden en leden van »Breda«, 

dat de groote eer, die ge mij hebt willen bewijzen, door mij tot 
uw Eerelid te benoemen, mij niet alleen volkomen heeft verrast, 
maar vooral, dat ik deze onderscheiding buitengewoon op prijs 
stel. Zij is met de zoo hartelijke woorden van uwen voor2itter 
voor mij een bewijs, dat, wat de Rond thans doet voor de inter
nationale philatelistische relatiën, wordtbegrepen en gewaardeerd. 
Ik dank U allen van harte ! 

Volgens art. 13 van het huishoudelijk reglement van den 
Bond is de voorzitter bij alle officieele gelegenheden de woord
voerder van het bestuur. Nog zelden heb ik met zooveel genoe
gen dien plicht vervuld dan thans, waar het mij gegund is, uw 
dertigjarig bestaan te herdenken 

Het is voor de derdemaal , mijnheer de voorzitter, dat ik het 
voorrecht geniet de Vereeniging »Breda« met een lustrumfeest 
te mogen gelukwenschen. Veel is uwe Vereeniging in de 30 
jaren, dat zij thans bestaat, geweest voor uwe leden, maar veel 
ook, heel veel, heeft zij gepresteerd voor de Nederlandsche Phi
latelie. Zj hielp den Bond mee stichten, en in menig moeilijk 
oogenblik in de eerste jaren stond zij mee op de bres, om zijn 
belangen te behart igen en zijn bestaan te verdedigen. 

Men kon ook niet anders verwachten van dit voet bij stuk 
houden van een bestuur met een onveranderde kern, waarom
heen zich geregeld nieuwe krachten schaarden. Die kern, het 
duo SpitzenSmeulders, is voor uwe Vereeniging van de grootste 
waarde geweest ; wij wenschen U geluk met uw feest, maar 
bovenal met uwen voorzitter en uwen secretaris en we wenschen 
U toe, dat gij ze nog lang moógt behouden. 

En thans nog een paar woorden uit naam van de Nederlandsche 
Vereeniging van Postzegelverzamelaars. Met vreugde brengen 
wij onze gelukwenschen aan de oudste onzer jongere zusteren, thans 
medevereend in de leiding van het Nederlandsch Maandblad 
voor Philatelie. 

Die zuster was het eerste voorbeeld van een oorspronkelijk 
zuiver plaatselijke vereeniging hier te lande, ïiadat de Neder
landsche wel eerst als zoodanig was ontstaan, maar weldra meer 
de richting was ingeslagen van het bijeenbrengen der toen nog 
niet talrijke en zeer verspreid wonende Nederlandsche verzamelaars. 

Wij hebben in deze zuster steeds gewaardeerd de activiteit, 
die van haar uitging en dientengevolge hetgeen zij verrichtte 
voor de philatelic in het algemeen. 

Wij wenschen haar nog menig lustrum toe en zonder van 
deze dagen nog meer te weten d a n ' t begin, durf ik wel te zeggen : 
■we komen hier allen ongetwijfeld weer met vreugde terug. 
(Applaus.) 

De voorzitter verleent vervolgens het woord aan den heer W. 
J. H. F e b e r, die de vergadering als volgt toespreekt : 

Mijnheer de voorzitter, heeren bestuurderen, dames en heeren. 
Het is mij aangenaam — bij afwezigheid van onzen burgemees

ter — als vertegenwoordiger van het gemeentebestuur, een oogen
blik in uw midden te vertoeven en het is mij niet minder aan
genaam U, namens dat gemeentebestuur , van harte geluk te 
wenschen met het dertigjarig bestaan van uwe Vereeniging. 

Uwe Vereeniging is lang niet de minste onder hare vele 
zusteren in deze gemeente ; ik zeg »vele«, want inderdaad, het 
vereenigingsleven is in Breda zeer sterk ontwikkeld en een sterk 
ontwikkeld vereenigingsleven bevordert in hooge mate den ge
meenschapszin, het gevoel van saamhoorigheid, den goeden, gezel
ligen geest en de jovialiteit bij de bewoners, en zoo mag in dat 
vereenigingsleven zeker een der redenen worden gezien, waarom 
Breda zoo gaarne wordt gekozen als woonstad en waarom Breda 
door zoovelen van elders voor korter of langer tijd wordt bezocht. 

Een gemeentebestuur kan daar allerminst onverschillig tegen
over staan, integendeel, het is erkentelijk jegens elke vereeniging, 
die daartoe het hare bijdraagt en zoo gaat, op een dag als heden, 
zijne erkentelijkheid ook naar U uit, 

Ik zeide zoo even, dat onze burgemeester, wegens afwezigheid. 

niet in uw midden kan vertoeven. Ware hij niet uitstedig, gewis 
zou hij gaarne hier tegenwoordig zijn geweest, hij zou tot U het 
woord hebben gericht en in dat woord hebben ingelascht een 
verzoek aan uwe Vereeniging. 

Thans heeft hij mij uitgenoodigd, namens hem, dat verzoek 
tot U te richten, een verzoek, waarmede ik persoonlijk ook ten 
volle instem. 

Dames en heeren, het is U bekend, dat de Nederlandsche post
zegels uit een aesthetisch oogpunt een goeden naam hebben, 
doch wat wij den laatsten tijd te zien krijgen geeft te denken, 
n.1. de zegels met opdrukken. 

Niet geldt ons bezwaar de opdrukken zelf, maar de wijze, 
waarop deze thans zijn aangebracht, ontsiert de zegels in hooge 
mate en de beeltenis van H. M. de Koningin wordt door die 
opdrukken geheel vervaagd. En dat nog wel in een tijd, waarin 
geheel Nederland zich opmaakt voor een luisterrijke viering van 
het 25jarig regeeringsjubileum van zijn geliefde Vorstin ! 

(Daverend applaus.) 
De vraag dringt naar voren of het niet op uwen weg ligt, om 

bij de bevoegde autoriteit stappen te doen om herhaling van 
dergelijke ontsiering onzer postzegels in den vervolge te voor
komen. 

Ziedaar dan het verzoek, aan U overlatende of dit al dan niet 
uwe instemming heeft en of, en zoo ja, in hoeverre U daaraan 
kunt gevolg geven. 

Ik kom thans nog even terug op uw feest. Uw secretaris was 
zoo vriendelijk mij toe te zenden het verslag van de feestviering 
van uw zilveren jubileum, van welk verslag ik met groote belang
stelling kennis nam. Er zijn treffende en hartelijke woorden 
gesproken bij die gelegenheid. Wat mij echter bijzonder trof, 
was de vermelding van het feit, dat uw voorzitter en uw secretaris 
hunne functie hebben bekleed al van af de oprichting uwer 
Vereeniging. En nu, weer vijf jaren later, staan daar die stoere 
werkers nog onverzwakt op hun post, hetgeen zoo sprekend ge
tuigt van het groote vertrouwen, dat zij genieten. Dames en heeren, 
ongetwijfeld komt den heeren Spitzen en Smeulders een woord 
van lof en hulde toe voor het vele wat zij hebben verricht. 

Ik stel U voor met mij een dronk te wijden aan het welzijn 
dezer heeren en hun toe te wenschen, dat zij nog lang zullen 
kunnen medewerken aan de bevordering van den groei en den 
bloei van uwe Vereeniging. 

Het woord is thans aan den heer W. B i g w o o d , den voorzitter 
van den Belgischen Bond, die het volgende zegt : 

Messieurs, c'est pour moi un grand plaisir de pouvoir venir 
au nom de la Federation Royale des Cercles philatéliques de 
Belgique vous apporter les felicitations les plus cordiales et les 
plus chaleureuses ä 1'occasion de votre 30 anniversaire de 
fondation. 

Les Hens qui unissent nos Federat ions, cimentés par les visites 
que votre président general mr. Van der Schooren nous a faites 
et l 'année dernière ä Arnhem se consolideront encore ic ia Breda. 
Dès 1922 vos délégués avaient vivement insistés auprès de moi 
pour me faire promettre de venir a Breda en 1923. Vous voyez 
que je suis fidele au Rendezvous ! 

Je suis d'autant plus heureux de venir vous saluer ä Breda 
que nous ne pouvons oublier, que nos fils fuyantla patrie, envahie 
pour rejoindre leur petite mais glorieuse patrie, au de la de 
l'Yser, ont regu ici ä leur passage des marques tangibles de 
profonde amitié et de reelles sympathies. Nous ne 1'oublions pas, 
car nous savons que si les gouvernements doivent parier avec 
leur raison, les peuples parlent avec leur coeur. 

Messieurs, 1'accueil que vous nous avez fait, dès Ie quai de la 
gare, ä notre arrivée, nous a profondement émus, aussi est ce de 
tout coeur que je leve mon verre, ce soir, ä la prospérité du 
Club Philatélique de Breda, que je lui souhaite des succes 
toujours plus éclatants. 

De v o o r z i t t e r biedt hierna aan den len secretaris, den 
heer Smeulders, als bewijs van erkentelijkheid en d a n k b a a i h e d 
voor het vele goede, dat deze aan de Vereeniging bewezen heeft, 
eene serie der nieuwe Nederlandsche en Koloniale Jubileumzegels 
ten geschenke aan. (Applaus.) 

De heer P. V r e d e n d u i n , voorzitter van »Hollandia«, het 
woord verkregen hebbende, zegt veel gehoord te hebben over den 
jovialen geest der Zuiderbroeders en hij thans voor de eerste
maal het groot genoegen heeft daarvan getuige te kunnen zijn ; 
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bedriegen de voorteekenen niet, dan zal zeker de verwachting 
daarvan verre overtroffen worden. Het is een groot voorrecht 
voor eene Vereeniging — zegt spreker — haar 30jarigjubileum te 
vieren, te grooter, wanneer zoo'n feest gepaard gaat met innerlijke 
kracht. En dat is hier zeer zeker het geval, waar »Breda« reeds 
ruim 4oo leden telt. Van uwe Vereeniging ging meermalen een 
heerlijke bezieling uit, de Nederlandsche philatelie in haar geheel 
ten goede komende; ook nu weer, nu gij het initiatief naamt 
tot het scheppen van een »Bondslied«, waarin gij zoo schitteiend 
geslaagd zijt en waardoor in den vervolge onze bijeenkomsten 
alweer des te opgewekter zullen zijn. Van harte hoop ik dan ook, 
dat zoo aanstonds dat lied voor de eerstemaal uit volle borst 
U zal worden toegezongen. 

Mijnheer de voorzitter, namens »Hollandia« breng ik U onze 
hartelijkste groeten en de meest welgemeende wenschen voor 
den blijvenden bloei uwer Vereeniging, hopende, dat de harte
lijke, sympathieke band, welke tusschen onze beide Vereenigingen 
bestaat, nog in lengte van jaren, tot meerderen bloei der phila
telie in 't algemeen, zal voortduren. 

De heer J. P u l i n c k x , president van de »Amicale Philaté
lique«, te Brussel, spreekt vervolgens de vergadering als volgt toe : 

Messieurs, permettez moi de me joindre ä vos nombieux 
amis pour vous adresser de tout coeur mes plus sincères felici
tations ä I'occasion de votre anniversaire de 3oannées d'existence. 
Je félicite tout particulièrement votre président mr. Spitzen et 
votre secrétaire mr. Smeulders, qui depuis 3oans se dévouent aux 
interets de votre cercle, et aussi tous ceux d'entre vous qui ont 
été les artisans de la magnifique prospérité du cercle »Breda«. 

Je forme des voeux pour la continuation de vos succes et 
vous souhaite bien vivement encore de longues années de gran
deur et de prospérité. Vive Ie cercle »Biéda« ! 

Mijne heeren, ik wil U gaarne eenige Vlaamsche wooiden toe
zeggen. Met groot genoegen heb ik mij gelast U de hartelijke 
en vurige wenschen van liefde en van voorspoed over te brengen 
wegens mijne 100 vrienden, leden mijner Club »Amicale Phila
télique« van Brussel, waarvan ik mij vereer de voorzitter te zijn. 

Ontvangt, mijne heeren, mijne hartelijke gelukwenschen ter 
gelegenheid van uw 30jarig jubilee. 

Dat uw kring »Breda« nog vele jaren leve in vriendschap en 
voorui tgang! (Applaus.) 

De v o o r z i t t e r geeft thans het sein tot het ' z ingen van het 
♦ Lied«, opgedragen aan den Bond. Met volle geestdrift wordt 
het door allen uit volle borst gezongen ; het sloeg onmiddellijk in. 

De heer dr. P. H. v a n G i t t e r t , hierna het woord verkregen 
hebbende, zegt: 

De Utrechtsche PhilatelistenVereeniging maakt daarom zoo 
graag van de gelegenheid, om »Breda« met haar jubi leum geluk 
te wenschen, gebruik, omdat dit jubileum niet alleen van belang 
is voor de leden van > Breda« of voor ZuidNederland, maar 
voor geheel philatelistisch Nederland. Immers, »Breda« heeft 
steeds haar beste m a r n e n gegeven voor het algemeen philate
lislisch belang. In dit verband herinner ik aan het vele werk, 
door haar twee leidende bestuursleden voor het Maandblad 
gedaan, en bedank ik de Vereeniging voor het vele, dat door 
deze ook in het belang der U. Ph.V. gedaan is. Immers, de 
U. Ph.V. heeft een groot deel van haar bloei aan het Maandblad 
te danken. Namens de U. Ph.V. bied ik de beste wenschen 
aan voor den verderen bloei van »Breda«, en ben ik er vast van 
overtuigd, dat het die Vereeniging goed zal gaan, zoolang ze 
onder de leiding van dien voorzitter en secretaris blijft. 

De heer J. Ph. B l a n k e n , namens »de Globe«, te Arnhem, 
het woord verkregen hebbende, wenscht »Breda« met het jubi 
leum, dat zij thans viert, hartelijk geluk. Door de vele schoone 
woorden en heilwenschen, welke reeds zijn geuit, is hem het gras 
voor de voeten als ' t ware weggemaaid en meent hij te kunnen 
volstaan met de jubileerende Vereeniging nog toe te wenschen, 
dat zij bij' een eventueel gouden feest met voldoening op den 
tijd mag terugzien, hetgeen zeer zeker het geval zal zijn, indien 
zij op den ingeslagen weg blijft voortgaan. 

Vervolgens voert het woord de heer G. J. S t o r k , die de ver
gadering in de volgende bewoordingen toespreekt: 

Als voorzitter en afgevaardigde van de Afdeeling »Amsterdam« 
van de Nederl. Ver. van Postzegelverzamelaars, is het mij een 
buitengewoon aangename taak U de hartelijke gelukwenschen 

van deze afdeeling te mogen overbrengen. Ongetwijfeld zijn wij, 
leden van deze afdeeling, in de gelegenheid te beseffen, wat er 
op dit oogenblik in U moet omgaan, nu ge hier uw 30 jarig
bestaan herdenkt . Vierden wij het vorige jaar ons zilveren feest 
in meer engeren kring, hoe moet het dan thans bij U zijn, nu 
gij uw 30jarig jub i leum herdenkt temidden van afgevaardigden 
van verzamelaars uit schier alle deelen van ons land en ook uit 
den vreemde. 

De laatste weken van voorbereiding brachten U reeds meer en 
meer in feestelijke stemming, welke ten slotte haar hoogtepunt 
zou vinden in dezen avond, waar ge in een officieele feestver
gader i rg uw heerlijk feest zoudt herdenken. En toch zal het U 
een oogenblik voor het begin vreemd te moede zijn geweest, 
nu ge hier voor alle philatelisten zoudt staan met het resultaat 
van uw 30jarigen arbeid. Het feestprogramma zeide het r eeds ; 
van een bescheiden Vereeniging zijt ge gegroeid tot een phila
telistische instelling, die hare leden over het geheele land ver
spreid vindt. De kinderschoenen zijt ge ontwassen, de jonge
lingstijd is voorbij en ge toont U thans aan philatelistisch Nederland 
in de kracht van uw leven, maar laat mij daar dan tevens direct 
aan mogen toevoegen, dat wij van harte hopen, dat deze tijd 
heel wat langer moge duren dan uwe kinderschoenen of jonge
lingentijd. 

Wij, NoordNederlanders, nemen in 't algemeen de zaken wel 
eens wat nuchterder op dan gij. Zuidelijke broeders , doch weet, 
dat onze belangstelling en sympathie daarom niet minder harte
lijk gemeend zijn dan die van andere . En die belangstel l ing en 
sympathie zijn in de laatste jaren nog zeer vermeerderd, dank 
zij de nu na eene tweejarige ondervinding zoo zeer toe te ju ichen 
fusie van de Nederlandsche tijdschriften, waartoe ook door uwe 
Vereeniging zooveel is bijgedragen. Hoorden wij vroeger slechts 
bij gerucht eens iets van elkander of bij bezoek aan philatelisten
dagen, thans leven wij als kinderen van een groot gezin, waarvan 
Vader en Moeder zijn onze zoo sympathieke Bondsvoorzitter en 
zijne echtgenoote, want deze laatste mogen wij in dit verband 
toch zeer zeker niet vergeten, kennende en waardeerende hare 
hartelijke belangstelling voor het feestelijk philatelistisch leven 
in ons land. En gij, Vereeniging »Breda«, vormt in dat gezin 
een van onze oudste zusters, tot wie wij, indien zulks noodig is, 
gaarne komen om raad. 

Zooals ik zooeven reeds zeide, wij leven tegenwoordig als 
kinderen van één gezin, en is het dan bij een geboortedag van 
een der gezinsleden niet steeds eene aardige en hartelijke 
gewoonte om tot elkander te komen met een klein bewijs van 
onze waardeering voor hetgeen in het afgeloopen tijdvak de 
anderen hebben ondervonden ? En zoo wil ik thans eveneens tot 
U komen. Aanvaardt, mijne heeren, deze kleine herinnering als 
blijk van onze waardeering voor alles wat door U voor ons, phi
latelisten, is gedaan. Het is geen boekwerk van hoog wetenschap
pelijke waarde, doch aanvaardt het slechts als een bewijs van 
onze belangstelling. En niocht onverhoopt dit werk reeds in 
uwe bibliotheek aanwezig zijn, welnu breng het dan op een uwer 
eerstvolgende bijeenkomsten ter verloting onder uwe leden.*) 

En thans, mijnheer de voorzitter, bestuursleden en leden van 
de Vereeniging »Breda«, nogmaals de hartelijke gelukwenschen 
van uwe zuster uit de hoofdstad. (Applaus.) 

De heer dr. A. v a n D a m , te Haarlem, zegt: Uit de bloemen
stad in feestdosch tot U gekomen, breng ik U geene bloemen, 
maar de harleliike. welgemeende gelukwenschen op uw 30jarig 
feest, van de afdeeling Haarlem der Ned. Ver. van Postzegelver
zamelaars. Uwe Vereeniging vergelijk ik niet als de vorige 
spreker met een jongeling, maar met eene maagd, die nu gewassen 
is tot eene fiere zelfbewuste moderne vrouw, die weet wat zij 
wil en dit op velerlei wijze loont. Dat het uwe Vereeniging 
verder goed zal gaan en dat zij nog tot hoogen bloei zal komen, 
is onze hartelijke wensch. 

Het doet den v o o r z i t t e r genoegen aan de vergadering te 
kunnen mededeelen, dat het Maandblad op de Internationale Post
zegeltentoonstelling te Brünn (TsjechoSlowakije), gehouden van 
5—15 Augustus 1.1., uit 23 inzendingen, bekroond werd met de 

' ) De titel van het geschonken boekwerk is : Das neue Buch 
von der WeltpostGeschichte, Organisation und Technik des 
Postwesens von den ältesten Zeiten bis auf die Gegenwart, von 
Armand Freiherr von Schweiger Lerchenfeld. 
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bronzen medaille. De heeren Van Brink en Smeulders kunnen 
over de verleende onderscheiding zeker wel tevreden zijn. 

Daarna releveert de v o o r z i t t e r , dat de Vereeniging is begon
nen met l4 leden, van welke thans nog 4 leden in ons midden 
zijn ; behalve hij zelf en de secretaris, zijn hier n.1. aanwezig de 
eereleden Aldenhoven en Den Ronden Scheers. Hij hoopt, dat 
ze nog lang getuigen mogen zijn van den verderen bloei der 
Vereeniging en stelt voor een glas op hunne gezondheid te 
ledigen. (Applaus.) 

De heer J. D. v a n B r i n k zegt met genoegen kennis genomen 
te hebben van de bekroning van het Maandblad in Brünn en 
dankt voor de hulde, welke den administrateur en hem daarvoor 
gebracht zijn. Hij aanvaardt echter slechts een klein gedeelte 
van die hulde en wil het grootste gedeelte daarvan overdragen 
aan de mederedacteuren ert in het bijzonder aan de heeren Post 
en Costerus. (Applaus.) 

Het woord wordt thans verleend aan den heer A. F. S i n g e l s , 
ondervoorzitter der Vereeniging, die de vergadei ing als volgt 
toespreekt : 

Mijnheer de voorzitter, dames en heeren. Er is reeds veel van 
uwe toegevendheid gevergd door de verschillende sprekers en 
toch ben ik genoodzaakt nog een oogenblik van uwe aandacht 
te vragen en wel om eenige woorden te richten tot onzen alge
meen geachten voorzitter. 

Mijnheer de voorzitter, een ieder kent uw groote waarde voor de 
philatelistische wereld, getuige de onderscheiding, de grootste 
voor een philatelist, die U verleden jaar ten deel viel. Een ieder 
onzer, lid van onze Vereeniging, vooral zij, die trouw onze maan
delijksche vergaderingen bezoeken, kennen uw bijzondere eigen
schappen als voorzitter van onze Vereeniging. Dertig jaren hebt 
ge nu deze functie op voortreffelijke wijze waargenomen en de 
taak om de leiding te geven vervuld op een wijze boven allen 
lof verheven. Toen een paar jaar geleden U den wensch te 
kennen gaaft, om als voorzitter af te treden, hebt ge gehoor 
gegeven aan ons aller roepstem om nog aan te blijven en zijt 
ge uw functie blijven vervullen. Ondanks de reden, vooral was 
deze te wijten aan uwe gezondheid, die zoo nu en dan minder 
gunstig was, waardoor U vooral in de wintermaanden afgeschrikt 
werdt door weer en wind ter vergadering te komen. Een enkele 
maal bleeft gij afwezig, maar meerendeels vondt gij U als ijverig 
voorzitter genoodzaakt ter vergadering te gaan. De leden hebben 
nu, op voorstel van het bestuur, gemeend U zooveel mogelijk van 
de verplicfitin^, om de vergaderingen bij te wonen, te ontslaan. 
Ik druk op dit woord »verplichting,« hetgeen U dadelijk duidelijk 
zal zijn. Zij, de leden n.1., besloten U op dezen avond het Eere
voorzitterschap aan te bieden, eene onderscheiding uwer waardig 
en die ik hoop. dat U zult willen aannemen, echter onder die 
voorwaarde, dat U ook in het vervolg zooveel mogelijk onze ver
gaderingen zult blijven bezoeken. Uwe verschijning zullen wij op 
hoogen prijs stellen, en ik twijfel niet, of de dan fungeerende 
voorzitter zal niet aarzelen de vergadering onder uwe bekwame 
en aangename leiding te stellen. Voor buitenstaanders zou er 
wellicht in deze daad een zweem kunnen gevonden worden, van, 
ja, laat ik zeggen, om een tegenwoordig gebruikelijke uitdrukking 
te bezigen, van »afvloeiing«. Neen, miinheer de voorzitter, de 
bedoeling is alleen, om het U gemakkelijk te maken ; van daar 
mijne onderstreping van het woord »verplichting«, zoo straks 
geuit, en daarbij om U te eeren als onzen voorzitter, aan wien 
wij als leden zooveel verplicht zijn. Uit naam van de Vereeniging 
bied ik U hierbij het diploma als E e r ev o o r z i 11 e r aan. 
(Langdurig applaus.) 

Alsnu wordt door den s e c r e t a r i s voorlezing gedaan van 
tal van te legrammen en brieven van eelukwensching, ontvangen 
van verschillende Vereenigingen, wier afgevaardigden op deze 
vergadering niet of nog niet aanwezig zijn, van vele buitenleden 
en verdere belangste l lenden. 

Door den heer G. V. v a n d e r S c h o o r e n wordt hierna 
eene zeer interessante causerie gehouden over de ervaringen, 
door hem opgedaan op de verschillende reizen, die hij in den 
laatsten tijd gemaakt heeft in verband met de door hem bezochte 
Postzegeltentoonstell ingen en Congressen te Berlijn, Luxemburg, 
Londen, Bordeaux en Charleroi. 

Niettegenstaande de opgewekte stemming, welke zich zoo gaan
deweg van de feestvierders had meester gemaakt, mocht spreker 
een zeer aandachtig gehoor ondervinden, wel een bewijs, hoezeer 

de improvisatie van den Bondsvoorzitter in den smaak viel. Een 
krachtig applaus mocht hem dan ook als belooning voor het 
door hem gesprokene ten deel vallen. 

De v o o r z i t t e r deelt daarna allereerst mede, dat de gewone 
maandelijksche vergadering op 10 September a.s., uit hoofde 
der Jubileumfeesten, niet doorgaat. Voorts brengt hij een wel
gemeend woord van dank aan de Vereenigingen en die particu
lieren, die ons, in welken vorm ook. geschenken aanboden, ock 
den heer Th. Bouwmeester, te Haarlem, voor het prachtige 
bloemstuk, dat op de bestuurstafel prijkt. Voor al die geschen
ken, voor die vele bewijzen van sympathie, voor die menigvul
dige gelukwenschen, zoowel mordel ing als schriftelijk, hartelijk 
dank ! 

Hierna heeft de groote verloting plaats (zonder nieten) onder 
alle aanwezigen, aan wie prachtige zegels ten deel vallen. (Onder 
de nietaanwezige leden der Secties III tot en met VII zal nader 
eene extraverloting — eveneens zonder nieten — gehouden 
worden). De i grano 1858 van Sicilië — een geschenk van den 
heer Donnai — welk zegel afzonderlijk verloot wordt, valt den 
heer A. J. Jacobs ten deel. Aan deze tweede verloting hadden 
de heeren P. Veen en G. J. Stork nog enkele zegels toegevoegd. 

Geruimen tijd bleef men hierna nog in gezellig samenzijn 
bijeen. Het goede strijkje droeg er niet weinig toe bij, om de 
spontane feestvreugde op peil te doen blijven. 

Breda, 8 September 1923. De ie Secretaris, 
L. C. A. SMEULDERS. 

CandidaatIeden. 
S. A. Blok, Rijnstraat 3, te 's Gravenhage. (Eigen aangifte). 
L. B. J. Baetens, sergeantmajoor inf., Odiliavan Solmsstraat 9, 

te Breda. (Voorgedragen door A. M. Th. Lindner, te Breda). 
Albert Cohn, Agentuur en Commissiehandel, Vondelstraat 114, 

te Amsterdam. (Eigen aangifte). 
A. van Vierssen, Bankdirecteur, ie Middellandstraat 43«, te 

Rotterdam. (Voorgedragen door L. A. J. Aldenhoven, te Rotterdam). 
mevr. M. M. M. Schillings—Vogels, Stationstraat 7, teMaastrickt. 

(Eigen aangifte). 
mevr. A. J. LoijensMersie, Veemarkt 18, te Breda. (Voorge

dragen door A. J. A. van Turnhout , te Breda.) 
Adresveranderingen. 

No. 349. A. Th. Reijst, voorheen te i?r<?(/a, thans Schelmscheweg 
30, te Oosterbeek. (Overgebracht van Sectie II naar 
Sectie IV.) 

No. 347. W. H. E. Nieuwenhuijs, te Rotterdam, thans Graaf 
Florisstraat 72 B, aldaar. (Sectie V.) 

No. 42. H. T. J. van Seventer, te Rotterdam, thans Keizerstraat 
19, aldaar. (Sectie V.) 

No. 410. C. Los, te Leiden, thans Lage Rijndijk 130, aldaar. 
(Sectie V.) 

No. 144. K. A. Heijmans jr., te Rotterdam, thans Vijverhofstraat 
i6 i a, aldaar. (Sectie V.) 

No. 274. H. F. G. Gudde, te Nijmegen, thans Fortweg 259, 
aldaar. (Sectie IV.) 

No. 267. mr. F. C. A. M. Tilman, voorheen te Breda, thans 
Z, Munsterstraat 4, te J?(?<'I»»7Ö«C?'. (Overgebiacht van Sectie 

I naar Sectie VI.) 
Aankondigingen. 

GECOMBINEERDE VERGADERING van het Bestnur met de 
TCrschilIende eommlssies der plaats gehad hebbende feesten, 
op yrAdag 28 September 1923. des avonds te 8 uur, in de 
, , B e n r s v a n B r e d a " . 

LEDENVERGADERING op Maandag 8 October 1923, des 
avonds te 8 nor, in de bovenzaal van de , ,B e u r s v a n 
B r e d a". (Ingang St. Janstraat.) 

Vereeniging van Postzegelverzamelaars ,,Hollandia", 
te AMSTERDAM. 

Opgericht 1 November 1902. 
Goedgelcenrd bfi Koninlciyk Besluit van 2 Juni 1908, n». 68. 
Secretar is : J. A. K A S T E I N , Bilderdijkkade 18, Amsterdam. 

Adresveranderingen. 
154. F. Schmidt jr., Adm. de Ruyterweg 106, Amsterdim. 

15. dr. L. J. Terneden, Van Baerlestraat 81, Amsterdam. 
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mmmm mmm VOOR PIATELIE 
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 PhilateHsten-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 Philatelisten-
Vereeniging „Groningen" te Groningen; de PhilateHsten-Vereeniging „Zuid-Limburg" te Maastricht; de PhilateHsten-
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 TE LUXEMBURG 
VAN 27-31 AUGUSTUS 1922 EN MET DE BRONZEN MEDAILLE OP DE INTERNATIONALE POSTZEGELTENTOONSTELLING 
TE BRüNN (TSJECHO-SLOWAKIJE) VAN 5 TOT 15 AUGUSTUS 1923. _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

Alle bedragen van postzegelkandigren, wetensehappeiyken en 
redactioneelen aard, benevens nieuwe uitgiften, te zenden aan 
den Hoofdredacteur J. D. TAN BRINK, te Hoek van Holland; 
al wat Nederland en Koloniën betreft, aan den Bedacteur 
F. H. M. POST, Maliebaan 101, te Utrecht; alle» op het gebied 
van Poststukken, aan den Redacteur W. P. COSTERUS Pzn., te 
Edam. Afstempelingen aan den Heer J. P. TRAANBER6, 
Brouwersplein 25'', te Haarlem. 
Eereleden der Redactie: J. B. ROBERT en H. J. SPITZEN jr. 

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

Gratis voor de leden van bovengemelde Vereenigingen. 

2e Jaargang. 

VAN DFN 

Veertienden Nederlandschen Philatelistendag, 
gehouden te BREDA, 

op Vrijdag 31 Augustus, Zaterdag 1 en Zondag 2 Sept. 1923. 

Het is de laatste jaren eene goede gewoonte geworden, om 
den Nederlandschen Philatelistendag zoo mogelijk te doen samen
vallen met een jubileum van een der bij den Bond aangesloten 
Vereenigingen; dit jaar was het de Postzegelvereenigmg „Breda", 
welke haar 30-jarig bestaan vierde. 

En — we weten het nog van 5 en 10jaar terug-—als „Breda" 
jubileert, is het recht feest. Was het dan ook niet om in den 
vorm te blijven en het verslag van de feestvergadering gesepa
reerd te moeten houden, dan zou de titel van dit verslag luiden: 
„De g r o o t e, g o e d g e s l a a g d e f e e s t e n t e Breda" ' . 

Goed geslaagd is ook deze Veertiende Nederlandsche Philate
listendag in alle opzichten, hetgeen zeer zeker voor het grootste 
gedeelte te danken is aan de nauwkeurige voorbereiding door 
het bestuur van de jubileerende Vereeniging, bijgestaan door 

Vaste medewerkers: H. J. YAN BALEN, J. C. CRAMERÜS, 
J. A. KASTEIN, H. C. MILIÜ8, J. P. TRAANBERO, G. V. T. d. 
SCHOOREN, P. VREDENDÜIN jr., LEON DE RAAY, A. C. VOSS 
Tot het plaatsen van advertentiën, het bekomen van abonnement 
en afzonderiyke nummers, het opnemen van verslagen van ver
gaderingen en verdere vereenigingsberichten en voor alles wat 
de uitgave, het beheer en de administratie betreft, zich te 
wenden tot L. C. A. SMEULDER8, Schoolstraat 18, te BREDA, 
Telefoon Interc. 197, Postrekening No. 37183. 

ADVERTENTIËN (bij vooruitbetaling): 
V, pagina / 30,— »/e Pagina . / 76° Vi, pagina. / 4,— 
Vi » » "7,5° V. » . » 6 , _ l /u > • » 3 . -
Vi » » 12,50 V» » . . 5,50 Bij 3-16-en 12-maal plaat-
V» » » 10;— Vu » • » 4 , 5 ° sinj 5,10 «II15 % reductia 

No. 9. 

de uit haar leden gevormde commissies. Ook het weder, dat op 
vorige Philatelistendagen wel eens te wenschen overliet, was 
deze dagen zeer mooi en er heerschte een opgewekte stemming, 
zoodat er zonneschijn zoewel letterlijk als figuurlijk was. 

Vrijdag 31 Augustus werden de verwachte buitenlandsche 
gasten, 15 dames en beeren, w.o. de heer W. Bigwood, president, 
en de heer P. J. Maingay, secretaris van de „Federation Royale 
des Cercles philatéliques de Belgique", welke dezen Bond officieel 
vertegenwoordigden, de heer B. Wolff, president van de „Union 
des Timbrophiles de Luxembourg", eveneens officieel vertegen
woordiger, de heer J. Pulinckx, president van de ,,Amicale 
Philatélique" te Brussel, en redacteur van „Le Philatéliste Beige" 
en de heer dr. Gervais te Atniens, die namens de fiima Yvert 
& Tellier aanwezig was, met auto's van den trein afgehaald door 
eene deputatie van het bestuur van den Bond, die deze gasten 
in Nederland verwelkomde, en eene deputatie van het bestuur 
van de Postzegelvereeniging „Breda", die hun een hartelijk 
welkom in Breda toeriep. 

Alvorens het bestuur van den Bond te 4 uur zijnej werkzaam
heden aanving, werd het eveneens door eene deputatie van 
„Breda" welkom geheeten en succesvolle dagen toegewenscht. 

's Avonds te 8 uur had de ontvangst der overige deelnemers 
plaats, meer dan honderd, die uit alle deelen des lands naar 
Breda waren gekomen. Dezen avond waren alle deelnemers de 
gast van de Postzegelvereeniging ,,Breda", die een Feestverga
dering in de groote zaal van café-restaurant , Moderne" hield, 
daar bleek, dat de oorspronkelijk daarvoor bestemde zaal van 
„de Beurs", waar de geregelde maandelijksche vergaderingen 
worden gehouden, te klein zou zijn geweest. Voor het feitelijke 
verslag van deze vergadering heeft de ie secretaris van „Breda", 
de heer L. C. A. Smeulders, gezorgd, hetwelk elders in dit nummer 
is opgenomen. (Zie officieele mededeelingen van de Postzegel
vereeniging „Breda".) Alleen kan niet worden nagelaten te 
releveeren, dat deze vergadering uitblonk door gemoedelijke 

BREDA, 17 SEPTEMBER 1923. 
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gezelligheid; elkeen voelde zich er direct op z'n gemak. Er 
waren dan ook kosten noch moeite gespaard; 'n uitnemend 
strijkje, parelende wijn, geestige redevoeringen, versnaperingen en 
bloemen voor de dames, een philatelistenlied, dat onmiddellijk 

insloeg" . . . waarlijk, onze zuidelijke bewoners verstaan de kunst 
van feestvieren! Het was ook niet te verwonderen, dat het reeds 
laat geworden was voor men huiswaarts, of hotelwaarts, keerde. 

Zaterdag i September , 's morgens ongeveer half elf, had de 
opening van den Veert ienden Nederlandschen Philatel is tendag 
plaats in de eetzaal van Hotel „De Schuur", die wel te klein 
scheen om alle belangstellenden te kunnen bevatten, zoodat velen 
zich met een staanplaatsje aan de deur moesten tevreden stellen. 
Behalve het grootste gedeelte van de feestgangers van den vorigen 
avond, was nog een groot aantal nieuw aangekomenen aanwezig, 
waaronder _de uit En^elaudovergekomen heer A. J. Warren, Efsotn, 
de bekende verzamelaar van Nederland en Koloniën, de heer 
J. P. Tresl ing, als vertegenwoordiger van den directeur-generaal 
der Posterijen en Telegrafie en de heer directeur van het Post
kantoor te Breda. 

De voorzitter van den Nederlandschen Bond van Vereenigingen 
van Postzegelverzamelaars, de heer G. V. v a n d e r S c h o o r e n , 
te Arnhe/n, hield de volgende openingsrede : 

Dames en heeren ! Weest allen welkom, die in breede schare 
hier zijt saamgekomen, om getuigen te zijn van de opening van 
den Veertienden Neder landschen Philatelistendag. Voor de derde-
maal zijn we thans te 5;-«^« bijeen en herinneren ons met vreugde 
de vorige goedgeslaagde dagen hier doorgebracht . 

In de eerste plaats een hartelijk welkom aan U, mijnheer 
Tresl ing, wien we als vertegenwoordiger van den heer directeur-
generaal met vreugde in ons midden zien. Het is voor het eerst, 
dat dit buiten Den Haag geschiedt en dan nog voor het eerst 
na een reeks van ja ren . Wij zien daarin een weerspiegeling van 
de door ons op hoogen prijs gestelde relatiën met het Hoofd
bestuur, waarvan we volgaarne overluigd zijn, dat ze wederzijds 
nut opleveren. 

Nous sommes sincèrement heureux des visites de divers de nos 
amis belges, luxembourgeois et frangais, entre eux Ie président 
et Ie secrétaire-général de la Federation Royale des Cercles 
Philatéliques en Belgique, avec laquelle nous entretenons les 
meilleures relations. Nous sommes tres heuieux que vous nous 
faites Ie plaisir d 'accepter notre invitation el espérons que la 
première fois ne sera pas la dernière fois. *• 

Het is voor het eerst, dat we een groot verzamelaar uit j5"«_jf(;/fl:«rt', 
mr. Warren, in ons midden zien, hetgeen v/e buitengewoon 
waardeeren. Ook U mr. W a r r e n een hartelijk welkom. 

Gij, heeren vertegenwoordigers van bij den Bond aangesloten 
Vereenigingen, waaronder wij voor de eerstemaal de Vereeniging 
„Vlissingen" mogen begroeten, zijt wederom hartelijk welkom, 
evenzeer gij, vertegenwoordigers van nog niet bij den Bond 
aangesloten Vereenigingen, wij waardeeren, dat gij hierheen zijt 
gekomen, wij hopen dat de verdere ontwikkeling van uwe Vereeni
ging in de richting van aansluit ing van onzen Bond gaat. Immers, 
gij toont reeds het nu t van het persoonlijk contact naar waarde 
te schatten en wij twijfelen niet, dat ge ook het contact on2ei' 
organisatiën zult leeren waardeeren. 

Sedert wij te Arnhem samen waren, heeft het philatelistisch 
verkeer zijn internationale herleving voortgezet. Üw Bond was' 
vertegenwoordigd te Berlijn in October van het vorig jaar, te 
Londen in Mei 1.1. bij het philatelistisch gebeuren : de groote 
Tentoonstell ing en met name ook het Engelsche Congres. Het. 
permanente comité voor de Engelsche congressen, feitelijk een 
surrogaat van een Bond, hebben wij hier ui tgenoodigd; helaas 
is door zeer bijzondere oorzaken geen vertegenwoordiger kunnen 
komen. In Juni en Juli volgden de congressen van Bordeaux en 
Charleroi, beide vergezeld van tentoonstellingen, snel voorbereid, 
niet van grooten omvang, maar toch de verwachtingen verre te 
boven gaande. Immers, het ligt niet in de hoeveelheid van he t , 
tentoongestelde, maar vooral in de kwaliteit en een te groot 
geheel verdeelt slechts de aandacht en laat ze niet voldoende 
zich concentreeren, wat toch in de philatelic bovenal noodzakelijk is^ 

(Op dit oogenblik werd de heer directeur van het Postkantoor 
te Breda, dfe door den voorzitter werd opgemerkt, met eenige 
toepasselijke woorden begroet). 

Overal, waar uwe vertegenwoordigers zijn geweest, zijn zij ont
vangen op de meest hartelijke wijze. Zij knoopten banden aan, die 
het philatelistisch leven ook hier te lande zullen ten goede komen. 

Laat ons echter naast alle philatelistische waarde dier buiten-
landsche bezoeken op den voorgrond stellen de persoonlijke 
relatiën en de wederzijdsche waardeering. Zij doen veel goed in 
onze nog zoo verdeelde wereld en zij wekken het vertrouwen, 
dat philatelic een roeping heeft te volbrengen, ook in het samen
brengen der menschen. 

Als binnenlandsch, meest op den voorgrond tredend feit van 
philatelistische strekking, dat tevens zoowel in als buiten de 
kringen der verzamelaars belangstelling, maar ook veel oppositie 
wekte, moge genoemd zijn het verschijnen der nieuwe postzegels 
van I, 2, 2)̂ 2 en 4 cent. Het resultaat der nationale prijsvraag 
is evenals in üuitschlanden Frankrijk ook hier ongunst ig geweest. 
Werkelijk op den voorgrond tredende inzendingen ontbraken en 
de jury toonde dit ten volle te beseffen, door noch een eersten, 
noch een tweeden prijs toe te kennen. Dat ten slotte de voor 
uitvoering gekozen ontwerpen niet of slechts ten deele de instem
ming van het publiek mochten verwerven, is te betreuren, het 
doet echter niets af aan het feit, dat men deze algemeene prijs
vraag terecht heeft uitgeschreven. Immers, zonder dat zoude 
men door in beperkten ki ing naar goede ontwerpers te zoeken, 
steeds het verwijt kunnen ontmoeten, de algemeenheid te hebben 
uitgeschakeld. 

Ten slotte wil ik niet nalaten hier een woord van dank te 
spreken tot het Hoofdbestuur der Posterijen en Telegrafie en 
het Minisierie van Koloniën voor de zoo aangename samenwerking 
die er thans met het Bondsbestuur bestaat. In allerlei richting 
is zij nog voor uitbreiding vatbaar en wij, verzamelaars, stellen 
gaarne de kennis, die wij op onze nauw verwante terreinen opdoen 
ten dienste van het algemeen,in dit geval de genoemde autoriteiten. 

Dames en heeren, ik verklaar den Veertienden Nederlandschen 
Philatel is tendag voor geopend. 

Hierna wordt het eerst het woord gevoerd door den heer T r e s-
1 i n e, vertegenwoordiger van het Hoofdbestuur der Posterijen 
en Telegrafie, die den Bond en de Postzegelvereeniging „Breda" 
dank zegt voor de vereerende uitnoodiging, die hij gaarne had 
aangenomen, gezien ook de aangename relatiën met den voor
zitter sedert eenigen tijd. Verder deelde spieker mede, dat het 
Hoofdbestuur daardoor een goeden, beteren indruk heeft gekregen 
van het streven van het philatelistisch werk. Het gevolg van 
de besprekingen met den Bond is geweest, dat in het vervolg 
eventueel nieuwe uitgiften van te voren aan den Bond bekend 
zullen wolden gemaakt. Het hoofdmotief hiervan is, dat hierover 
vaak onjuiste mededeelingen zijn gedaan; aldus kan dit in de 
toekomst voorkomen worden. Het Hoofdbestuur publiceert zelf 
zijn mededeelingen in de Staatscourant en geeft die ook aan 
het Correspondentie-bureau voor Dagbladen. Het heeft voor 
spreker een eigenaardigen indruk gemaakt in het „Nederlandsch 
Maandblad voor Philatelie" een vraag van een lid betreffende 
nieuwe zegels in het cijfertype geheel verkeerd te zien beantwoord. 
Er werd daarin gevraagd hoe het kwam, dat de postzegels van 
5, I2i/ä en 20 cent, voorheen met de beeltenis van de Koningin, 
thans in het cijfertype werden gedrukt. Dit zijn de waarden, die 
thans, tengevolge van het verhoogde port, moeten worden gedrukt 
in de kleuren van de Algemeene Postvereeniging : groen, rood 
en blauw. Deze zijn in het cijfertype gedrukt, om te voorkomen, 
dat men twee verschillende waarden in dezelfde kleur zou krijgen 
van het Koninginnetype en bovendien, omdat men in afwachting 
van een geheel nieuwe serie, thans nog geen nieuwe type voor 
drie enkele waarden wilde uitgeven. 

Door de geregelde ontvangst van het „Nederlandsch Maandblad 
voor Philatelie" is spreker een getrouw lezer ervan geworden. Hij 
heeft daardoor een geheel anderen kijk gekregen op het postzegel-
verzamelen, o.a. dat ook oplagecijfers den verzamelaars interes
seeren ; voorheen werden deze nooit officieel gepubliceerd, doch 
zou er in de toekomst geen bezwaar bestaan deze aan den Bond 
ter publicatie te geven, voorzoover dit in het belang van den 
dienst mogelijk is. Gelijktijdig werden hierbij de oplage-cijfers 
genoemd van de pas overdrukte waarden, n.1.: 
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Zakelijke critiek op postzegelgebied betreffende type, kleur , 
enz. (tandingen vallen hier natuurlijk buiten) van den Bond zal 
door het Hoofdbestuur der P. & T. op prijs worden gesteld en 
in overweging worden genomen. 

Ten slotte deelde spreker mede een proef te hebben mede
gebracht van het andere, koninginnetype, van de nieuwe Jubi leum
zegels; deze was de waarde van lo cent in de gekozen k leu r : 
oranje. 

Dit zegel zou aanstonds op de Show voor elkeen te zien zijn_ 
De v o o r z i t t e r dankte den heer Tresling voor zijn mededee-

lingen, waaruit men zag, dat aan onze wenschen tegemoet werd 
gekomen en hoopte, dat de aangename relatie op dezelfde wijze 
zou worden bestendigd. 

Daarna sprak de heer B i g w o o d eenige waardeerende woor
den over den Bond en over den voorzitter ervan. Het was hem aan
genaam geweest de uitnoodiging van den Bond te ontvangenen 
het was hem tevens aangenaam geweest, dat indertijd ook de 
heer Van der Schooren op uitnoodiging van den Belgischen Bond 
naar Charleroi was gekomen. Ook had hij den heer Van der 
Schooren reeds ontmoet te Luxemburg, Bordeaux, enz. Dit was 
nu de zesde maal en hij hoopte in de toekomst op blijvende 
aangename relation tussqhen de Bonden in Nederland, Belgiern 
Luxemburg, hetgeen wellicht met de Bonden in andere landen, 
b.v. Frankrijk, Zwitserland, Engeland, Spanje, enz. zou kunnen 
worden uitgebreid, om door samenwerking eens het ideaal te 
bere iken: een „Bureau permanent international de philatelic". 

Hiermede waren de officieele redevoeringen afgeloopen en 
werden de aanwezigen uitgenoodigd in de nevengelegen zaal de 
»Show« te gaan bezichtigen. 

Middelerwijl werden door , ,Breda" aan de talrijke bezoekers 
rijkelijk ververschingen geoffreerd. 

De opening van de Postzegel-Show geschiedde door den heer T h . 
M. F. M. S i e g m u n d, als voorzitter der betreffende Commissie, 
met een inleiding waarbij er o.m. op werd gewezen, dat dit geen 
tentoonstelling was van allerlei en zooveel mogelijk inzendingen, 
doch een „Show", waarop een aantal leden der Vereeniging, het 
meest kostbare en interessante hunner verzameling lieten zien. 
Dit was „noch nicht dagewesen". Wellicht was een en ander 
niet geheel zonder fouten, daar deze onvermijdelijk moesten zijn, 
omdat de ondervinding pas leert hetgeen e raan mankeert . Tevens 
dankte spreker voor den steun, dien de Commissie voor de Show 
van vele zijden had mogen ondervinden. 

Behalve het andere type Jubileumzegel Koningin, lo cent oranje, 
dat natuurlijk elkeen kwam bekijken, was er veel, beter gezegd 
was alles even bezienswaardig. 

Van den heer H. C. Milius, Utrecht, was aanwezig: Peru, 
Montevideo, Uruguay en Chili m.s\. variëteiten, enz ; van den heer 
J. M. van Tiel jr., Arnhem: Duitsche Koloniën, nagenoeg com
plee t ; van den heer Th . M. F . M. Siegmund, Breda: Nederl . 
Indië, waaronder geheele vellen, proefdrukken, blokstukken, enz. 
en een blokstuk Ned. Indië No. i van 50 gebruikte exemplaren ; van 
den heer J, D. Ya.i^ Bn-ak, Hoek van Holland: Argentinië Jubileum 
1916, Siara Roode Kruis, Monaco 20 mars 1920 en Malta Self 
Government, alle series compleet ; van d e n h e e r j . F . Burgersdijk, 
Bilthoven : een collectie België, w.o. de zeldzame Spoorwegzegels 
1915 gebruikt; van den heer C. H. 'QlTmisrK, Haarlem: Engel 
sche Koloniën, Spanje, enz.; van den heer P. A. Smits, Breda: 
Brunswijk, Hannover en Saksen, gebruikt, compleet; van den heer 
J. F . van Strijen, rtfe«//««^.- U-Bootzegels, verschillende waarden, 
waarvan van elke slechts 500 ex. zijn gedrukt en een briefkaart 
met een ïV% ctnls-postzegel erop geplakt, overdrukt met 3 cent, 
waarvan slechts 12 ex. zouden bestaan; van den heer M.Jacobs, 
Rijswijk: Fransche Koloniën en de zeldzame Spoorwegzegels van 
België, ongebruik t ; van den heer W. P. Costerus Pzn., Edam: 
Poststukken van Nederlandsch-Indië, w.o. verscheidene bijzonder 
zeldzame en interessante s tukken ; van den heer J. H. Donnai, 
den Haag: eenige kostbare ex. Zwitserland, w.o. Zurich en 
Geneve op geheelen brief en een kabinetstuk van een ,,Baseler-
duifje"; en last not least, want deze inzending was de meest 
kostbare, van mevrouw Jos. Laurijssen-Brosens, iiVf̂ Äz .-Helgoland, 
Hamburg, Sicilië, alles compleet ongebruikt en een groot aantal 
kabinetstukken van diverse landen. Voorts nog eenige kleinere 
inzendingen, benevens eenig postzegelwerk ter opluistering. 

Ook waren er de complete nieuwe series Jubileumzegels van 
Nederlandsch-Indië, Cnragao en Suriname. 

Door den heer J. H. Donnai, den Haag, was eene groote massief 
Gouden Medaille geschonken, toe te kennen aan hem (of haar), 
wiens (of wier) inzending op de Show zou uitblinken. Zooals 
later bekend werd gemaakt, heeft de daarvoor benoemde jury 
deze toegekend aan mevrouw Jos. Laurijssen-Biosens, Breda, terwijl 
door de Postzegelvereeniging „Breda" nog eene Zilveren Medaille 
beschikbaar was gesteld, welke ten deel viel aan den heer 
H. C. Millius, Utrecht. 

(De voormelde jury was samengesteld uit de heeien mr. W. S. 
W. de Beer, Amsterdam, dr . A. van Dam, Haarlem, F . H. M. Post, 
Utrecht, J. B. Robert, 's Gravenhage, en G. V. van der Schooren, 
Arnhem). 

In de aangrenzende biljartzaal was een tijdelijk postkantoor 
gevestigd van I Q I ^ tot 4 uur, waar ter verzending aangeboden 
stukken werden afgestempeld met een bijzonderen s tempel : 

BREDA — I Sept. 1923 — XIV. Ned. Philatelistendag, 
waarvan een druk gebruik werd gemaakt, temeer daar er ook de 
nieuwe Jubileumzegels te verkrijgen waren. 

Om iij/jj uur werd in den tuin eene fotografische opname 
gemaakt van de deelnemers aan den Philatelistendag, die later 
bleek zeer mooi te zijn uitgevallen. Deze opname zal in het 
volgend nummer worden afgedrukt. (Tegen toezending perpos t -
wissel van f i,— aan den heer A. J. van Eijnatte, Spoorstraat 36 a, 
Breda, ontvangt men bedoelde foto franco toegezonden.) 

T e I uur vereenigden zich de deelnemers in de groote zaal van 
»Moderne« aan een gemeenschappelijke lunch, die een gezelig 
verloop had. Nä gisteravond op de feestvergadering van »Breda« 
werd hier voor de eerstemaal het Bonds-lied gezongen, opge
dragen aan den Bond door de Postzegelvereeniging »Breda« 
(woorden van J. de Witt , muziek van A. J. Roeien). Ook werden 
gezongen ter eere van de vreemde gasten achtereenvolgens het 
Belgische, Fransche en Engelsche Volkslied en tot slot het 
Wilhelmus. Een strijkje zorgde verder voor opgewekte muziek. 

Te 2 uur ving de Bondsvergader ing aan. 
VERSLAG DER V E E R T I E N D E ALGEMEENE VERGADERING 

VAN DEN NEDERLANDSCHEN BOND VAN VEREENI-
GINGEN VAN POSTZEGELVERZAMELAARS, GEHOU DEN 
OP ZATERDAG i SEPTEMBER 1923, IN DE BOVEN
ZAAL VAN „DE BEURS VAN BREDA". 

Van het Bondsbestuur zijn aanwezig de beeren G. V. van der 
Schooren, voorzitter, mr. E. Bonn, vice-voorzitter. P. Jorissen 
P.C.zn., 2e secretaris, mr. W. S. W. de Beer, penningmeester , 
J. D. van Brink, commissaris en J. A. Kästeln, commissaris. 

Tengevolge van familieomstandigheden konden de beeren 
Th . H. Klinkhamer, ie secretaris , en J. C. Cramerus, commissaris, 
niet aanwezig zijn. 

Verslaggevers zijn aanwezig van de Bredasche Courant, het 
Dagblad van Noord-Brabant, de Nieuwe Rotlerdamsche Courant, 
De Maasbode, Het Vaderland, De Telegraaf en het Algemeen 
Handelsblad. 

De v o o r z i t t e r opent te circa 2 uur onder zeer groote belang
stelling deze vergadering met een welkom aan alle aanwezigen, 
in het bijzonder aan de afgevaardigden van de Postzegelveree
niging »Vlissingen«, voor de eerste maal als zoodanig aanwezig. 

De notulen der vorige algemeene vergadering, die in het 
Maandblad reeds werden opgenomen, worden zonder aanmer
kingen gearresteerd. 

Er zijn geen Ingekomen Stukken. 
In de eerste plaats is aan de orde het toekennen van de 

Bondsmedaille, welke elk jaar wordt beschikbaar gesteld aan 
dengene, die zich voor de philatelie het meest verdienstelijk 
heeft gemaakt. 

De v o o r z i t t e r brengt in herinnering, dat de eerstemaal de 
medaille werd toegekend aan den heer J. B. Robert,'.f-Gr«t'««^ajf(!, 
en de tweedemaal aan den heer H. J. Spitzen jr., Gitineken. 

Voor de derdemaal komt, blijkens uitspraak van het Kapittel, 
bestaande uit de beeren mr. E. Bonn, P. Jorissen P.C.zn., L. C. A. 
Smeulders, A. N. Hamelberg , J. B. Robert en H. J. Spitzen jr. , 
voor deze medaille in aanmerking de heer Leon de Raay, te 
Watergraafsmeer, die buitengewoon veel voor de Neder landsche 
philatelie heeft gedaan, onbaatzuchtig tijd en geld heeft b e ' 
schikbaar gesteld en verscheidene werken op philatelistisch 
gebied heeft geschreven, o.a. ook het zoo juist verschenen werk 
»De Poststukken van Oranje-Vrijstaat en Oranje-Rivier-Kolonie". 

Onder deze woorden wordt het Diploma aan den heer De 

j.i-fc^mjwüJ.'Uiji 
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Raay uitgereikt, hetgeen de vergadering krachtig doet applau-
diseeren. 

Hierna wordt het jaarverslag door den secretaris uitgebracht. 
Tengevolge van afwezigheid van den heer Klinkhamer, wordt 
dit verslag door den heer J o r i s s e n voorgelezen: 

Dames en beeren! Het is mij wederom een aangename 
taak aan U het jaarverslag over 1922 uit te brengen. 

Dit jaarverslag kan en mag zeer optimistisch zijn, want onze 
Bond heeft wederom blijken gegeven, dat zijn bestaan gerecht
vaardigd is. 

Kon in het verslag over 1921 worden gemeld, dat het aantal 
leden der aangesloten Vereenigingen bedroeg 1600, thans heeft 
dit de 1900 overschreden. Ook het aantal der aangesloten 
Vereenigingen nam toe door het toetreden der Postzegelver-
eeniging »Vlissingen«. 

Uw bestuur onderging de navolgende wijziging: de heer A. 
H. de Jonge A. H.zn., bedankte als penningmeester en werd 
hij in deze functie opgevolgd door den heer mr. W. S. W. de 
Beer, terwijl de heer P. Jorissen P.C.zn. als bestuurslid werd 
gekozen en be'ast met de functie van 2en secretaris. 

Aangenaam is het mij U te kunnen mededeelen, dat het 
Ministerie van Koloniën ons heeft medegedeeld, dat ons orgaan 
voortaan officieel zal worden ingelicht omtrent de nieuw uit te 
geven postwaarden der Nederlandsche Koloniën. 

Van het plan-De Raay zijn de beide eerste punten, n.l. het instel
len vaneen wisselbeker voor de beste voordracht en een medaille 
voor wetenschappelijk onderzoek, in voorbereiding. Punt 3 stuitte 
nog op ernstige bezwaren, gelegen in de constructie van het 
projectie-apparaat. Uw bestuur is in deze nog steeds diligent. 

Uw bestuur besloot, bij gelegenheid van de Internationale 
Tentoonstelling, in 1924 te 's-Gravenhage te houden, ter viering 
van het 40-jarig bestaan van de Nederlandsche Vereeniging 
van Postzegelverzamelaars, als bemiddelaar op te treden 
tusschen de Nederlandsche Vereeniging en de overige bij den 
Bond aangesloten Vereenigingen, daar een zoodanige Tentoon
stelling moet zijn een uiting van een nationaal gevoelen. 

Op een verzoek van den Bond aan Z.E. den IVIinister van 
Waterstaat , om dit jaar Jubileum-zegels te doen uitgeven, is 
goedgunstig beschikt. 

De Bondsmedaille voor philatelistische verdiensten werd dit 
jaar toegekend aan den heer H. J. Spitzen jr., te Ginneken. 

Het Bonds-Informatiebureau bewees weer vele goede diensten, 
zooals U zal blijken uit het verslag van den leider. Deze 
nuttige instelling bewijst steeds meer en meer van hoeveel 
waarde ze is. 

Ook de financieele toestand van den Bond kan goed genoemd 
worden. 

Wa t de internationale samenwerking met de Bonden van 
andere landen betreft, het verheugt mij U te kunnen mede
deelen, dat deze steeds beter en hechter worden. 

Hier zij het mij vergund U een kort overzicht te geven van 
het gebeurde sedert ons laatste samenzijn. 

Uw Bond was te Londen vertegenwoordigd zoowel op de Tentoon
stelling als op het Congres en is daar in alle opzichten vriend
schappelijk ontvangen. Vaste banden zijn daar gelegd voor een 
samenwerken ook met de Engelsche Philatelisten. De Tentoon
stelling was een unicum op philatelistisch gebied en er was een 
keurcollectie van zeldzame zegels te zien. De regeling van het 
Congres en van de diverse banquet ten, door de „Junior Philatelie 
Society", was schitterend en viel er voor de vertegenwoordigers 
veel te leeren. 

Uw voorzitter genoot zelfs de groote eer op het Buckingham 
Palace te worden ontvangen en werd hem door Z. M. den Koning 
zelf een gedeelte zijner verzameling getoond, een feit waarop 
onze Bond trotsch mag zijn en dat ons tot eere s t iekt . 

Uw voorzitter en ie secretaris waren in de gelegenheid, door 
bemiddeling van onzen Nederlandschen gezant, de collectie post
zegels en de verzameling van de geheele vellen der Engelsche 
zegels van het General Post-Ofifice te bezichtigen, alsmede de 
wijze van opberging en opzetting dier collectie. 

Op het Congres van den Franschen Bond te> Bordeaux werd 
de Bond vertegenwoordigd door zijri voorzitter en werden de banden, 
die reeds met dezen Bond waren gesloten, hechter aangehaald. 

Aan het officieele diner, ter eere van de Foire de Bordeaux, 
werd ook de Nederlandsche vertegenwoordiger op het Philatelis
tisch Congres genoodigd. 

Oude bekenden van Anlwerpe^i en Luxemburg ten vorigen 
jare^ werden daar weer gezien, evenals op de Algemeene Leden
vergadering van den Belgischen Bond te Ci^a^/fr«, waar de Bond 
was vertegenwoordigd door den voorzitter en den len secretaris. 

Deze algemeene vergadering viel samen met de feesten ter 
eere van het 30-jarig bestaan van de „Cercle Royal Timbrolo-
gique de la Sambre". Het was een waar genoegen al de bekende 
gezichten weer te zien en te ontinoeten. Hartelijk was de ont
vangst uwer vertegenwoordigers en hecht en sterk bleek de eens 
gesloten vriendschap. 

Op internationaal gebied is dus onze Bond steeds met succes 
werkzaam. 

En hiermede, dames en beeren, eindig ik dit jaarverslag. 
IVIet opgewekten moed en ijver gaan wij verder. 
Dat uw Bond en de aangesloten Vereenigingen groeien en 

bloeien ! De ie secretaris, T H . H . KLINKHAMER. 
Vervolgens komt aan de beur t het verslag over de werkzaam

heden en den toestand van het I n f o r m a t i e b u r e a u van 
den Nederandschen Bond van Vereenigingen van Postzegelver
zamelaars in Nederland, gevestigd te Amsterdam. 

Evenals het vorige jaar kon het Informatiebureau zich in toe
nemende belangstelling verheugen. Van verschillende zijden, 
zoowel door vereenigingen als Philatelisten, werden informaties 
genomen en zeer vele malen kwam men om hulp vragen, om 
onwillige betalers tot vereffening hunner schulden te noodzaken. 

Ook in 't buitenland blijkt men door het Maandblad op de 
hoogte te zijn van 't bestaan van ons bureau, want rreerma'en 
kwam men om bemiddeling aankloppen en gelukkig bijna altijd 
met succes. Een enkel voorbeeld : Einde 1922 ontving ik een 
schrijven van een handelaar in Conslantinopel, dat iemand in 
Haarlem hem sinds een paar jaren een belangrijke soni aan 
zegels verschuldigd was, doch na herhaalde correspondentie 
niets meer van zich liet hooren. Door persoonlijk bezoek mijner
zijds is de nalatige zoodanig in 't nauw gedreven, dat hij thans 
zijne schulden geheel heeft afgedaan. 

Er zijn natuurlijk ook voorbeelden van debiteuren, die tot in 
het oneindige verstokt blijven en waaraan geen eer te behalen 
is. Voor dezulken is dan in 't Maandb'ad gewaarschuwd. 

Meer dan vroeger hebben vele verzamelaars zich tot het Bureau 
gewend met vragen op allerlei gebied, n.l. adressen van betrouw
bare handelaren in binnen- en buitenland, opgave van philate
listische tijdschriften, die in vreemde landen uitgegeven worden, 
inlichtingen over toetreden tot den Bond, enz., enz. 

Uit een en ander blijkt het goed recht van bestaan van ons 
Bureau, dat immer bereid zal zijn aan alle aanvragen om infor
maties Ie voldoen. 

De inkomsten van 't Bureau uit contributies van 8 vereeni
gingen en informatiekosten bedroegen in ' tafgeloopen jaar 
f31 ,—, de uitgaven f27,75, zoodat het batig saldo f3,25 beliep, 
hetwelk einde Augustus aan den penningmeester is afgedragen. 

De beheerder, J. A KASTEIN. 
De v o o r z i t t e r dankt den h^er Kästeln voor zijn verslag en 

deelt mede, dat, alvorens over te gaan tot het verslag van den 
penningmeester (de heer De Beer is even afwezig), zal worden 
behandeld punt 5 van de agenda, lu idende: 

Voorstel te verzoeken aan het a.s. Congres van l'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 gesteld, 
ten einde de gerechtelijke vervolging van vervalschers moge
lijk te maken. 

De v o o r z i t t e r geeft hierbij de toelichting, dat in 1924 het 
Congres van de Algemeene Postverf eniging wordt gehouden en 
dat deze voorstellen, waarvan de m o g e l i j k h e i d bestaat, dat 
ze door dit Congres worden aangenomen, reeds in dezen vorm 
zijn aangenomen op de Philatelistische Congressen te Bordeaux 
en Charleroi en dat, wanneer zulk een voorstel uit verschillende 
landen tot het Postcongres komt, het sterker wordt. Hij adviseert 
dus het voorstel ook aan te nemen en vraagt of de aanwezigen 
hierop iets te zeggen hebben. 

De heer dr. A. v a n D a m , Haarlem, verzoekt (?) en (5) separaat 
te behandelen, daar hij op a') iets te zeggen heeft, waarmede de 
voorzitter accoord gaat. De heer Van Dam betoogt daarna, dat 
dit voorstel in den tegenwoordigen tijd van bezuiniging geen 
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kans van slagen zal hebben, omdat ten eerste de kosten van 
aanmaak zeer hoog zijn, terwijl offsetdruk veel goedkooper is en 
de aanmaak ook veel vlugger geschiedt. 

De heer ƒ. D. v a n B r i n k , Hoek van //ö//rt«i/, is het daarmede 
eens en deelt tevens mede, dat in Frankrijk de postzegels kant-
en-klaar aan geheele vellen, gegomd en getand, uit de machine 
komen, hetgeen met staaldiuk onmogelijk zal zijn; z.i. zal dus 
het voorstel onaannemelijk voor de postadministraties zijn. 

De heer W. B i g wo o d, Brussel, deelt daarop mede, dat, alvorens 
het voorstel bij den Belgischen Bond in behandeling kwam, hij 
zich op de hoogte heeft gesteld en vernomen, dat in Amerika 
een machine bestaat voor postzegels in »taille douce«, die nog 
een grooter productievermogen heeft. 

De v o o r z i t t e r zegt daarna, dat het een zaak voor de toekomst 
is en waar de machine reeds bestaat het niet uitgesloten is, dat 
de postzegeldrukkerijen in andere landen ook zulk een machine 
aanschaffen in de toekomst. Daar het Postcongres slechts om 
de 4 jaar wordt gehouden, moeten wij, willen wij eenig doel 
treffen, tijdig met het voorstel zijn. Bovendien meent spreker, 
dat wij wel eenig recht hebben, omdat de eerste o p l a e e v a n e e n 
nieuwe uitgifte grootendeels bij de verzamelaars terecht komt. 
, De heer V a n D a m verzoekt de formuleering van het voorstel 
te wijzigen en eenige toelichting te geven. 

De v o o r z i t t e r merkt op, dat de formuleering gelijk was aan 
die van den Belgischen en Franschen Bond, doch heeft geen 
bezwaar de toelichting erbij te geven. Hij zal zich ook betref
fet.de de wijziging met den Belgischen en Flanschen Bond in 
verbinding stellen, ten einde de fonnuleer ingaldus gelijkluidend 
te maken. 

Aldus wordt besloten; daar over sub b) niemand het woord 
verlangt, is dit eveneens aangenomen. 

Daarna volgt het jaarverslag van den penningmeester , den 
heer mr. W. S. W. d e B e e r , die mededeelt, dat de Bond thans 
over ruime kasmiddelen beschikt. Van de 200 philatelisten-
insignes, die aangemaakt werden, zijn er reeds 170 verkocht , 
terwijl het restant ook spoedig verkocht zal zijn, zoodat reeds 
een nieuwe voorraad is besteld. Van den Leiddraad zijn 1000 
exemplaren gedrukt, waarvan verkocht 611, zoodat er op het 
oogenblik nog 389 exemplaren over zijn. Een en ander blijkt 
zeer gunst ig; op de insignes is een flinke winst gemaakt. 

Daarna wordt door hem rekening en verantwoording afgelegd 
door het vermelden van de volgende cijfers : 

REKENING OVER 1921. 
O n t v a n g s t e n . 

Saldo 1921 / 369,36 
Contributies » 658,70 
Insignes » 90,— 
Bonds Informatie-Bureau » 4,90 

U i t g a v e n . 
Philatelistendag Arnhem 
[Jesluursvergaderingen -
Hegeer: IVIedailles 
Drukwerk 
Ontvangst gasten Arnhein 
Onkosten samenstelling Leiddraad 
Reiskosten kasovername » 
Porti » 
Incassokosten kwitanties » 
Nederl. Verg. Pro memorie » 
Saldo » 

1122,96 

100,— 
259,38 

50,48 
34,90 
31,50 
57,10 
4,90 
7,27H 

10,— 
560,25 

/ 1122,96 
BEGROOTING 1923. 

O n t v a n g s t e n . 
Saldo » 560,25 
Con'r ibut 'es » 700,— 

/ 1260,25 
U i t g a v e n , 

Philatelistendag ƒ 100,— 
bestuursvergaderingen » 300,— 
Buitenlandsche reizen » 70,— 
Porti » 12,50 
incassokosten » 7,50 

Drukwerk » 20,— 
Reserve tentoonstellings-materiaal » 100,— 
Reserve Leiddiaad » 4oo,— 
Onvoorziene uitgaven » 250,25 

f 1260,25 
De rekening over 1921 is nagezien en accoord bevonden door 

de Vereenigirig »HoUandia« te Amsterdam. Daar noch over 
deze rekening, noch over de begrooting het woord veilangd 
wordt, worden beide goedgekeurd. 

Hierna wordt overgegaan tot punt 6 van de a g e n d a : Be
st uursverkiezing. 

Volgens art. 9 H. R. zijn alle bestuursleden aftredend, doch 
terstond herkiesbaar. 

De heer V r e d e n d u i n , Amsterdam, stelt voor het geheele 
bestuur bij acclamatie te herkiezen. 

De heer W. P. C o s t e r u s Pzn., als afgevaardigde van de 
Nederlandsche Vereeniging van Postzegelverzamelaars, gaat 
daarmede niet accoord en wenscht stemming. Dit uit principe, daar 
hij zelf zal s temmen op de beeren, die thans het bestuur vormen. 

Aldus wordt er gestemd door de afgevaardigden van de 
aanwezige Vereenigingen (de Philatelisten-Veieeniging »Grcnin-
genc was niet vertegenwoordigd). De uitslag, medegedeeld door 
de beeren Burgersdijk en Costerus, die het s tembureau vormen, 
heeft lot resultaat, dat het geheele bestuur herkozen woidt. 

Vervolgens komt punt 7 in behandeling, dat door den v o o r 
z i t t e r wordt gecombineerd met punt 8. 

De heer L e o n d e R a a y , Watergraafsmeer, stelt voor in de 
toekomst punt 7 niet meer op de agenda te plaatsen, daar het 
nu toch vanzelfsprekend geworden is, dat elk jaar een Philate
listendag wordt gehouden. 

De v o o r z i t t e r is het daarmede volkomen eens, doch kan de 
vermelding niet laten vervallen, omdat dit in afwijking van het 
reglement zou zijn. 

Daar het volgend jaar de Internationale Tentoonstelling door 
de Nederlandsche Vereeniging van Postzegelverzamelaars te 
^s-Gravenhage wordt gehouden, wordt unaniem besloten alsdan 
gelijktijdig de Vijftiende Nederlandsche Philatelistendag te houden. 

Bij de rondvraag deelt de heer G. J. S t o r k , Amsterdam,'m^dit, 
dat hij met leedwezen uit de bladen heeft vernomen, dat de 
Drijvende Brandkastzegels worden ingetrokken. Uit de gegevens 
kan z.i. geen directe aanleiding hiertoe gevonden worden. Daar 
gebleken is, dat deze drijvende brandkasten in eene behoefte 
voorzien en ze in het belang van den handel in het algemeen 
zijn, vraagt spreker, of het niet op den weg van den Bond ligt, 
te trachten deze intrekking te voorkomen. 

De heer mr. E. B o n n , 's-Gravenhage, deelt mede inlichtingen 
hierover te hebben verkregen : de Drijvende Brandkast is eene 
particuliere aangelegenheid. Deze onderneming heeft een con
tract gesloten met de Regeering, waardoor de postadministratie 
zegels levert. Daar de exploitatiekosten niet ui tkomen, worden 
de drijvende brandkasten opgeheven en is het contract met de 
Regeering opgezegd. Aldus zijn ook de zegels overbodig geworden. 

De heer V a n B r i n k beaamt dit door het voorlezen van eenige 
dienstorders, waarin o.m. ook wordt vermeld, dat met i September 
de dienst per drijvende brandkast is opgeheven en de zegels 
worden ingetrokken. De zegels kunnen nog tot 31 October a.s. 
worden ingewisseld tegen andere postwaarden of tegen baarge ld . 

De heer V a n A s , /iwj/<;̂ vÄrOT, vraagt of er dan wellicht stappen 
kunnen worden gedaan, dat de restvoorraden vernietigd worden, 
opdat de onderneming deze vroeg of laat niet tegen hoogen of 
lagen prijs zal kunnen verkoopen. 

De heer D e B e e r zegt, dat de onderneming niet in het bezit 
van de zegels kan komen, daar ze eigendom van de post zijn. 
Verder voegt spreker hieraan toe, dat we blij mogen zijn, dat 
het binnenkort met deze halfslachtige postzegels zal gedaan zijn. 

De v o o r z i t t e r meent, dat deze zegels eigenlijk niet in een 
postzegelverzameling thuis hooren, waarna de discussie wordt 
gesloten. 

De heer C o s t e r u s vraagt, nu hij de verblijdende cijfers 
betreffende den Leiddraad heeft vernomen, of ook de uitgave van 
een Gids voor Nederlandsche Poststukken in overweging kan wor
den genomen. 

De heer V o s s merkt op, dat hij hierover twee jaar geleden 
reeds heeft gesproken en het bestuur toen beloofd heeft erover 
te zullen denken. 
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De heer D e B e e r vraagt, of de heer Costerus er ook bezwaar 
tegen zou hebben, indien de Poststukken-catalogus zou worden 
gecombineerd met een eventueel nieuwen druk van den Post
zegelleiddraad. 

De heer C o s t e r u s zou dit ten zeerste toejuichen, daar op deze 
manier de propaganda voor het verzamelen van poststukken 
wordt bevorderd. 

De v o o r z i t t e r vestigt nog de aandacht op een door den heer 
Voss geschreven werkje over de Nederlandsche poststukken, 
dat heden middag op de Show aanwezig was en deelt mede de 
aangelegenheid op een eerstvolgende bestuursvergadering ter 
sprake te brengen. 

To t slot houdt de heer L e o n d e R a a y zijn voordracht over 
»Eenige variëteiten in de postzegels van Transvaal , zoowel van de 
eerste uitgifte als onder de Engelsche Bezetting — overgebracht 
van het Congres naar deze vergadering — welke door de aanwezigen 
met groote aandacht wordt gevolgd. 

De v o o r z i t t e r dankt den heer De Raay voor zijn interessante 
voordracht en sluit om half vier, onder dankzegging voor de 
belangstelling, de vergadering. 

Velen gingen daarna nog een kijkje nemen op de Show, die 
om 4 uur werd gesloten. Precies om half 5 stonden de gereser
veerde trams gereed (aangeboden tocht door de Postzegelver-
eeniging „Breda"), welke ons naar Gtnneken brachten, waarna door 
velen werd deelgenomen aan de wandeling door het fraaie Mast-
bosch naar het Mastbosch-Hotel van den heer Das, alwaar om 
half 7 de O f f i c i e e l e F e e s t m a a l t i j d plaats vond. 

Bij het binnentreden der zaal kregen de ruim 90 aanwezigen, 
waaronder ook de Belgische, Fransche en Luxemburgsche gasten, 
een aangeteekend s tuk ; „Kennisgeving van aankomst van een 
diner, de waarde van f 4 , ^ niet te boven gaande". Van deze 
kennisgevingen was het eigenaardige, dat ze onmiddellijk in 
ontvangst werden genomen, alle persoonlijk door den geadres
seerde, zoodat geen enkele , ,machtiging" plaats vond! Geen dezer 
kennisgevingen werd geweigerd of ging onbestelbaar t e rug! 
Het diner, waarvoor de eigenaar van het Mastbosch-Hotel, de 
heer L. Das (Lid der Postzegelvereeniging „Breda") gezorgd had, 
was allerkeurigst en men liet het zich dan ook wel smaken. De 
heer Das had daarvoor later aan tafel een welverdiende hulde 
in ontvangst te nemen. 

Een artistiek strijkje verhoogde de gezelligheid en aan de sierlijk 
getooide tafels, o.a. met kleine Hollandsche, Belgische en Fran
sche vlaggetjes, ging het weldra vroolijk toe. 

De heer V a n d e r S c h o o r e n stelde voor aan H. M. de Ko
ningin een telegram te zenden van den volgenden inhoud: .,De 
deelnemers aan den Veertienden Nederlandschen Philatelistendag, 
vereenigd in Hotel Mastbosch te Ginneken, brengen Uwe 
Majesteit eerbiedig hulde", hetgeen geestdriftig werd toege
juicht , gevolgd door het zingen van het »Wilhelmus«. 

Daarna opende de heer V a n d e r S c h o o r e n de rij der 
speeches : Hij herdacht in het Fransch de aanwezigheid der bui-
tenlandsche gasten, dankte voor hunne tegenwoordigheid, stelde de 
gezondheid in van de staatshoofden hunner respectieve landen en 
dronk op den voorspoed van België, Luxemburg en Frayikrijk. 
Daarna werd het Belgische en het Fransche Volkslied gezongen 
en het Luxemburgsche door het orkest gespeeld (dit, in de 
„Luxemburgsche" taal (dialect) kende alleen de heer Wolff!) en 
vanzelfsprekend kwam ook het zingen van het Philatelisten-Lied 
vaak aan de beurt . 

De heer V a n d e r S c h o o r e n zegde vervolgens, dat het 
thans de derde maal was, dat te Breda de Philatelistendag werd 
gehouden, de beide vorige malen waren ons nog met vreugde 
in herinnering. Nu waren wij hier weder bijeen en hadden weder 
even genoeglijke dagen gehad, hetgeen uitsluitend te danken 
was aan de welverzorgde organisatie van de Vereeniging „Breda". 
Spreker stelde daarom voor een glas te ledigen op het welzijn 
der jubi leerende Vereeniging en meer speciaal op de beeren 
Spitzen en Smeulders, die sedert de oprichting, 30 jaar geleden, 
voorzitter, respectievelijk secretaris waren, waaraan met vele 
hoera 's gevolg werd gegeven. 

De heer B i g w o o d noodigde alle aanwezigen uit het volgend 
jaar naar Brussel te komen, niet alleen uit naam van de hier 
aanwezige Belgen, doch in het bijzonder namens den Belgischen 
Bond, alwaar z'i met even groote hartelijkheid zullen ontvangen 
worden als de buitenlanders hier, en stelde teii slotte een toast 
in op de aanwezige dames. 

De heer W o l f f , de voorzitter van de Luxemburgsche Ver
eeniging, kwam met een zeer interessanten speech, die hieronder 
in zijn geheel volg t : 

Mesdames, messieurs! En ma qualité de président de 1'Union 
des Timbrophiles de Luxembourg, j 'apporte les salutions tres 
sincères et les voeux les plus cordiaux ä la Postzegelvereeniging 
»Breda« ä l'occasion de son trentième anniveisaire. Vous n'êtes 
pas sans savoir M. et M. que Luxembourgeois et Néerlandais 
sont unis par les Hens d' une longue tradition historique. 
Pendant des siècles Ie Luxembourg a été une des 13 provinces 
des Pays-Bas, dont eile a partagé les vicissitudes de fortune. La 
Maison glorieuse de Nassau, si intimement liée aux destinées 
de la Hollande dans la plus haute spiendeur de son histoire, 
a eu son berceau dans notre Chateau de Vianden, dont plus 
d' un entre vous a contemplé les ruines pittoresques. De 1815 
ä 1890 Ie Luxembourg a été dans une union personelle avec Ia 
Hollande. Les rois Guillaume I, Guillaume II et Guillaume III de 
la Maison des Oranges-Nassau ont également été nossouverains. 
Les couleurs du drapeau hollandais sont également les nótres. 
Les Prince Henri des Pays-Bas, frère du roi Guillaume III et régent 
du Grand Duché, est resté jusqu ' a ce jour une des figures 
les plus populaires parmi Ie peuple luxembourgeois Deux des 
plus belles statues de notre capitale sont consacrées, 1' une aiI 
roi Guillaume II, qui nous a donné notre constitution, 1' autre 
ä la princesse Amélie, femme du prince Henri. Et les accords 
du »Wilhelmus van Nassauen« font vibrer jusqu ' ä ce jour les 
coeurs des Luxembourgeois. 

Et puis, M.M, ce qui vous intéresse comme philafélistcs, nos 
premiers et les plus beaux timbres, ceux de la série de 1852, 
portent 1'efifigie de votre roi Guillaume III, tout comme les 
vótres de la même époque. Vous voyez, M.M., que nous n ' a v o n s 
pas seulement des souvenirs historiques en commun, mais aussi 
des souvenirs philatéliques communs , et je peux ajouter des 
aspirations philatéliques communes. L' année dernière, monsieur 
Van der Schooren, Ie distingue président de votre federation, 
nous a fait 1' honneur d' assister ä notre exposition ä Luxem
bourg. L' année prochaine les Luxembourgeois assisteront, j ' en 
suis sur, en grand nombre ä 's-Gravenhage. Philatélisfes 
hollandais, belges et luxembourgeois ont des interets communs 
et un bu t convergeant, celui de notre belle cause philatélique. 
M.M., je léve mon verre ä cette oeuvre commune, ä la santé 
des philatélistes presents et ä la prospérité de la Postzegelver
eeniging »Breda«. 

De heer M a i n g a y sprak over de Belgische Tentoonstell ing, 
het volgend jaar te Brussel te houden, waarvoor het bescherm
heerschap was aanvaard door Koning Albert. Hij hoopte, dat 
onze Koningin dit goede voorbeeld zal volgen. Die Tentoon
stelling was geen concurrentie voor de a.s. Nederlandsche, 
integendeel, Ijeide landen, bezield met dezelfde liefde voor de 
philatelic, kunnen met elkander samenwerken. Hij ried de 
aanwezigen aan, daar hij wist welk spaarzaam volk de Neder
landers zijn, vanaf heden avond franken te sparen en degenen, 
die niet voldoende Fransch spreken, dg volgende zes woorden 
te onthouden : »Tous ä Bruxelles, fin mai mille-neuf-cent-vingt-
quatre!« 

De heer S i n g e l s stelde een dronk in op den Bond en op den 
Bondsvoorzitter; de heer V a n B r i n k dankte, in opdracht van 
den Raad van Beheer van het Maardblad, den heer Smeulders ; 
de heer V a n d e r S c h o o r e n bracht hulde aan den heer Das ; 
de heer B i g w o o d dankte de deputaties voor de vriendelijke 
ontvangst en, hoewel hij niet veel Nederlandsch verstond, had 
hij toch begrepen, dat de beeren Spitzen en Smeulders de 
mannen waren geweest, die »Breda« groot gemaakt hebben en 
feliciteerde hij deze beeren. 

De heer D e R a a y sprak het volgende: 
Dames en bee ren ! Toen ik heden middag door de Nederland

sche Philatelisten waardig werd bevonden in aanmerking te komen 
voor de medaille van verdienste, door den Bond jaarlijks uit te 
reiken, was ik te verrast en Ie ontroerd, om U naar mijn beste 
weten te bedanken. Dit verzuim zal ik nu even trachten te 
herstellen in een paar woorden. 

Om op ééne lijn te worden gesteld met onze Nederlandsche 
Philatelisten als de beeren Robert en Spitzen, is de grootste 
eer, die een Nederlandsch philatelist zich indenken kan. Zooveel 
maal grooter eer is het voor mij, die als handelaar in de phila
telistische wereld bekend staat, den afsluitboom verbroken te 
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hebben, die steeds bestond in Nederland tusschen verzamelaar 
en handelaar, en nu mijn zwakke pogingen, die ik aan de 
Philatelie gewijd heb, te zien bekroond met de allerhoogste 
eer Dat in dit eerbewijs voor mij een spoorslag zal zijn, om 
meer en meer mijn zwakke krachten te wijden aan de philatehe, 
behoef ik U niet te verzekeren Ik zal daarom eindigen met 
mijn weigemeenden dank aan alle dames en beeren, die mij in 
den loop der jaren hun vriendschap hebben betuigd en bewezen 
en hoop ik, dat deze vriendschap nog vele jaren zal blijven 
bestaan Met trots zie ik, dat de Bond, waar an het stichten 
door mi) met eminente mannen, als de beeren Van der Schooren 
en Rijkhoek, tot iets wezenlijk is geworden en waarop nu de 
geheele Nederlandsche philatehe steunt 

Dat hij nog menig jaar blijve bestaan en dat zijn wakkeie 
voorzitter met evenveel animo en ijver de belangen ervan zal 
behartigen als hij dit reeds zooveel j a i e r gedaan heeft ' 

En daarom roep ik U allen toe dank voor het goede aan mij be 
wezen en lang zullen de Bonden allen, die hem toebehooren leven ' 

De heer S p i t z e n , die dooi den voorzitter een 10 tal jaren gele 
den toen zijne beeltenis m den voim van een postzegel afge
drukt stond in het feestprogramma van »Bieda«, de ,koning" 
was genoemd, kwam met een geestige rede, waarin hij liet uitko 
men, dat de koningen in hun land het meeste moeten overlaten 
aan hun ministers den minister van financiën, van handel \ an 
justitie enz Al deze ministers waren vereenigd m den persoon 
van den heer Smeulders , deze was het, die go'/o ^' 'n het werk 
verrichtte, dat de Postzegelvereenigmg ,Breda" had doen groot 
worden Hij dankte de beeren Van der Schooren, Bigwood, 
Wolff en verder allen, die heden op het welzijn van „Breda" 
hadden gedronken 

De heer W ij n m a 1 e n had iets nieuws een philatelistisch hu
moristische voordracht, onnoodig te zeggen hoe groot het applaus 
was Er was nog een telegram van den heer Klinkhamer mge 
komen, luidende ,Gioe ten aan alle philatelisten met gedachten 
bij U" en ook werd nog een fotogiafische opname van de tafel 
genomen (Tegen toezending per postvvissel van f i,— aan den 
heei A J van Eijnatte, Spooistraat 36«, Dtcda, ontvangt men 
bedoelde foto franco toegezonden) 

En tusschen dat alles lieten de messen en vorken zich niet 
onbetuigd tot men overging tot het „gezellig samenzijn", waarbij, 
dank zij de aanwezige dames, heel wat gewalst, ge lagtimed, 
ge twostept, geshimmied en ge Bondslied werd Een verrassing 
wachtte ons nog in den vorm van diie verlotingen zonder nieten 
onder alle aanwezigen twee bestaande uit prijzen geschonken 
dooi de Postzegelvereenigmg , Breda" en een uit prijzen door de 
aanwezigen beschikbaar gesteld, v\nai onder de nieuw Jubileum 
sei les van de drie Kolomen geschonken dooi de firma Keiser &Zoon 

Eene aardige attentie van , Breda" nas ook om den aanwezigen 
dames een leuke surprise te bereiden 

Tot welk uur dit gezellig samenzijn duurde, duif ik hier niet 
neer te schriiven 

Door de Vereeniging waren op verschillende tijdstippen auto's 
welwillend beschikbaar gesteld, om de feestvieiders Breda waarts 
te brengen 

Zondag 2 September, om circa 11 uur, ving het C o n g r e s aan, 
onder leiding van den heer G V van der Schooren, in den 
wintertuin van „De Schuur" , dat toegankelijk v\as voor alle phila 
telisten, die wederom in grooten getale waren opgekomen 

De v o o i z i t t e r opende de vergadering met een welkomstgroet 
en vertrouwde, dat alle aanwezigen na gisteravond weder met 
nieuwen moed zouden beginnen 

Het eerste punt, dat behandeld werd, luidde als volgt 
I Bespreking van de mdeehng van het Programma vooi de 

Internationale Tentoonstelling van Poststgeh, enz, te 
's Gi avenhage m September IQ24 

(Ingezonden door de Nedei la rdsche Vereeniging van 
Postzegelveizamelaars en in te leiden door haar vooizitlei, 
den heer G V van der Schooren) 

De v o o r z i t t e r gaf hierbij de volgende toelichting 
De Nederlandsche Veieeniging heeft het op hoogen prijs 

gesteld talrijke mededeelingen en wenken te hebben ontvangen 
vooi een practische samenstelling van het programma, welke 
dankbaar in oveiweging zijn genomen Het houden eener Tentoon 
stelling IS een publieke zaak, die dus pubhek behandeld moet 
worden Ovei het voorloopige programma, dat aan alle vereeni 
gingen is toegezonden (en werd afgedrukt in het Maandblad 

No 6, 16 Juni 1923), ten einde dit op een vergadering te bespreken, 
kan thans nog verder gesproken woiden Intus-^chen heeft het 
Uitvoerend Comité zitting gehouden en is aan een aantal raadge
vingen reeds gevolg gegeven Daardoor zijn velschillende wijzi 
gingen aangebracht m de Klasse Indeeling 

(Deze wijzigingen werden d a a m a door den voorzittei opgesomd 
en zullen t z t in het Maandblad worden bekend gemaakt) 

Nadat nog werd medegedee ld , dat in alle kla'^sen voor vol 
doende bekroningen zou worden gezorgd, werd het eerst het 
woord verzocht door den heer D e R a a y , die vroeg of hande
laren een piive verzameling - als ze dus in dit geval ook verza 
meiaar ziin — zouden kunnen inzenden in eene klasse, die uit 
sluitend voor verzamelaars bestemd is 

De v o o r z i t t e r meende , dat, indien het hier een collectie 
betrof, die door den exposant werkelijk zelf bijeengebracht was, 
daar niets tegen zou zijn 

De heer mr D e B e e r achtte zulks een gevaarlijk precedent 
De v o o r z i t t e r was het hiermede niet eens, daar handelaren 

op een Tentoonste l l ing meest met zeldzaamheden aankomen en 
hiervoor een afzonderlijke klasse is gevormd 

De heer D e R a a y voegde daaraan toe, dat z 1 een handelaar , 
die zelf ook verzamelaar is — m Amerika zijn bijna alle hande 
laren ook veizamelaar — evenzoo een verzamelaar in den waren 
zin des woords is Bovendien vestigde dezelfde spreker de aan 
dacht op het feit, dat handelaren ook lid zijn van een verzamelaars 
veieeniging en dus dezelfde rechten moeten hebben 

De heer mr D e B e e r wees erop dat een handelaar dan wel 
een collectie kan koopen en die als zijn verzameling kan exposeeren. 

De heer mr B o n n stelde voor, dat een handelaar, die als 
verzamelaar wilde inzenden, van de vereeniging waarvan hij l id 
IS, een bewijs moet overleggen, dat hij werkelijk verzamelaar is. 

De v o o r z i t t e r deed daarop toezegging dit onderwerp onder 
de oogen van het Uitvoerend Comité te brengen Hij apprecieerde 
de goede verstandhouding, die er bestaat tusschen handelaren 
en veizamelaais en twijfelde niet of deze zaak zou in orde komen 
Bovendien behield het Comité toch een groote macht aan zich, 
een macht, welke het in staat stelt in bijzondere gevallen in te 
grijpen 

De heer V a n B r i n k kreeg daarna het woord onder mede-
deeling, dat hem nog eenige punten duister waren Hij verwees 
daarbij naar zijn ai t ikel in het Maandblad (zie No 8, Augus tus 
1923), in de eerste plaats zou hij gaarne zien, dat m geen geval 
meer inzendingen zullen worden aangenomen dan waarvoor 
plaatsruimte beschikbaar is , m de tweede plaats, dat aan verza
melaars, die iets »goeds« tentoonstellen, doch niet over ruime 
geldmiddelen beschikken, die hen in staat stellen met groote , 
met grof geld betaalde rari tei ten voor den dag te komen, een 
aanmoedigingsprijs wordt toegekend , in de derde plaats, dat in 
elke klasse dezelfde waardeeringen worden toegekend , en 
ten slotte, dat aan inzenders de verplichting zou worden opge
legd, dat ZIJ bij de inzending een beknopte beschrijving zouden 
geven, die in den catalogus moet worden opgenomen Dit laatste 
om de bezoekers van de Tentoonstelling een goed overzicht te 
geven van hetgeen aanwezig is en aldus te voorkomen, dat het 
een of ander, dat een bezoeker interesseert, woidt overgeslagen 
te bezichtigen 

De v o o r z i t t e r antwoordde daarop, dat de Tentoon-
stelhng zal worden gehouden in de zalen van »Pulchn Studio« 
Van de beschikbaie ru imte zal op de meest economische wijze 
gebruik worden gemaakt , zoodat er heel veel kan worden ten
toongesteld Het zal echter z 1. onmogelijk zijn, om op een zeker 
oogenblik inzendingen te weigeren, mdien deze voor den bepaalden 
termijn van sluiting worden aangegeven Hij was het er geheel 
mede eens, dat het j a m m e r zou zijn, mdien inzendingen zouden 
moeten worden opgeborgen en dus alleen voor de Jury te 
bezichtigen zijn, zooals te Londen is gebeuid Het Uitvoerend 
Comité had hieiover weldegeli jk gedacht en zou nog zien wat 
er aan te doen zou zijn, om dat te voorkomen 

Aaneaande inzendingen van minder met het aardsche slijk 
bedeelden, was het steeds de bedoeling van het Comité geweest, 
dat geld met voorop mag worden gezet Wat betreft de waar
deeringen, deze zullen zooveel mogelijk gelijk zijn, doch is er 
altijd de weg open voor vereenigingen of personen, die een 
extra medaille beschikbaar willen stellen voor het een of ande r 
speciaals naar hun keuze Beschrijvingen zullen in den catalogus 
worden gegeven 
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De heer V a n B r i n k nam met genoegen nota van de 
antwoorden van den voorzitter, behalve dat betreffende de 
plaatsruimte. Z.i. zou het beter zijn eerst af te wachten hoeveel 
plaatsruimte er voor de gezamenlijke inzendingen noodig zou zijn 
en zou aan verzamelaars, die een te groot object inzenden, in 
overweging moeten worden gegeven een gedeelte teiug te nemen. 

De heer D e R a a y had het speciaal over de bekroningenen 
waarschuwde ervoor toch vooral niet te veel medailles be
schikbaar te stellen. Hij had reeds vele tentoonstellingen mede
gemaakt, waarvan bijna alle inzendingen bekroond waren. In 
een klasse van b.v. lo ä i i inzendingen kregen S ä g een 
medaille . . . er werd letterlijk met medailles gesmeten. Z.i. zou 
het voldoende zijn, indien voor elke klasse een gouden, een 
zilveren en een of twee bronzen medailles beschikbaar waren, 
terwijl de Jury toch altijd nog de bevoegdheid heeft een be
kroning niet toe te kennen. 

De v o o r z i t t e r beloofde deze woorden in overweging te 
nemen. 

De heer B l a n k e n (namens »De Globe«,/Jr«;^«;«) herinnerde 
den voorzitter aan een brief, door »de Globe« aan het Comité 
verzonden, waarin werd voorgesteld ook een klasse te vormen 
voor collectieve inzendingen der leden eener Vereeniging. 

De v o o r z i t t e r antwoordde, dat dit nog door het Comité 
behandeld zal worden. 

Voorts deelde de v o o r z i t t e r nog mede , dat voor plaatsruimte 
voor inzendingen uit valuta-zwakke landen minder zal worden 
berekend. 

Niemand meer het woord verlangende, werd de discussie ge
sloten en overgegaan tot behandel ing van punt 6 van de agenda, 
nadat niemand eenig bezwaar had gemaakt dit vóór punt 2 te 
laten gaan. 

6. De Nederlandsche Bond van Vereenigingen vin Postzegel
verzamelaars spreke de -wenschelijkheid uit, niet alleen, 
dat zoo spoedig mogelijk de inhoudsopgave over de laatste 
twee jaargangen van het Nederlandsch Tijdschrift voor 
Postzegelkunde verschijne, maar dat ook uitgegeven worde 
eene algemeene inhoudsopgave over alle jaargangen. 

(Ingezonden door de Utrechtsche Philatelisten-Ver-
eeniging en in te leiden door den heer F. H. M. Post.) 

De heer P o s t lichtte dit voorstel met eenige woorden 
toe, waarin hij bijzonder liet u i tkomen, dat hij de uitgave van 
eene inhoudsopgave van alle j aa rgangen gezamenlijk \ an groot 
algemeen philatelistisch belang acht te . 

De v o o r z i t t e r deelde mede , dat de inhoudsopgave van de 
laatste drie jaargangen in bewerking is en wel spoedig zal ver
schijnen. Het betreft eene aangelegenheid van de Nederlandsche 
Vereeniging, wat echter niet gezegd behoeft te worden van een 
algemeen register. 

De heer dr. V a n D a m meende , dat het samenstellen van een 
gezamenlijken inhoud van groot philatelistisch belang moet zijn 
om daartoe over te gaan, doch dat hier uitsluitend sprake is 
van belang voor de leden van de ' Nederlandsche Vereeniging. 
Hij stelde daarom voor, dat de heer Post zijn verzoek bij deze 
Vereeniging zal indienen. 

De heer V o s s was het e rmede eens, dat een gezamenlijke 
inhoud van groot algemeen philatelistisch belang zou zijn ; het 
Nederlandsch Tijdschrift telde 30 jaargangen, die gezamenlijk 
de geschiedenis van philatelistisch Nederland vormen. Hij stelde 
daarom voor deze vergadering de wenschelijkheid van een ge
zamenlijk register te doen uitspreken. 

De heer P o s t voegde hieraan nog toe, dat de jaargangen 
in practische waarde zullen steigen, indien een algemeen register 
bestaat . 

De v o o r z i t t e r was bang zich te veel in de zaken van de 
Nederlandsche Vereeniging te mengen, indien aan het voorstel 
van den heer Voss gevolg werd gegeven, doch zegde toe de 
aangelegenheid op de eerstvolgende algemeene vergadering van 
de Nederlandsche Vereeniging ter sprake te brengen. 

Waar toe werd besloten. 
Vervolgens kwam aan de b e u r t : 
2. Hoe denkt de Bond over het voortzetten van de idtgave van 

het Nederlandsch Philatelisten-Adresboek, hetwelk door den 
vorigen uitgever in igi8 gestaakt is ? 

(Ingezonden door de Utrechtsche Philatelisten-Vereeni-
ging en in te leiden door den heer F . H. M. Post). 

Na inleiding van dit onderwerp door den heer P o s t , met me-
dedeeling, dat dit Adresboek in 1917 en 1918 is uitgekomen, 
doch waarvan in 1918 de uitgave is gestaakt en van welke uit
gave hij de groote leerzaamheid in het oog bracht, deed hij den 
Bond de vraag, stappen te doen tot een volgende uitgave. 

De v o o r z i t t e r deelde hierop mede, dat dit onderwerp ook 
in de op Vrijdag 31 Augustus 1.1. gehouden bestuursvergadering 
was besproken en was het Bondsbestuur van oordeel, dat de uitgave 
van het Adresboek een particuliere uitgave was van den heer 
Heijmans, te Rotterdam ; dat de Bond geen steun kan verleenen 
aan iets, waarin hij geen medezeggingschap heeft en dat, wanneer 
een dergelijk Adresboek door den Bond zoude worden uitgegeven, 
daarin alleen zouden worden opgenomen leden van bij den Bond 
aangesloten Vereenigingen en niet van hen, die daar buiten 
staan. Het onderwerp zal echter nader in een Bondsvergadering 
worden besproken. (P. J. PCzn). 

De v o o r z i t t e r deelde vervolgens mede, dat punt 
3. Het historisch-geographisch verzat/telen van postzegels 

(in te leiden door den heer P. Vredenduin jr ), 
op dit Congres niet zal worden behandeld, doch de causerie 
zal worden afgedrukt in het Maandblad, waarna wordt overge
gaan tot punt 

4. Kan wetenschappelijk verzamelen in het belang van den 
verzamelaar 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 jr.). 

De heer S p i t z e n deelde mede, dat reeds verscheidene malen 
op de vergaderingen van »Breda« de vraag te berde was gebracht 
wat toch feitelijk wetenschappelijk verzamelen is, doch dat de 
meeningen hierover zoo uiteen liepen, dat het nooit tot een 
bevredigende oplossing is gekomen. 

Het was daarom thans de bedoeling, eens van het Congres te 
hoo-en hetgeen daar onder wetenschappelijk verzamelen wordt 
verstaan. 

De v o o r z i t t e r maakte den heer Spitzen erop attent, dat zijn 
toelichting eenigszins afwijkt met de redactie van het ingezon
den onderwerp. 

De heer S p i t z e n zei daarop, dat het alleen daarom gaat een 
juiste definitie te hebben van den term » Wetenschappelijk verza
melen«, dat hij gaarne zou zien, dat hierover eens door het 
Bondsbestuur rijpelijk zou worden nagedacht, opdat het volgend 
jaar een afdoend antwoord zou kunnen worden gegeven. 

De v o o r z i t t e r zei medewerking toe en hoopte het volgend 
Congres de gewenschte definitie te kunnen geven. 

Ten slotte was het laatste punt aan de beurt van behande
ling, n.1. 

5. De wenschelijkheid wordt betoogd, dat de Staat zich zal 
beperken in het aantal zijner uitgiften op philatelistisch 
gebied. Hierbij wordt zoowel gedacht aan postzegels (b.v. 
groote series te iierwachten jubileum-zegels, zoowel van 
Nederland als van de Nederl. Koloniën) als aan briefkaarten 
(zeer groote verscheidenheid van opdrukken zelfs op brief
kaarten, welke reeds tientallen van jaren geleden werden 
ingetrokken). Door dergelijke uitgiften geeft de Staat zich 
den schijn van speculeeren op de fondsen der verzamelaars, 
terwijl de ware philatelic er niet mede wordt gediend, doch 
eerder in niiscrediet geraakt. 

(Ingezonden door de Postzegelvereeniging »Bredat en 
in te leiden door den heer W. H. Doorman). 

In een gloedvolle rede gaf de heer D o o r m a n zijn toelichting) 
waarin hij zijn misnoegen te kennen gaf over de laatste uitgiften 
van postzegels: nieuwe zegels, opdiukken, jubileumzegels. Nog 
erger was het z.i. met de overdrukte briefkaarten, hoogst 
ergerlijk, dat er 275 verschillende soorten bekend zijn. Op 
deze manier gaat de lust tot verzamelen er geheel uit en ver
trouwde spreker, dat allen met hem een woord van groot protest 
zouden laten hooren, opdat in de toekomst een herhaling wordt 
voorkomen. 

De v o o r z i t t e r was het niet geheel eens wat betreft de post
zegels. Sedert 1898 hebben we postzegels met de beeltenis van 
Koningin Wilhelmina en nu, 25 jaar later, hebben we nog steeds 
dezelfde. Dat er, tengevolge van gewijzigde toestanden, als ver
hooging van port, enz. eenige nieuwe waarden of opdrukken 
waren verschenen, was toch niet meer dan noodzakelijk en boven-
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dien was het aantal bijgekomen zegels in die 25 ja ren toch al 
heel gering. In Duitschland b.v. zal men toch ook wel niet 
bedoeld hebben, om bijna eiken dag nieuwe waarden te creëeren, 
hetzij door nieuwe zegels, hetzij door oude te overdiukken^ doch 
de toestand maakt dit onvermijdelijk. 

Wat betreft de poststukken, de v o o r z i t t e r kon zich denken, 
dat het voor een verzamelaar niet pleizierig moet zijn enkele 
stukken, waarvan slechts een gering aantal exemplaren weid 
overdrukt, ver boven nominaal te moeten koopen, doch wees erop, 
dat de Staat onmogelijk speculatie op de beurzen der verzame
laars op het oog kan hebben gehad; het aantal poststukken
verzamelaars, in welk land ook, is nog te klein om dit eenig 
tastbaar voordeel te kunnen doen opleveren. Dat er zooveel 
soorten kaarten zijn overdrukt, vindt zijn 001 zaak in het feit, 
dat op vele postkantoren voorheen nooit de dienstorders zijn 
uitgevoerd, waardoor verscheidene oude typen-k„arten nogop die 
kantoren aanwezig waren. Nu op een zeker oogenblikorder werd 
gegeven aan de postkantoren alle voorradige kaarten in te leveren, 
ten einde deze te kunnen overdrukken, hebben deposikantoren 
alles uit hoeken-en-gaten te voorschijn gehaald en ingeleverd. 

De heer C o s t e r u s zou toch gaarne zien, dat he tve ikee ide 
onder het oog van het Hoofdbestuur der P. & T. weid gebracht , 
om herhaling te voorkomen. 

De heer P o s t bepleitte het standpunt vanden Staat. De Staat 
heeft, zeker in dezen tijd, geld noodig. De uitgifte van postzegels, 
enz. wordt dus een indirecte belasting, die de verzamelaars 
betalen. Wie er niet aan wil, kan er ook afblijven. Het s tandpunt 
van den verzamelaar is natuurlijk geheel anders, doch den Staat 
is het niet kwalijk te nemen. 

De heer V o s s , die gehoord had, dat het ovei drukken van de 
briefkaarten is geschied als bezuinigingsmaatregel, achtte dit 
geen bezuiniging; de tijd die daarmede verloren is gegaan, heeft 
integendeel veel geld gekost. 

De v o o r z i t t e r wees op de relatie, die we nu met het 
Hoofdbestuur hebben, waardoor het wellicht mogelijk is der
gelijke uitgiften in de toekomst te voorkomen. 

Alvorens tot sluiting van het Congres over te gaan, nam de 
heer mr. B o n n het woord, die de aanwezigen erop wees, dat 
deze dag de laatste was, dat we bijeen waien vóór de Internatio
nale Postzegel-Tentoonstelling te ^s Gravenhage wordt gehouden. 
Hij sprak de hoop uit, dat vele verzamelaars in A'>^&?-/a«^/zoowel 
als in het buitenland zouden medewerken tot het welslagen van 
deze Tentoonstell ing; hij verwachtte vele inzendingen en hoopte 
ook op vele bezoekers. 

Voorts verzocht hij medewerking door propaganda in eigen 
kr ing ; voor dit doel waren sluitzegels in aanmaak en werd elk 
verzocht, die hiervan gebruik wenschte te maken — de zegels 
zijn gratis te bekomen — het benoodigde aantal op te geven 

Naar aanleiding van de mededeeling, dat er lo.oco stuks dezer 
sluitzegels worden gedrukt , deelde de heer M a i n g a y mede, dat 
de oplage van de propaganda-sluitzegels voor de Brusselsche 
tentoonstelling een half millioen bedraagt. 

De heer P o s t stelde nog voor aan de Posterijen den aanmaak 
van stempels te verzoeken voor propaganda dezer Tentoonstell ing, 
zooals dit in den laatsten tijd voor andere tentoonstell ingen is 
gedaan, waarop de v o o r z i t t e r antwoordde, dat hierover reeds 
in het Uitvoerend Comité was gesproken. 

Toen kwam er nog een aardig moment, n.1. nadat de v o o r z i t -
t e r de aanwezigen had bedankt voor de groote opkomst, dankte 
hij ook de buitenlandsche dames en beeren en reikte daarbij aan de 
beeren B i g w o o d en W o l f f , respectievelijk voorzitter van den 
Belgischen Bond en voorzitter van de Luxemburgsche Vereeni-
ging, het Bonds-Insigne uit, de eerste maal dat dit aan vreemden 
geschonken werd, waarmede de heer B i g w o o d , mede namens 
den heer Wolff, zeer vereerd was en in een uit het hart komende 
rede zijn erkentelijken dank betuigde. 

Met auto's, beschikbaar gesteld door de Postzegelvereeniging 
.,Breda", ving daarna de tocht aan naar Prinscnhage, waar om 
half twee de gemeenschappelijke lunch in Hotel „Burck" plaats 
vond. In den tuin van dit hotel werd nogmaals een foto genomen 
door een kundigen amaleur-fotograaf-plilatelist, lid van „Breda" 
en vervolgens een wandeling door het .,LieEbosch" gemaakt, 
waarna allen om 4 uur weder in auto's den terugtocht aanvingen 
naar Breda. (Genoemde foto wordt tegen toezending der frankeer-
kosten aan den heer J. A. G. Rosman, Veemarkt 38«, Breda, 
aan ieder deelnemer aan de lunch, gratis toegezonden). 

Teruggekeerd in „De Schuur" werd nog eens gedronken, 
achtereenvolgens op de gezondheid van de beeren Spitzen, Van 
der Schooien, Bigwood en vele anderen, doch uw verslaggever, 
die wel op een flink, doch niet op zulk een uitgebreid verslag 
had gerekend, had geen notitie-papier meer en heeft helaas niet 
alles meer kunnen aanteekenen, doch kan nog wel vermelden, 
dat men onder het genot van een strijkje nog geruimen tijd 
gezellig samen was. Hier en daar luisterde hij nog gespiekken 
af (LI is er toch niet boos om?), die vrijwel op hetzelfde neer
kwamen, n I. dat men er spijt van had, dat de Philatelisten-
dagen ten einde waren en men liefst den volgenden dag nog 
eens van voren af aan had willen beginnen. En zelfs hoorde hij 
reeds een gesprek over het feest te Breda.... over vi jf jaar! 
Laten we hopen, dat het de Vereeniging „Breda" en haar bestuur 
werkelijk gegeven moge zijn, in goede gezondheid, weder voltallig 
een dergelijk feest te kunnen vieren. 

Eindelijk was het uur van scheiden aangebroken en sloot de 
v o o r z i t t e r dezen in alle opzichten schitterend geslaagden Veer
tienden Nederlandschen Phi la le l is terdag, die hun, die er aan 
hebben deelgenomen, ongetwijfeld nog lang in aangenameher in-
nering zal blijven. K. A. HEIJMANS J R . 

Rotterdam, 10 September 1923. 

Nieuwe Uitgiften. 
De lezers en correspondenten worden vriendelijk uitgenoodigd, 

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

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

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

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

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

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

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

ARABIE. 
De »kleedjes-serie« werd voorzien van den Arabischen opdruk 

»Arabisch bestuur van Transjordanie, April 1921«. 
Aldus verschenen : 

'/s piaster, bruinrood. iV^ piasters, violet. 
V'i op Vs piaster, bruiniood. 2 » oranje. 
J/J piaster, rood. 3 » bruin. 

I » blauw. 5 » olijfgroen. 
10 piasters op 5 piasters, olijfgroen. 

Met een anderen opdruk in een vierkant, waarvan de be-
teekenis ons onbekend is, verschenen bovendien n o g : 
J-2, I en 2 piasters in de kleuren als hierboven vermeld' 

ARGENTINIË. 
In het Ju l i - rummer vermeldden wij 

de eerstelingen van de serie in nieuwe 
teekening. Verdere waarden zijn thans 
verschenen : 

3 centavos, geelgroen. 
4 » bruin violet. 

10 » donkergroen. 
30 » bruin lila. 
50 » zwart 

I peso, blauw en rood. 
5 » violet en groen. 

10 » bruin en blauw. 

l if .MAJimaiiii if iüii. l j i 
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Wij geven hierbij de afbeelding van het nieuwe type, dat 
zeer belangrijl» afwijkt van het tot dusverre gebruikelijke. 

BELGIË. 

mt 
De reeds vroeger aangekon

digde vveldadigheidszegel is 
thans verschenen in de waarde 
4o centimes, waarvan de helft 
ten goede komt aan de ver
minkte soldaten. 

De teekening is van de hand 
van den bekenden teekenaar 
Louis Raemaekers. Het zegel 
is gedrukt in lichtgrijs. 

BELGISCH KONGO. 
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Ue pakketpostzegels werden 
uitgebieid met : 
20 centimes, blauwgroen. 
4o centimes, olijfgtoen. 
lo fiancs, geelbruin. 

De portzegels m e t : 
50 centimes, blauw. 

M i ' u m ■■■ 
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Als verdere waarden der keurige serie, met de uitgifte 
waarvan men eenige maanden geleden een aanvang maakte 
zijn verschenen : 

5 centimes, oranje, negerkop. 
50 centimes, blauw, jachtscène. 
75 centimes, donker oranje, wever. 

I franc, bruin, potten sieren. 
Van alle waarden geven wij hierbij de afbeelding. 

Onze getrouwe correspondent, de 
heer Mutsaers te Brussel, zendt ons de 
nieuwe poitzegels voor deze kolonie. 

In dit pakje veischenen : 
5 centimes, bruin. 

10 » rood. 
15 » violet. 
30 » geelgroen. 
50 » blauw. 

I franc, grijs. 

Aan deze definitieve serie gin
gen nog eenige opdrukken vooraf. 
Met den opdruk Taxes in een 
langwerpigen rechthoek versche
nen de frankeerzegels 10, 15 en 
25 centimes van de nieuwe serie. 
In hoevene deze nood portzegels 

officieel zijn, kunnen we tot op 
heden niet beoordeelen. Gelet 
op de groote massa opdrukken, 
die als portzegels verschijnen, 
kan men de gedachte met van 
zich afzetten, dat hieronder heel 
wat »maakwerk« schuilt. Voor
zichtigheid zij aanbevolen ! 
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BRITSCH GUYANA. 

De 72 cents, violet en bruin, verscheen met het watermerk 
in sierschrift. v. G. 

BRITSCHE SALOMON EIL. 
Met het watermerk in sierschiift verschenen de 

1 penny lood. 
2 penny gnjs. 

Voorts de 3 penny bruin op geel, oud watermerk, thans 
met het opschrift »Postage Revenue«. 

CANADA. 
In de koerseerende teekening verscheen de i Dollar 01 anje. 

CAYMAN EILANDEN. 

pm^ 
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Met het watermerk in siei 
1 kwamen u i t : 
1 3 pence, bruin op geel. 

414 pence, olijfgroen. 
Dc'i heer Van Gastel dank 

bericht. 
1 

COSTA RICA. 

Hier te lande vierde men het eeuw
feest van de gebooite van den staats
man Jesus Jimenez, wiens beeltenis 
reeds prijkt op meeidere zegels van 
zijn vaderland 

Thans gaf men een volledige serie 
uit, alle in nevenstaande teekening en 
in de waarden : 

2, 4, 5 en 20 centavos, i colon. 
Dezelfde waarden zijn met den opdi uk 

Oficial mede verschenen als dienstzegels. 

CYPRUS. 
6 piasters, groen en olijf, met nieuw watermerk. 

DANZIG. 
Het spreekt van zelf, dat deze »postzegelfabrikant« geen 

maand overslaat om de philatelistische wereld kond te doen 
van zijn nieuwe producten ! 

POS x r EG Et. HA N DEU 
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In klein, opstaand formaat, verschenen 
50 Mark, lichtblauw. 

100 » grijsgroen. 
200 » oranj e. 

In klein, liggend formaat ; 
500 Mark, rood en giijs. 

1000 » rood en donkeibiuin. 
3000 » rood en blauw. 

In gtoot, liggend formaat : 
loooo Maik, rood en oranje. 
20000 » rood en blauw. 

Deze laatste waarde is bereids ovei drukt 
met looooo Mark. 

En dan te denken, dat 
dit alles slechts »oveigangs
maatregelen« zijn, totdat 
de Mark het veld heeft 
geruimd voor den Danziger 
gu lden! Aime verzame
laars van dit gebied, één 
troost kunnen we u geven: 
alle deze zegels, vooi zoover 
de speculatie er af bleef, 
zijn voor enkele centen 
voor u bereikbaar. 

Nog verschenen als dienstzegels — opdruk D M — de 
hiervoren genoemde waarden 50, 100, 200, 500 en loco Mark. 

DENEMARKEN. 
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Nieuw verschenen : 
portzegel 25 Ore, rood. 

D U I T S C H L A N L ) . 

In nieuwe teekening, de Dom van 
Keulen, verscheen een loooo Mark. 
licht olijfgroen (watermerk ruiten). 

In het gioot cijfertype kwamen ui t : 
4000 Mai k, violet. ^^m'
5000 » grijsgroen. ^^I^S' 

Klein cijfertype : 
1000 Mark, gtijs. 

Luchtpostzegels : 
5, 10, 25, 100 en 2qo Mark, 

alle eenkleurig. 

De sedert 24 Augustus j . I . in werking getreden hooge tarieven 
— o.a. kost een brief van Duitschland naar Nederland van af 
dien datum 60000 Mark — zijn met de hiervoren vermelde 
waarden niet meer geholpen. Men heeft thans zijn toevlucht 
genomen tot de lagere waarden, die van geen of weinig nut 
meer waren en deze voorzien van een opdruk. 

Met een dergelijken opdruk zijn tot op heden verschenen : 
8 tausend op 30 pfg., groen 

(cijfertype). 
20 tausend op 12 Mark, rood 

(oogsttype). 
20 tausend op 25 Mark, olijfgroen 

(oogsttype). 
20 tausend op 200 Mark, rood 

(klein cijfertype). 
30 tausend op 10 Mark, blauw 

(oogsttype). 
75 lausend op 400 Mark, groen 

^klein cijfertype). 
Het aanbrengen van een dergelijken opdruk, waardoor een 

lage waarde eenige duizende malen in nominale waarde stijgt, 
is altijd een gevaarlijk experiment, daar het de vervalschers 
verlokt tot navolging. 
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Nog zijn te vermelden eenige dienst
zegels, verkregen _ door den opdruk 
»Dienstmarke« in Gothische letters op 
de waarden : 

20 Maik, lila (smidse) 
40 » olijfgroen (oogsttype). 

200 > lOod (klein cijfertype). 
300 » donkerblauw (klein cijfertype) 

De fiima Yaar dank voor beiicht . 

Het gebrek aan »hooge waarden« 
manifesteert zich op al heel eigenaardige 
een aangeteekenden brief, waarvan de 

voldaan door bevestiging (aan de ach
terzijde) van een compleet vel frankeerzegels van 100 Mark. 

ESTLAND. 

wijze. W e zagen o a. 
frankeerkosten waren 

wmmmntm 
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In nevenstaande teekening verscheen 
de 9 Mark, rood ( t a rd ing 14). 

FRANKRIJK. 
Reeds veertig jaar benut men hier te lande dezelfde teekening 

voor de portzegels. In dit oude beproefde beeld verscheen 
de 25 centimes, rose. 

FRANSCH INDO CHINE. 
In de gebruikelijke teekening, doch waardeaanduiding in 

cents, verscheen de '/lo cent, rose en bruin. 

GRIEKENLAND. 
Hier verscheen een 80 lepta, bruinviolet, door

stoken in nevenstaand type. 

Ter herinnering aan de revolutie vei scheen een 
serie opdiukken, naar wij meenen 57 stuks, die 
dit, voor de philatelistische wei eld zoo belangiijk 
gebeuren vastleggen. Het Giieksche gouveincment 
nam de gelegenheid te baat, om lal van waai den 
van allerlei uitgiften, ook van Krela, op te ru imen. 
Mogen we de berichten gelooven, dan zijn sommige 

opdrukken in een zeer geringe oplage verschenen. 
W e onthouden ons ervan een opgave van deze opdiukken 

te d o e n ; de geldmakerij is te doorzichtig om er in ernst nota 
van te nemen. Laten we er voor de gelukkige bezitters het 
beste van hopen ! 

HONGARIJE. 

■ ■■•■in* 

>«iHi«iii>tiitmi 

In het Madonnatype verscheen 
de 500 kronen, lila en violet. 

De portzegelserie, verkregen 
door een desbetreffenden opdi uk 
op den frankeerzegel 2(4 kronen 
groen, werd uitgebreid met de 
waarden 10, 20 en 4o kronen. 

IJSLAND. 
De 10 Aur rood der frankeerzegels van 1920 werd door den 

opdruk Pjonusta veranderd in een dienstzegel. 

WATERGRAAFSMEER ^ ^ ^ W ■ i J I ^ jfK l m »►; W 
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IRAQ. 
De nieuwe serie is door den 

opdruk »On State Service« mede 
geschikt gemaakt voor dienstge-
bruik. Ue opdiuk is geplaatst 
in één of drie regels. Tot op 
heden kwamen als dienstzegels 
u i t : 
1/2, I, 114, 2, 3, 4, 6 en Sauna 's 
i, 2, 5 en 10 rupees. 

ITALIA ^NSCH SOMALI-LAND. 
Hier komt men weer gedeeltelijk tot de oude munt terug. 

De uitgifte 190616, waarop de waarde-aanduiding gewijzigd 
werd van besa en anna in centesimi en lire, werd opnieuw 
overdrukt , thans met besa en rupia. 

Aldus zijn verschenen: 
I besa op 2 centimes op i besa. 
2 
3 
5 
6 

18 
2 0 

25 
30 
60 

I 

» 
» 
» 
» 
> 
> 
» 
» 

rupia 

V 

» 
» 
> 
» 
* 
» 
» 
> 
» 

2 
2 

50 

1 0 

IS 
IS 
25 

I 
I 

» 
» 

» 
» 
» 

Lire 
» 

» 
» 
> 

» 
» 
> 
» 
» 
» 

1 » 
I » 
5 anna's 
2 besa. 
I anna. 
2 » 
2 » 
2 1 ^ » 
10 » 
10 » 

Ook de muntsoort der portzegels werd veranderd. Op de 
oranje gekleurde portzegels van Italië verscheen de opdruk 
Somalia Italiana (een regel) en de waarde : 
I. 2, 3, 5, 10, 20 en 4o besa, i ripia (blauw). 

Voorts werden de pakketpostzegels van 1920 voorzien van 
den opdruk Besa en waarde-cijfer: 

3 besa op 5 centimes. 50 besa op 50 centimes. 
5 » » 5 » I rupia op i Lire. 

10 » » 10 » 2 » » 2 » 
25 » » 25 » 3 » » 3 » 

4 rupia op 4 Lire 
De expresse-zegels van Italië — Yvert no. i en 2 — werden 

als volgt overdrukt : 
30 besa op 60 centimes rose, Somalia Italiana (i regel) 
60 besa op 1.20 Lire, blauw-rood, Somalia Italiana (i regel) 

B. M. 
ITALIË. 

De 2 ceniimes rood der uitgifte 1901 werd overdrukt met 
10 centesimi. B.M. 

JAPAN. 

'[ 

1 
1 

. ^ 

We geven hierbij de afbeelding van 
het zegelbeeld der serie, uitgegeven 
ter herinnering aan de reis van den 
kroonprins naar Formosa en bericht in 
de Juni en Jul i-nummers. 

KOUANG-TCHÉOU-WAN. 
Voor dit Fransche koloniale gebied in het verre Oosten 

werden de navolgende waarden van Fransch Indo Chine 
overdiukt met den landsnaam : 

Vs, Vs. Vs. ' . 2, 3, 4, 5. 6, 7, 8, 9, 10, I I , 12, 15 ,20 
en 40 cents, i en 2 piasters. 

L E T L A N D . 

B. M. 

In nevenslaande teekcii ing: 
I Santu, violet. 

LIBERIA. 

mmmßßfmrm 
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In het Miar t -nummer gaven 
we de beschiij ing van de 
serie, uiigegeven ter herinne-
ling aan den honderdsten 
vci jaaidag der grondi'esting 
van Liberia. Wij zijn, nu de 
zegels in ons bezit zijn geraakt, 
in staat de lezers hieibij de 
afbeelding te geven. 

LITHAUEN. 
In de nieuwe teekening, waarvan wij de afbeelding in het 

volgend nummer hopen te geven, verschenen : 
I Litai, rood en groen. 
3 Litai, rood en grijs. 

Voorts in de koerseerende teekening: 
10 centu violet en 15 karmijn. 

De firma Yaar & Co zendt 
ons een brandnieuwe seiie ter 
inzage, waarmede we, eerlijk 
gezegd, nog niet goed raad 
wtten. Waf beduiden deze 
teekeningen ? Volledigheids
halve en om onze lezers te 
oiienteeren, \ci melden wij ze 
h i e r : i. 2, 3, 5, 10, 15, 25, 
30 en 60 centu,I, 2, 3 en 5 
Litai. 

Men koos als motief ver
moedelijk verbchillende kiek
jes op dit l and ; natuuilijk 

ontbreekt het Litausche paaidje 
evenmin. Van een drie-tal exempla
ren geven wij hierbij de afbeelding. 

MAROKKO (Spaansche kantoren). 
De 10 centimes groen, nieuwe type van Spanje, werd voorzien 

van den opdruk 
Zona de Protectorado Espanol en Marruecos. 

P 0 5 T Z E G E L H A M DEL 
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LEEWARD EILANDEN. 

Met het watermerk in sierschrift: 
6 pence, violet en rood. 
I shilling, groen op zwart. 
'/g » blauw op zwart. 
5 » groen op geel. 

MAROKKO (Fransche kantoien). 
Het Buil. Mensuel vermeldt de verschijning van de waarden 

der uitgifte 1917, aangevuld met de 60 centimes licht violet, 
in deels afwijkende kleuren. Deze nieuwelingen werden gedrukt 
van de vorige, thans geretoucheerde platen. 

Van de opgave in den Yvertcatalogus van 1923 — nos. 
6379 — 2'jn ^^ 25, 45 centimes en de 10 francs ongewijzigd 
van kleur gebleven; de andere waarden zijn in een nieuw 
pakje verschenen. 

MEXICO. 
De nieuwe serie werd aangevuld met de waarden 10 en 30 

centavos en i p'eso. B. M. 
MONACO. 

In nevenstaande t eeker ing veischeen 
de 20 centimes, roodbiuin. 

MONTSERRAT. 
In de koerseerende teekening en met het watermerk in 

sierschrift .• 
5 shilling, geelgroen en rood. 

NEW. FOUNDLAND. 
Onze getrouwe medewerker, de heer Van Gastel, zendt ons 

de nieuwe serie ter inzage. Wederom benut te men kiekjes 
van dit fiaaie land, typische beelden, waardoor deze zegels 
geworden zijn tot een mooi reclamemiddel. 

Tot op heden zijn verschenen : 

I^^^SI 

tpl 
l̂ l 
ë^paj 

1 cent. groen, Twin Hills. 
2 cent, rood, Trinity. 
3 cent, biuin, Oorlogsgedenkteeken. 
4 cent, violet, Humber rivier. * 
5 cent, blauw, Trinity. 

6 cent, grijs, Upper Steadies aan de Humber . 
8 cent, lila, Quidi Vidi Village. 
9 cent, licht grijs. Caribou's een meer overzwemmend. 

TO cent, purper, Humber rivier. 
11 cent, licht groen, Shell Bird Eiland. 
12 cent, wijnrood, Mount Moriah. 
15 cent, blauw, Humber rivier. 

Van een viertal geven we de afbeelding. 
NICARAGUA. 

Van den opdruk »R. de C. Vale un centavo de cordoba« 
werden voorzien de 2, 5, 10, 25 en 50 centavos der uitgifte 1921. 

B. M. 
NIUE. 

Het plakzegel 2 shillings 6 pence van NieuwZeeland ver
scheen met den opdruk Niue voor postaal gebiuik in dit land. 

PARAGUAY. 
In de teekening, Nationaal Paleis en met de jaartal len 

1811 —1923 verschenen: 
I pesos blauw en 5 pesos bruin violet. 

Zonder die jaar ta l len de waarden : 
I, 2, 5, 10, 20 en 50 pesos. 

POLEN. 

Met de beeltenis van den beroem
den natuurkundige Copernicus ver
scheen een 1000 Mark, donkerblauw. 

In de teekening der uitgifte 1920, 
doch met grooter waardecijfer, ver
schenen de dienstzegels 5, 10, 15, 
25 en 50 fenni, alle rood. 

PORTUGEESCHINDIÊ. 
De 4 reis Cerestype verkreeg den opdruk 3 t. B.M. 

RUSLAND. 
De ongetande 15 kop lila en blauw van 1918 werd overdrukt 

met 200 Roebel en de 5stralige Sowjetster. 
SARAWAK. 

4 cent violet, 10 cent zwart, in de gewone teekening. 
SPANJE. 

Verdere aanvullingswaalden in de 
nieuwe teekening: 

25 centimos, rood. 
4o centimos, blauw. 

ST. LUCIA. 
5 shilling, gl oen op geel met het nieuwe watermerk. 

SAN MARINO. 
In koerseerende teekening verschenen: 

50 centesimi, bruin violet. 
90 centesimi, bruin. 

Als eerstelingen der herinneringsserie, reeds vioeger aan
gekondigd : 

30 centesimi, bruin violet, 
50 centesimi, olijfgroen. 

In het volgend nummer hopen we van deze uitgifte de af beeldmg 
te kunnen brengen en komen 
dan tevens daarop nad^r terug. 

Verder verschenen hier een 
tweetal expressezegels. De 60 
centesimi in bovenstaande af
beelding werd overdrukt met 
Expresso en het expressezegel 
van 1907 met de nieuwe waarde 
Cent 60. 
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TIMOR. 
De serie in het Cerestype werd aangevuld met de waarden 

i } ^ , 7, 9. " . I5i i8, 19, 36, 54 en 72 avos, 5 p. 
TRANS JORDANIË. 

mmmmmmmß9% 
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Het Bulletin Mensuel van 25 Aug. 
j .1. vermeldt voor dit nieuwe verzamel
gebied de verschijning van ongeveer 
30 opdrukken op zegels van Palestina. 
Plaatsruimte belet ons, deze thans uit
voerig te vermelden ; we komen hierop 
in het volgend nummer terug. 

TSJECHO SLOWAKIJE. 
Verdere hulpportzegels verschenen hier, verkregen door den 

opdruk Doplatit op de ongetande 3 en 120 Heller, Hradschin
type : 10 op 3 Heller, lila. 40 op 3 Heller, lila 

30 op 3 Heller lila. loo op 120 Heller, grijs. 

TURKIJE. 

In nevenstaande teekening vei
scheen de iVj piastre, geelgroen. 

UKRAINE. 
Hier verschenen een viertal weldadigheidszegels in de 

waarden : 10  j  ' o Roebel. 90 f" 30 Roebel. 
20 f 20 Roebel. 150 + 50 Roebel. 

De overwaarde, 10, 20, 30 en 50 Roebel, komt ten goede 
aan een weldadigheidsfonds. 

In het Octobernummei hopen wij de afbeelding van deze 
zegels te kunnen plaatsen. 

UNIE VAN ZUIDAFRIKA. 

la.HiüBMil lH,^ 

Hier verscheen in lokalen druk het portzegel 
2 pence, violet en zwart. 

nntnemniT 

URUGUAY. 
In het Aprilnummer vermeldden wij de verschijning van de 

herinneringsserie met het ruiter
standbeeld van den nationalen held 
Artigar. Deze serie kwam uit in de 
waarden : 

2, 5 en 12 centesimos. 
W e geven hiervan thans de 

afbeelding. Het Mercuriustype 
schijnt thans te hebben afgedaan, 
tenminste ons bereikt het bericht, 
dat een 13tal waarden is verschenen 
in een nieuwe teekening, de afbeel
ding van een vogel. 

In het volgend nummer hop^n wij, met de afbeelding nadere 
gegevens te kunnen verstrekken. 

ZWITSERLAND. 
Met den 3regeligen opdruk Société des Nations verschenen: 

3 francs, roodbruin. 
5 francs, donkerblauw. 

10 francs, donkerviolet. 
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Nederland. 
T y p e : tronende figuur naar het 

ontwerp van W. van Konijnenburg; 
gravure proffessoi J. J. Aarts. 

5 cent groen ; i gulden rood; 2!^ 
gulden grijszwart; 5 gulden blauw. 

Beeltenistype, naar het ontwerpvan 
denzelfden teekenaar ; gravure J, J. 
Warnaar . 

Tot op heden verschenen : 
10 cent oianjerood. 

Ned.Indië. 

5 cent blauwgroen ; 
i2j^2 cent rood ; 
20 cent donkerblauw ; 
50 cent oranje ; 
1 gulden, violet; 
2.50 gulden, grijs ; 
5 gulden, bruin. 

Cura9ao. 

5 cent, groen ; 
7J^ cent, olijf; 

10 cent, rood; 
20 cent, zwartblauw. 

I gulden, bruinrood ; 
2.50 gulden, gl ijs; 
5 gulden, bruin. 

Suriname. 

5 cent, groen ; 
10 cent, rood ; 
20 cent, donkerblauw; 
50 ecnt, oranje ; 

1 gulden, lichtviolet; 
2.50 gulden, grijs. 
5 gulden, bruin. 

Door afwezigheid buitenslands van den redacteur »Nederland 
en Koloniën«, moest deze rubriek in haar gewonen omvang voor 
dit nummer achterwege blijven. In verband evenwel met de ver
schijning van de nieuwe Nedei landsche en Koloniale zegels, 
kwam het de Hoofdredactie toch noodzakelijk voor, naast de 
afbeeldingen een korte toelichting te geven. In het volgend 
nummer zal de desbetreffende redacteur, de heer Post, uitvoeriger 
op deze uitgiften terugkomen. 
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^ v e r smaaR^ en nog wat. 
Het verslag der Vereeniging »Philatelica« van haar vergadering 

van 25 Juli j .1. en voorkomende op bldz. V van het Augustusnum
mer van dit blad, geeft mij aanleiding tot het maken van 
enkele opmerkingen. 

Ten eerste het protest van den heer Van Leijden tegen »de 
zoutelooze wijze, waarop de Hoofdredacteur onze nieuwe zegels 
bespreekt«. 

Ik vermoed — en in mijn vermoeden word ik gesterkt dooreen 
ander feit, waarover straks meer — d a t de secretaris van genoemde 
Vereeniging, die het verslag opmaakt, niet geheel op de 
hoogte is. (Den spreker laat ik buiten beschouwing, daar deze 
lang genoeg in het vereenigingsleven zit om beter te weten). 
Niet de hoofdredacteur, doch de redacteur Nederland en Kolo
niën bespreekt de nieuwe, vaderlandsche uitgiften. 

Mocht de secretaris van »Philatelica« dit niet weten, hij raad
plege dan het hoofd van het blad. In hoeverre de heer Post 
wil ingaan op dit geringschattend en van weinig waardeering 
getuigend »protest«, kan ik met gerustheid aan dezen overlaten. 

Een tweede punt , dat twijfel doet rijzen aan des verslaggevers 
kennis van personen : wie is die heer »Schorer« ? Bedoeld wordt 
wellicht de Bondsvoorzitter, de heer G. V. van der Schooren ; 
zoo ja, dan weten we, over wien we het hebben. Dus over den 
man, die, naar de meening van »Philatelica«, het waagde een 
ander oordeel uit te spreken over de, door haar gewraakte zegels. 
Dat wordt lastiger en ik weet er geen raad o p ; wellicht dat het 
ingezonden stuk van den voorzitter, dat »in zee« is — zie ver
slag — uitkomst brengt. Helaas kwam dit verslag tot op heden 
niet in mijn bezit; daar zal die verdraaide post wel schuld aan 
hebben, want, nietwaar, den afstand '.f Hage—Hoek van Holland 
kan een brief toch wel van 25 Juli tot 11 September hebben 
afgelegd, als alles normaal is ! 

Kan men over de beide eerste opmerkingen nog glimlachend 
praten, erger is de aantijging, die de heer Amiabel, eerelid 
van »Philatelica«, uit tegen de redactie, dat »ingezonden stukken, 
den voorzitter betreffende, nimmer opgenomen of beantwoord 
worden en eenvoudig worden doodgezwegen«. 

Bedoelt genoemde heer wellicht het stukje, dat ik eens ontving 
van een lid zijner Vereeniging over de nieuwe uitgifte, die de 
goedkeuring van »Philatelica« niet kon wegdragen, en dat ik 
om den toon afwees, een toon, die in ons blad ni«t thuis hoort, 
wil het tijdschrift niet ontaarden in een scheldorgaan ? 

Gaarne geef ik den heer Amiabe'I gelegenheid zich nader te 
preciseeren en ik heb daarom den Raad van Beheer van het 
Maandblad verzocht, deze beschuldiging aan mijn adres te onder
zoeken, met de dringende vraag mijnerzijds, den uitslag van dit 
onderzoek volledig te publiceeren in het Maandblad. 

J. D. VAN BRINK, Hoofdredacteur. 

WIE IS DE SCHULDIGE? 
II. 

In mijn voorgaand stuk heb ik U medegedeeld hoc er alom 
bij handelaren, zoowel als op de postkantoren te Rotterdatn, 
Amsterdam enz. onwetendheid heerschte betiefferde »de offici
eele uitgifte« der ongetande zegels. Ik heb toen de vraag ge
steld, of deze onkunde noodig was, of dat zij met alle nadeelige 
gevolgen had kunnen worden voorkomen. 

Welnu, zij was niet alleen onnoodig, maar zelfs niet gewild. 
Op mijn vraag als verdediger ter terechtzitting gericht tot den 
heer Pull, den ij verigen en de philatelic weigezinden controleur 
der Posterijen, of de inhoud van de bewuste dienstoider voor 
het publiek geheim moest blijven, kreeg ik het verrassende 
antwoord: »Integendeel, daarin wordt den ambtenaien verzocht 
het publiek zooveel mogelijk van deze uitgifte in kennis te stellen.« 
Indien dit juist is en ik heb geen reden eraan te twijfelen, dan 
hebben de ambtenaren en in het bijzonder de bewuste heer te 
Beverwijk zich al heel zonderling van hun taak gekweten. De 
oplagecijfers zijn thans bekend. Er zijn 1750 vel van 200 stuks 
van de 5 cent en 1900 vel van 200 stuks van de 10 cent aan 
de diverse kantoien verzonden. Waarom, zoo wensch ik te vragen, 
niet dadelijk deze cijfers medegedeeld? Is men er dan aan het 
Hoofdbestuur geheel onkundig van, dat er zoo iets als speculatie 
in postzegels bestaat ? 

Doch er hebben zich nog andere feiten voorgedaan. Ook 
toen het Hoofdbestuur is gewezen op het gevaar van geheim
houding in deze zaak en door den redacteur voor Nederland van 
het Maandblad, den heer Post, om nadere inlichtingen ter voor
lichting van het publiek is gevraagd, werden deze inlichtingen 
geweigerd. Met toestemming van den heer Post lijkt het mij 
belangrijk genoeg hierbij de door hem met den heer Pull gevoerde 
correspondentie over deze kwestie in extenso te publiceeren. 

Utrecht, 19 Januari 1923. 
den WelEd . Geb. Heer J. C. PULL, 

Haarlem, 
WelEd. Geb. Heer. 

Als Redacteur van de Afd. Nederland en Koloniën neem ik 
de vrijheid, U eenige inlichtingen te vragen. 

Ik hoop niet onbescheiden te zijn en begrijp, dat ik de kans 
loop, vragen te stellen, die aan particulieren — in welke hoe
danigheid het Postbestuur het Nederlandsch Maandblad allicht 
zal beschouwen — niet beantwoord mogen worden. Daar mij 
echter omtrent de grenzen der publiciteit helaas niets bekend 
is, verzoek ik U beleefd, dit wel in overweging te willen nemen. 

Het gaat om de uitgegeven ongetande zegels der huidige 
uitgave. Ik zag daarvan de 5 cent rood en 10 cent grijs der 
nieuwe uitvoering. (Waarom is — tusschen haakjes — van de 
10 cent een veranderde teekening gemaakt ?). Ik vermoed, dat 
deze ongetande uitgave in verband staat met de plaats gehad 
hebbende staking. Nu is mijn 
eerste vraag : 

Hoeveel waarden zijn ongetand uitgegeven en kunnen 
dus door de kantoren aan het publiek verkocht worden ? 

tweede vraag: 
Hoe groot is de in omloop gebrachte respectievelijk nog te 

brengen hoeveelheid van iedere waarde? Deze vraag 
geschiedt vooral met het oog op het feit, dat postzegel
handelaren nu reeds de 5 en 10 cent ongetand aanbieden 
voor f 10,— per blok, 

derde vraag: 
Bestaat de mogelijkheid niet, dat de ongeperforeerde 

vellen welke zoowel voor de afgevende beambten, als 
ook voor het publiek (niet verzamelaars) veel ongemak 
met zich brengen, weder terug gevraagd worden, om door 
geperforeerde vervangen te worden ? 

vierde vraag: 
Mag ik als Redacteur van bovengenoemd Maandblad, 

Uwe mogelijke antwoorden opvraag i, 2 en 3 publ iceeren? 
Met zeer veel belangstelling zie ik Uw geacht antwoord tege

moet, waarvoor ik een francocouvert hierbij voeg. 
U bij voorbaat zeer dank zeggende voor de te nemen moeite, 

teeken ik 
Hoogachtend, 

(w.g.) F. H. M. P o S ^ v _ ^ 
Redacteur der Afdeeling Ned. en Kol. 

vjh Nederl. Maandblad voor Philatelie. 
C o n t r o l e o p d e v e r v a a r d i g i n g v a n p o s t  e n 

a n d e r e r i j k s w a a r d e n . 
Bericht op schrijven Haarlem, Klokhuisplein i3rood, 

van 19 Jan. 1923. den 23 Jan. 1933. 
No. 187. 

In antwoord op nevenvermeld schrijven heb ik de eer U mede 
te deelen, dat ik, onder toezending van een afschrift daarvan 
nadere instructiën aan den Heer Directeur Generaal heb verzocht. 

Indien Uwe viagen betrekking hadden op koloniale post
v/aarden, zou ik ze rechtstreeks hebben kunnen beantwoorden, 
aangezien de Minister van Koloniën geen bezwaar heeft tegen 
het beantwoorden van vragen als door U gesteld. 

Zoodra ik antwoord heb zal ik U er mede in kennis stellen. 
De Controleur, 

(w.g.) J. C. P U L L . 
Aan den heer F. H. M. Post, 

Utrecht. 
Utrecht, 24 Januari 1923. 

Aan den WelEd. Geb. Heer J. C. P U L L . 
Haarlem. 

W A T E H G R A A F S H E E R . • M . Y A A R ^ C^<* ^ _ D I R . LECJN D E RAAT 
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WelEd. Geb. Heer. 
Hiermede heb ik de eer U de goede ontvangst Uwer geachte 

letteren van 23 Jan. j . l . te bevestigen. Met zeer veel belang

stelling zie ik uw nader bericht tegemoet. 
U vriendelijk dankzeggende voor de ondernomen moeit^. 

teeken ik, Hoogachtend, 
(w.g.) F. H. M. POST. 

Redacteur der Afdeelin^ Ned. en Kol. 
vjh Nederl. Maandblad voor Philatelie. 

C o n t r o l e o p d e v e r v a a r d i g i n g v a n p o s t  e n 
a n d e r e r i j k s w a a r d e n . 

Haarlem, 5 Februari 1923. 
Bericht op schrijven van No. 304. 

23 Jan. 1.1. No. 187 betreffende 
uitgifte ongeperforeerde zegels. 

Ten vervolge op nevenvermeld schrijven heb ik de eer U namens 
den DirecteurGeneraal der Posterijen en Telegrafie als verder ant

woord op uw schrijven d.d. 19 Januari I.l. mede te deelen : 
ie . dat in de cliché's van het frankeerzegel van 10 cent in 

den achtergrond van het medaillon om de andere een 
lijntje is uitgenomen om het z g. voUoopen der cliché's 
te voorkomen, waardoor minder misdruk ontstaat, 

2e. dat het bezwaar ontmoet de sub. i en 2 van Uw schiijven 
gevraagde inlichtingen te verstrekken, 

3e. dal Uw derde viaag ontkennend woidt beantwoord 
De Controleur, 

(w g.) J. C. P U L L . 
Aan den Heer F. H. M. Post, 

Utrecht. 
Wat valt hieruit te leeren ? In de eerste plaats, dat de heer 

Pull hetgeen niet onbekend is en schijnbaar ook onze Minister 
van Koloniën een open oog hebben voor het groote belang, dat 
hun depar tement heeft de bona fide philatelie ter wille te zijn 
en voor te lichten. 

Welke nadeelen waren er aan verbonden onmiddellijk, liefst 
vóór de uitgifte, de oplagecijfers te noemen ? Het is mogelijk, 
dat zij bestaan, ik kan ze niet vinden, daarentegen kan ik twee 
groote voordeden opsommen. In de eerste plaats ware de specu
latie direct ondervangen en een strafzaak, zooals die welke het 
uitgangspunt van ons betoog vormt, ware vermeden geworden. 
Doch m de tweede plaats en dit is voor het bes tuurder Posterijen 
van nog grooter belang : de maatregel , welke tot het uitgeven 
der ongetande zegels heeft gefeid, zou dan inderdaad doel hebben 
getroffen en in het tijdelijk tekort aan zegels ware inderdaad 
voorzien. Thans was het eenige gevolg, dat de ongetande zegels 
bij geheele vellen en pakken door handelaren en verzamelaars 
zijn opgekocht en dat reeds den volgenden dag aan de meeste 
postkantoren van uitgifte geen stuk meer aanwezig was. 

Getrouw aan den regel, dat uit elk kwaad iets goeds voort
spruit, heeft ook deze strafzaak duidelijker dan ooit aangetoond, 
dat er samenwerking dient te zijn tusschen het Hoofdbestuur 
der Posterijen en de vertegenwoordigers der Nederlandsche 
Philatelie. 

Moge het den Bond, die reeds in stilte in deze veel goeds heeft 
verricht, ook nog gelukken onzen strengen DirecteurGeneraal 
der Posterijen in de armen van vrouwe Philatelie te doen vallen. *) 

mr. W. DE B E E R , Amsterdam. 

*) Noot van den Hoofdredacteur. 
Met blijdschap vermelden wij het feit, dat op den jongsten 

Philatel istendag te Breda een officieel vertegenwoordiger van 
den DirecteurGeneraal der P. en T. aanwezig was, die in opdracht 
van zijn chef o. a. mededeeling deed van de oplaagcijfers der 
laatste opdrukken. De wensch van inzender gaat dus klaar
blijkelijk in vervulling. 

N ' O / 
/•K/K 
\ / \ / 
7K/I\ 

Vragenbus. 
^K:^^ 
/I\7K 
/ \ 7 K 

E. R. te U. Ik ontving uwe zegels, waarvoor mijn dank. Echter 
zie ik daaruit, dat de kleurwijziging, volgens het Maandblad, 
niet juist is weergegeven, en zond ik daarom een exemplaar 
aan den Hoofdredacteur. Misschien is in dien tusschentijd 
de kleur weer gewijzigd. *) 

P. te R. De medeeling in den Leiddraad, dat van het f 10.— 
jubileumzegel de onderste rij met rand van bet vel niet 
bestaat, is onjuist. Ze is in mijn bezit, en ziet men uit 
dit stuk, dat de f 10.— geen plaainummer heeft, maar 
alleen het dunne gekleurde scheidingslijntje. 

Lid , , P h i l a t e l i c a " n». 169. 
1». Ik bezit van Nederland, Koningin met hangend haar, 

de 3 cent oranje en 20 cent groen met opdruk Specimen. 
Komt deze opdruk ook nog bij andere Nedeil . zegels voor ? 

A n t w o o r d : Als een land, dat bij de Union Postale 
Universelle aangesloten is, nieuwe zegels uitgeeft, moet 
het eenige stellen dezer zegels ter kennismaking aan dat 
lichaam zenden. Deze zegels dienen dan als monster, 
van daar dat Spanje ze overdrukt met «Muestra». Gewoon
lijk worden zij echter, om ze voor gebruik ongeschikt te 
maken, overdrukt met het woord »Specimen». De zegels, 
die met dien opdruk in omloop zijn, zijn feitelijk gestolen 
goedje. Voor een postzegelveizameling hebben zij een 
dubieuse waarde, daar ze roch onder de gebruikte, noch 
onder de ongebruikte zegels gerangschikt kunnen worden. 
De Union Postale Universelle werd opgericht in 1874 en 
kunt gij dus na dien datum alle Nederlandsche zegels 
met dien opdruk specimen vinden. . 

2*. Bestaat er een handboek over de postzegels van 
de Ukraine ? 

A n t w o o r d : Een bepaald Handboek bestaat niet. 
Als gij meer wilt weten dan de catalogi van Yvert & Tellier 
en Michel opgeven, dan moet gij het volgende consulteeier : 

«Ukraine Aufdrucke» in Deutsche Briefmai ken Zeitung 
1919 n". I, 2 en 3. 

«Ukrainemarken» in Berliner Briefmarken Zeitung 1919 
n». I en 2. 

«Aufdrucklabelle» der Ukraine Provisorion Alwin 
Arnold 1919. 

«Ukraine» der Ukraine Philatelist Oscar Erich Peters, 
Berlin 1921, en kunt U bij eiken uitgever of handelaar 
in Duitschland deze werken bekomen. »*) 

A. C. Voss, 
Amsleldijk 114, Amsterdam. 

*) Hoofdredacteur: Wordt nader onderzocht. 
*♦) Noot van de Hoofdredactie: Ool< Ultraine wordt te zijner tijd onder 

de rubriek „NieiiwEuropa" in liet Maandblad uitvoerig behandeld. 

JubMeumzegels. 

(Tel.) 

Het Regeeringsjubileum 
Van de Hollandsche V o r s t i n . . . 
Wat zit däär een mooi ontwerpje 
Voor een mooien zegel in ! 
Wat zou er wel van gemaakt zijn ? 
Kijkjes hier en daar in 't land? 
Zaansche molen ? Bollenvelden ? 
Water landschap? Stukje s t rand? 
Wat zal 't wezen ? Vol verwachting 
Ga ik naar het postkantoor. 

Deze zegel zal dus reizen 
Héél de wijde wereld door 
Hij zal van de kracht getuigen 
Van den Nederlandschen Stam 
En hij zal een denkbeeld geven 
Van het land, vanwaar hij kwam. 

^ J w i 
Op een vierkante verhooging 
Zien we een soort beeltenis, 
Niemand weet, of het Pilatus, 
Salomo of Wijnkoop is. 

CLINGE DOORENBOS. 

j . i x j j j j j B i m i . i J i 
WAT E R G R A A F S M E C a 

— ^ a ' ^ A . Jk . K a 0 ff O m. D I R . t  E O N O E RAAT 
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9. W. H.E. Nieuwenhuijs, Graai Florisstraat72 b, i?ö«t'r^rtTO. 
312. Jos van Gastel, Meerhuizenplein 16, Amsterdam. 

Candidaatleden. 
J. A. Canta, Koopman. Breedeweg i4, Amsterdam. 

(Eigen aangifte.) 
E. A. Loeb, Industrieel, Hilversum. 

(Voorgesteld door E. Donatb.) 
Vergaderingen. 

BESTÜURSTEßGADERlNG op Zaterdag 22 September 1923, 
des aTOnds te 8 uur, in Café S u i s s e , Amsterdam. 

LEDMYERGADERING op Zaterdag 29 September 1923, des 
aTonds te 8 uur, in Hotel , ,Krasnapolsky", Amsterdam. 

De ie Secretaris, J. A. KASTEIN. 

Utrechtsche PhilatelistenVereeniging, 
te U T R E C H T . 

Opgericlit 8 September 1906. 
Koninkl^k goedgekenrd 22 Juli 1907. 

Secretaris: K. H. J. VAN HULSSEN, J. P . Koenstr. i g t ó , Utrecht
Secr. afd. Vlaardingen: H. V A N D E R M E I J D E N , Viaardingen
Secretaris afd. Gouda: H. D. B O O T , Kattensingel 13, Gouda 

Candidaatleden. 
P. Schwank, Postmeester, Steyr. (Ob. Oesterreich). 
G. W. A. de Veer, Burg. Reigerstraat 67, Utrecht. 
Max. Salomon, Krüthstraat 36, KölnNippes. 
J. W. de Vaal, Bilderdijkstraat 9a, Utrecht. 
A. Thill, Enscheringen. (Luxemburg). 

. Bedankt als lid. 
mevr. G. J. RitmeesterBroedelet, Willem Barentzstiaat 15, 

Utrecht. 
Adresveranderingen. 

W. Heidenreich wordt Burg. Reigerstraat 45t3is, Utrecht. 
M. Goudsmit wordt Van Lenneplaan 11, Amersfoort. 
K. H. Rentes wordt Kettingstraat, den Haag. 
H. W. Wissing wordt Utrechtscheweg 27, Oosterbeek. 

Mededeelingen. 
Storting van het bedrag der contributie kan geschieden op 

girorekening no. 36991 van den penningmeester, den heer H. Kaub, 
Utrecht. 

De aandacht van de leden wordt gevestigd op de cursief ge
drukte ie alinea van artikel 22 van het Reglement. 

Verkoophandel. 
De aandacht van inzenders wordt erop gevestigd, dat voor het 

inzenden van zegels uitsluitend de boekjes der Vereeniging mogen 
worden gebruikt. Deze zijn tegen vooruitbetaling van 10 cent 
per stuk, op postrekening 39636, Utrecht, verkrijbaar bij den 
directeur. 

In verband met de groote moeilijkheden, die dit bij de afre
kening geeft, zullen boekjes met zegels: in halve centen %,^px\)'!,A, 
met blaadjes, die aan beide zijden beplakt zijn ; die, waarbij uit 
zuinigheidsoverwegingen veel meer zegels op de blaadjes zijn 
geplakt dan het aantal vakjes aangeeft, in het vervolg niet meer 
worden aangenomen. 

Dringend wordt aangeraden de zegels zoo laag mogelijk en 
duidelijk te prijzen. De Directeur van Verkoophandal, 

H. C. MiLius. 
Vergaderingen. 

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

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

Haagsche PhilatelistenVereeniging, 
te ' S  G R A V E N H A G E . 

Opgericlit 17 April 1897. 
Als reclitspersoon erkend bQ Kon. Besl. Tan 20 April 1903, n". 58. 
Secr.: C.J. COELAND, Van Weede v. Dijckveldstr. Zo,'sGravenhagt. 

Candidaateorrespoudeerendlid. 
Antoine Thill, Enscheringen (Luxemburg). (Eigen aangifte). 

Adresverandering. 
W. J. Oppenoorth jr., oud adres : Nicolaistraat 82,wordt nieuw 

ad re s : Berberisstraat 11, 'sGravenhage. 
BIJEENKOMST op Donderdag 27 September 1923, des avonds t e 

8 uur, in het ZuidHollandsch Koffleliuis, Groenmarkt, te 
'sGravenhage. 

Opening. Notulen. Mededeelingen. 
Ingekomen stukken. Verloting. Rondvraag. 
Ballotage nieuwe leden. Sluiting. Veiling. 

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

Vereeniging van Postzegelverzamelaars ,,de Globe", 
te ARNHEM. 

Opgericht 12 Januari 1897. 
Erkend bQ Koninkl^k Besluit van 26 September 1911, n<>. 38. 

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

Candidaatlid. 
. . . Branke, reiziger. Westsaan. (Voorgesteld door lid No i4o). 

Adresveranderingen. 
No. 52. mr. W. M. Visser, van Brugstraat 3 naar OranjeNas

saulaan 20, 'sHertogenbosch. 
No. 64. H. J. van Ulzen, van Raapopsche 52 naar Ernst Casi

mirlaan 4o, Arnhem. 
No. 72. Roeland van Ruyven, van Cornelis Speelmanstraat 30 

naar Laan van Meerdervoort 580, Den Haag. 
No. 100. G. J. Groenema, van Lepelstraat 2 naar van Diepen

beekst iaat I, 'sHertogenbosch. 
Bedankt als lid voor 1924. 

No. 9. C. A. Rupp, Koningstraat 85, Arnhem. 
No. 91. mej. D. A. van Doesburg, te Mijdrecht. 
No. 51. H . J. Nederhorst, Zijpendaalsche weg 83 D, Arnhem. 

Vergaderingen. 
VERGADERING op Dinsdag 25 September 1923, des avonds te 

S uur, in CaféRestaurant „Nationaal", te Arnhem. 
VEILINGAVOND op Dinsdag 9 October 1923, des avonds te 

8 uur, in CaféRestaurant „Nationaal", te Arnhem. 

Philatelistenclub ,,Rotterdam", 
te ROTTERDAM. 

Opgericht 6 Februari 1905. 
Goedgekeurd b^ Koninklflk Besluit van 27 Maart 1906, n». 63. 
Secretaris: P. J O R I S S E N P . C . Z N . , Beatrijsstraat ^6, Rotterdam, 
Comm. T. d. Verkoop : dr. L. F R E N K E L , Eendrachtsweg 7, Rotterdam. 

Geen vers lag ontvangen. 

Internationale Vereeniging ,,Philatelica", 
te 'SGRAVENHAGE. 

Opgericht 1 Januari 1911 als I. P. V. , ,IIollandia". 
Statuten goedgekeurd by Kon. Besluit van 8 Maart 1912, n». 4. 
Secretar i s : L. C. V E R S P O O R j r , Fahrenheitstr . 373, 'sHage. 

VERSLAG der ALGEMEENE VERGADERING op 
Woensdag 22 Augustus 1923, 's avonds te 73/4 uur. 

.aanwezig 35 leden. Afwezig met kennisgeving mevr. Hoogerdijk 
en de beeren Hoogerdijk, Van der Veen, Kirchner en Van der 
Schalie. 

De voorzitter opent de vergadering met een woord van welkom 
en wekt de aanwezigen op, om de leden aan te sporen onze 
vergaderingen bij te \^onen. Zegels voor de verloting zijn geschon
ken door de beeren Verhoeff, Manuskonski, Van der Moer, Van 
der Houwen en Verlegh en door den heer A. van Rijswijk ten 
bate van de kas. 

Van de Vereeniging «Breda» is eene dankbetuiging ingekomen 
voor de geschonken bijdrage en eene uitnoodiging tot bijwoning 
van de viering van haar 30jarig bestaan. 

Inzake ons verzoek aan het Hoofdbestuur betreffende het 
plakken der jubileumzegels op de pakketten inplaats van op de 

i r .«jLj j jci j i i i i"»<i i<i . i j i 
WATER o R Â  A F,S M CE n. 
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kaarten, zijn sympathiebetuigingen ontvangen van de Haagsche 
PhilatelistenVereeniging en van de Vereeniging «Helder». 

De Vereeniging «Rotterdam» heeft bericht, dat dergelijke 
verzoeken door den «Bond» in plaats van door «Philatelica» 
moeten gedaan v/orden. Daar echter de «Bond» het niet doet, 
doet «Philatelica» het maar. 

Van den heer Amiabel is een voorstel ingekomen, om voor
taan bij de rondzendingen één briefkaart, die aan het sectiehoofd 
of bij den administrateur verzonden moet worden door hem, 
die midden op de lijst staat. Besloten wordt dit in 't vervolg 
te doen. 

De heer Kirchner verzoekt vóór i September opgave van hen, 
die deel willen nemen aan den gezamenlijken inkoop van den 
Yvertcatalogus. 

In verband met het verslag van de Vereeniging «Breda» betref
fende de jubileumzegels, deelt de heer Amiabel mede, dat in 
1913 door den heer Keiser en hem een bezoek is gebracht aan 
den heer DirecteurGeneraal der Posterijen, bij welke gelegenheid 
toestemming werd verleend om de jubileumzegels op de kaarten 
te plakken. Later werd deze toestemming weer ingetrokken. 

De heer Amiabel deelt mede, dat ons medelid de heer Maingay 
te Brussel de hoogste onderscheiding heeft gekregen voor hetgeen 
hij voor de philatelie heeft jredaan. 

De heer Van Leijden wint het schilderij ; de heer Laros krijgt 
den len prijs bij de verloting van zegels. 

De veiling brengt op f4,2o voor de kas. 
De heer Amiabel vraagt den voorzitter hoe het staat met zijn 

ingezonden stuk. Deze deelt mede, dat het in het volgend 
Maandblad zal opgenomen worden. 

Hierna sluiting. De Secretaris, L. C. VERSPOOR J R . 
Mededeelingen. 

De eerste ruilavond en gezellige bijeenkomst zullen worden 
gehouden op Woensdag 19 September a.s. in «Café Hollandais». 
Allen om 7 /̂4 uur present ! 

Van den DirecteurGeneraal der Posterijen is bericht inge
komen, dat geen toestemming kan worden verleend inzake het 
plakken der zegels op de kaar ten . 
%^|^"?'T: Adresverandering. 

F. A. Bëndeler, Oranje Plantage 27, Delft. 

Candidaatlid. 
P. M. Nehssen, Archimedesstraat 4, Den Haag. 

Bedankt. 
No. 194. H. Berthauld, den Haag. 

Vergaderingen. 
BESTUURSYERGADEBING op Woensdag 26 September 1923, 

des avonds te 7'/^ nm*, in zaal I van Café »Hollandais«, 
Groenmarkt, te 'sGrarenhage ; daarna ALGEMEENE VER
GADERING tezelfder plaatse , te VU unr. 
I Opening. Ingekomen stukken. 4. Verloting van zegels. 
2. Notulen. 5. Veiling van zegels. 
3. Ballotage cand.leden. 6. Rondvraag en sluiting. 

Nederlandsche Philatelistische Vereeniging 
„Op Hoop van Zegels", 

te HAARLEM. 
Opgerlclit 1 Maart 1911. 

Erkend bq Konlukl^k Beslnit van 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. 

Yoorgesteld als lid. 
G. Hamer, Kleverparkweg 123, Haarlem. (Eigen aangifte). 
R. H. van Lunzen, Spoorstraat 78, Goor (O.) (Eigen aangifte). 
dr. Ch. Lips, Arts, Raamsdonksveer. (Eigen aangifte). 

Bedankt als lid. 
H. H. van Dam, Binnenweg 129, Rotterdam (lid no. 125). 

De Secretaris, 
G. D. SWANENBURG DE VEYE. 

Bondzendingen. 
Het resultaat van de rondzendingen gedurende het tijdperk 

15 September 1922—15 Juli 1923 is zeer gunstig te noemen. 
Omgezet werd voor een bedrag van f3160,40', tegen f2685,59 
in hetzelfde tijdperk van 19211922. Deze omzet zal der Vereeni
ging een bedrag van ruim f300,— als percenten van de rond
zendingen opleveren. Het stemt tot tevredenheid, dat een omzet, 
die ongeveer f500,— grooter is dan verleden jaar , bereikt is, 
niet tegenstaande door ' omstandigheden, waaronder de minder 
punctueele doorzending van sommige leden een voorname plaats 
inneemt, minder rondzendingen circuleerden. Ook de minder 
gunstige algemeene tijdsomstandigheden oefenden, zooals uit 
het bovenstaande blijkt, nog geen nadeelige gevolgen op het 
ruilverkeer uit. 

Doordat vele leden, in strijd met het daaromtrent in de regle
menten bepaalde, de rondzendingen ook na 15 Juli nog geruimen 
tijd doorzonden, inplaats van ze aan de sectiehoofden toe te 
zenden, zijn de afrekeningen dit jaar zeer laat verzonden. De 
penningmeester hoopt, dat alle ledendebiteui en voldaan hebben 
aan zijn verzoek het verschuldigde bedrag vóór den vastgestelden 
datum op zijn postrekening te storten. Hun, die het onverhoopt 
nog niet deden, wordt verzocht het thans niet meer te storten, 
aangezien hij 17 September over het nog onbetaalde per post 
zal beschikken. 

Aerdenhout, 5 September. De Penningmeester. 
D e C o m m i s s a r i s v a n t o e z i c h t J. P. T r a a n b e r g , 

B r o u w e r s p l e i n 25rood^ Haarlem, z a l w e d e r o m 
g a a r n e n i e u w e r u i l b o e k j e s t e r c i r c u l a t i e o n t 
v a n g e n . 

I n z e n d e r s v a n r u i l b o e k j e s w o r d t v r i e n d e l i j k 
v e r z o c h t i n d e n v e r v o l g e h u n z e g e l s t e p r ij z e n 
i n b e d r a g e n v a n h e e l e c e n t e n e n d e h a l v e c e n t 
i n h u n p r ij s n o t e e r i n g e n t e l a t e n v e r v a l l e n 

Het Bestuur. 

PhilatelistenVereeniging ,,Groningen", 
te GRONINGEN. 

Opgericbt 16 September 1916. 
Erkend bfl Koninklijk Besluit van 13 December 1916, n». 78. 
Secretar i s : C. M E I J E R , Oude Boteringestraat 39, Groningen 

Adresverandering. 
No 35. H. H. Buijs, Avenue des Rogations 44, Brussel. 

Vergadering. 
Maandag 8 October 1923, te SV^ uur, in de , ,Bodega", 

Guldenstraat, Ie Groningen. 
De Secretaris, C. M E I J E R . 

PhilatelistenVereeniging ,,ZuidLimburg", 
te MAASTRICHT. 

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

EOBT VERSLAG van de vergadering van Maandag 
3 September 1923, te 8 uur, in de bovenzaal 
van de Sociëteit ,.Momus". te MaaHtricbt. 

Met een hartelijk woord van welkom aan den heer Hagedoorn, 
die als van ouds weer ter vergader ing aanwezig Is, wordt deze 
te 8 uur door den voorzitter geopend. Na goedkeuring der 
notulen, draagt de heer Dückers den heer Duijnstée als lid 
voor. Met algemeene stemmen wordt deze als lid aangenomen. 

De heer Hagedoorn stelt voor het aantal rondzendingen voor 
de buitenleden te doen verminderen, doch terwille van de por
tokosten de hoeveelheid boekjes per zending te vermeerdei en. 
Aldus wordt besloten. 

De heer Micheels schonk een waardevolle serie Italiaansche 
zegels (Propaganda Fide) onder voorwaarde deze te veilen en de 
opbrengst te storten in de kas der Vereeniging. De voorzitter 
bedankt hiervoor, alsmede voor de geschenken van de beeren 
Bloema, Dückers en Reinards, die eenige zegels voor de verloting 
schonken. 

WATER6RAAFSMGER * ^ 1 ■ ■ # % # % ■ % t^ %0 — • ÏNT.T E U. XUIO 67.55 SI ^ ÏNT.TEU. XUIO 6 2 5 5 
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Maandag 1 October 1923. 
Maandag: lä October 1923. 

Na de verloting, die ieder aanwezig lid een prijs bezorgt, wordt 
de zeer geanimeerde en goed bezochte vergadering besloten door 
een gezellig kienspel, waarvoor eenige zegels waren aangekocht. 

Bericht yoór buitenleden. 
Buitenleden worden vriendelijk, doch dringend verzocht, de 

rondzendingen steeds zooveel mogelijk met postzegels van phila
telistische waarde te frankeeren. 

Nieuw lid. 
79. A. P. F. Duijnstée, Inspecteur der Posterijen en Telegrafie, 

Meer SS en. 
Tolgende vergaderingen. 

Afdeeling: Maastricht. 
telkens t e 8 uur, in deSocle-
teit »Momus«, Vrflthof, te 
Maastricht. 

Afdeeling Heerlen. 

{ te 8V2 nur in de boren/aal van 
het »Amstel Hotel«, t/o het 
Station, te Heerlen. 

De Secretaris, J. W. JONKERS. 
De leden worden dringend verzocht de vergaderingen trouw 

bij te wonen. Ieder lid diene te beseffen, dat door zijn tegen
woordigheid het succes der bijeenkomsten (ruilhandel, veilingen, 
verloting, philatelistisch nieuws, enz., enz.) verhoogd wordt. Ieder 
lid doe zijn plicht in deze. 

Philatelisten-Vereeniging , ,Apeldoorn", 
te APELDOORN. 

Opgericht 15 October 1918. 
Goedgekeurd bjj Koninklflk Besluit Tan 29 April 1922. 

Secretar is : A L F . CORNELISSEN, Hoofdstraat 148 B, Apeldoorn. 
Geen verslag ontvangen. 

Postzegelvereeniging , ,Helder", 
te HELDER. 

Opgericht 21 October 1923. 
Secretaris : C. D E J O N G H.ZN. , Krügerstraat 11, te Helder. 

Geen verslag ontvangen. 

Vereeniging van Postzegelverzamelaars ,,Delft , 
te DELFT. 

Opgericht 11 Mei 1922. 
Secretar is : H. V A N D E R Z E E , Coenderstraat 7a, Delft. 

Geen verslag ontvangen. 

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

Ik vermeen, dat de een of andere Grieksche wijsgeer gezegd 
heeft, dat hoe meer hij leerde, des te meer was hij .overtuigd, 
dat hij eigenlijk niets wist. Toen ik aan 't begin van dit jaar 
het artikel van Dr. Krause over de kaarten van Oranje Vrijstaat 
had gelezen, dacht ik aardig op de hoogte te zijn, en nu komt 
de heer L. de Raaij mij een werk aanbieden, zoo keurig, zoo 
uitgebreid en vooral zoo leerrijk, dat ik verbaasd was, dat over 
de poststukken zoo enorm veel valt mee te deelen. «The history 
of the postcards, envelopes and wrappers of the Orange Freestate 
and Orange Rivier Colony» acht ik een standaardwerk van veel 
belang, dat niet alleen aan de poststukken-verzamelaars veel 
interesse zal inboezemen, maar ongetwijfeld zal bevorderen, dat 
de zegelliefhebber van dit land zijn collectie met deze rubriek 
zal uitbreiden. Het boek is 192 bladzijden dik, de tientallen 
illustraties geven o m , de typen der opdruk-kaarten prachtig 
weer. Ik feliciteer den heer De Raaij met het publiceeren van 
dit stuk arbeid, waarmede hij alleen reeds de hem door den 
Bond geschonken medaille verdiend zou hebben . 

W. P . C. 

(•5-. 

Ingezonden. 
(Buiten verantwoordelijkheid der Redactie.) 

Naar aauleiding van een Waarschuwend Woord 
aan alle Philatelisten, 

verzoek ik beleefd opname van het volgende : 
Op de eerste plaats begrijp ik niet, hoe het bestuur der Ver

eeniging »Helder» de firma M. de dupe van deze geschiedenis 
wil laten worden. Immers, ondergeteekende kan alleen de firma 
M. aansprakelijk stellen voor het geleverde pakket. Mij dunkt , 
een geheel bestuur kan beter, als er sprake van schade zou zijn, 
deze op zich nemen, dan, door betaling te weigeren van het 
bewuste pakket, een boekhandelaar , die hier slechts de tusschen-
persoon is, er voor te spannen , want het bestuur »Helder« weet 
zeer goed, dat het bewuste pakket , eenmaal geopend, behouden 
moet worden. Aan alle verplichtingen op de kaart vermeld, zijn 
voldaan, dus van »misleiding« kan geen sprake zijn. Er wordt 
een gegarandeerd onuitgezocht kilo genoemd, dit wil zeggen: 
onuitgezocht door den leverancier. Onder onuitgezochte kilo's, 
evenals in ' t buitenland het »nontrié« wordt niet bedoeld, dat 
de schenkers van zegels aan liefdadige inrichtingen deze eerst 
zelf niet hebben nagezien, doch dat de handelaar, die ze aanbiedt , 
de verzekering geeft, dat hij ze zelf niet heeft uitgezocht. Ten 
overvloede staat er bij »van een lakstempel door de Posterijen 
voorzien.« Hoe de Posterijen deze gevuld hebben, kan ik niet 
nagaan. AI mag er op de inschrijvingslijsten staan, waarden tot 
50 c. 1902-09, dit bleek niet altijd juist te zijn. Dikwijls vond ik 
3 c , TYi c , 17^2 c , 22}/^ c , I gulden, ook Java en B.B., doch 
niet altijd, soms zelfs geen enkel zegel van 1902, en vermeld 
daarom 1903-08, welke het in, ieder geval zijn. Wat »Tevreden
heid gegarandeerd« betreft, ik geloof, dat men tevreden kan zijn 
een cataloguswaarde van 800 ä 1000 francs volgens Yvert te 
bekomen voor f 20,—. Als men dit een zoodje rommel wil 
noemen, dan kan ik aantoonen en wil dit gaarne doen in tegen
woordigheid van eenige Philatelisten door het »Maandblad« te 
noemen, door eenige gezegelde pakketten in hunne tegenwoor
digheid te openen, dat in ieder pakket zich een waarde bevindt 
van 2 3 3 maal de engrosprijs van postzegelhandelaren in Neder
land. Met hetzelfde recht zou men dan dergelijke zegels, d i e p e r 
IOC en 1000 worden aangeboden, ook een zoodje rommel kunnen 
noemen. 

Verder kan ik aantoonen, dat een pakket, afgeweekt door mij, 
meermalen f60,— ä f80,— opbracht, deze verkoopendc per 100 
en 1000, Zulk een pakket is echter niet voor iedereen geschikt . 
Verzamelaars, die meenen evenals het bestuur »Helder,« daar 
complete series in te vinden, om onder meerdere verzamelaars 
te ve rdeden , teneinde hun a lbum te vullen, moeten deze pak
ketten niet koopen, doch zij, die door ruil en vooral engrosruil 
een hooge waarde tegen voordeelige conditiën wenschen te 
bekomen, evenals ik zelf meermalen gedaan heb , hetgeen ik ook 
kan overleggen, of zij, die plaatfouten zoeken, blokstukken, strips, 
zullen zich over deze pakket ten niet beklagen. Dikwijls vond ik 
vele ongebruikte , zelfs eigenaardigheden, die ik tot f 10,— per 
stuk verkocht. Zoo vond ik Suriname en Ned. Indië op één 
briefstuk (nog in mijn bezit) en meer andere curiositeiten. Als 
dus een kilo verkocht wordt, voorzien van het laksternpel der 
Posterijen, dan bestaat de mogelijkheid, dat men allerlei eigen
aardigheden kan vinden. Men oordeele zelf over 't verschil in 
prijs voor onuitgezochte en nagezochte kilo's (Zie advertentie). 
Wat uitgifte 1912 betreft, dit zijn de zegels der eerste j a r e n , d i e 
ik meerdere jaren geleden gekocht heb. Deze blijven pracht ig , 
als men ze afweekt, he tgeen dikwijls niet het geval is bij de 
latere oplagen. Men late zich dus niet afschrikken door dat 
»Waarschuwend woord aan alle Philatelisten.« 

Met dank voor de geplaatste ruimte, Hoogachtend, 
A. M. J. A. HiJMANS, 

Van Rylandtstraat 21, Den Haag. 

LAATSTE NIEUWS. 
Bij het afdrukken van het Blad bereikt ons de l7eug-

lijke ti jding, dat het Maandblad op de Internationale 
Fostzegelfentoonstelling te Weenen, bekroond is met de 

Z I L V E R E N M E D A I L L E . 
Breda, 17 September 1923. 

l if.MAAJ'JJJMH.WM.lJI 
WATERGRAArSMEER •M.YAAR ^ ce D I R . L E O N D E RAAT 

INT.TEL, Z U I D 6255 
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THEODORE CHAMPION 
PARIJS 
II 

13 RUE DROUOT PARIJS 
Z A L V E R S C H I J N E N OP 2 O C T O B E R A A N S T A A N D E DE 

CATALOGUS YVERT & TELLIERCHAMPION 1924 (28e UITGAVE) 
Geheel herzien tot op heden bijgewerkt. Prijs 20 frs. pl. porto 2 frs. 
De verzamelaars worden verzocht reeds nu te bestellen, om te voorkomen, 
dat zij vertraging in de toezending van den catalogus ondervinden. II Geheel herzien tot op heden bijgewerkt. Prijs 20 frs. pl. porto 2 frs. I l 

De verzamelaars worden verzocht reeds nu te bestellen, om te voorkomen, I 
I dat zij vertraging in de toezending van den catalogus ondervinden. | | 

BULLETIN MENSUEL VAN HET HUIS THEODORE CHAMPION ■HM (Supplement van den Catalogus Yvert & TellierChampion) wm^ 
Kondigt alle nieuwigheden aan naar gelang van haar verschijning. 
Het publiceert daarenboven eene gedocumenteerde kroniek op elke 
uitgifte. — — Abonnement: 5 fr. per jaar. 

PARIJS 13 RUE DROUOT 
(93) 

PARIJS 

THEODORE CHAMPION 
Het Bestuur der Postzegelvereeniging .,BREDA" 

betuigt bij deze zijn weigemeenden en diep gevoelden 
dank aan allen, die van hunne belangstelling hebben 
doen blijken bij de herdenking van het 30jarig bestaan 
dier Vereeniging, op 31 Augustus, 1 en 2 September 1.1. 

BREDA, 10 September 1923. 
Namens het Bestuur 

voornoemd: 
H. J. SPITZEN Jr., EereVoorzitter. 
L. C. A. SMEULDERS, Ie Secretaris. 

KILO'S INDIE. 
T E K O O P een kilo postzegels uitsluitend van Ned. Indfë, 
uitgifte 1903—08 of uitgifte 1912 (jaartal naar Yvert) tegen 
fl. 20,— per kilo. Deze pakketten zijn voorzien van een lak
stempel van de Posterijen, dus kunnen deze door mij niet zijn 
uitgezocht. 

Deze dus gegarandeerd onuitgezochte kilo's bevatten 5 ä 6000 
zagels, cataloguswaarde 800 ä 1000 francs. Tevredenheid 
gegarandeerd. Mocht onverhoopt een kilo tegenvallen, dan ben 
ik altijd bereid door bijvoeging van zegels of tegen aanzienlijk 
minder bedrag een ander kilo bij te leveren. Bij 10 pakketten 
aanzienlijke reductie. 

Ik lever ook kilo's, door mijzelf samengesteld, Indië, uitgifte 
1903—12, minstens 10 soorten, tegen f h,— per kilo. (96) 

A. M. J. A. HUMAN S, 
V A N B I J L A N D T S T R A A T 21, D E N H A A G . 

Oude 
Britsche KoloniaalZegels. 

Ik ben van plan twee uitgebreide 
verzamelingen te detailleeren, sterk 
in de eerste typen, en alle zegels in 
mooien staat. Zichtzendingen kunnen 
op verzoek v '̂orden toegezonden; 
gemiddelde prijzen van deze een
derde catalogus. 

Bovendien heb ik in voorraad een 
uitgezochte partij Eduard en Georgc
uitgiften, beide postfrisch en mooi 
gestempeld, w âarvan de meeste 
tegen halven catalogusprijs. 

REFERENTIËN GEVRAAGD. 

J . B I R D 31 ELLERBY STREET, 

FULHAM, LONDON, S. W. 6. (lOO) 

j . M A j i j 3 a a » n n n f a B i 
WATERGRAAFSWCER •N.YAAR^ C Ä^j_ D m . U E O N D E RAAT 

= • IHT.T EU. X U I D 6255 
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UITSLUITEND voor LEDEN 
der 

Aangesloten Vereenigingen. 

100 versch. ongebr. Duilsche zegeb 
uitgegeven n è 1920 

5 pf. t/m 2 0 . 0 0 0 M. f X.SO 
Porto extra. Postrel<ening 110034. 
F. E. J. DE JONG. den Haag, 
— Marelakstraat 117. (101] 

■ m@w umwmM.M.mw) m 
op 3 5 0 ongetande zegels a 5 cent en 
150 stuks a 10 cent (Nederland 1923). 
G. A. D E M O L , W A G E N I N G E N , 
J U L I A N A S T R A A T 32. (98) 

STEMPELS, voor het afstempelen van 
de hokjes in ruilboekjes, worden gel. 
binnen 14 dagen. Rond, ovaal of recht
hoekig. Prijs 1 Gulden. (103) 
W. F. J. Geldmaker, L. "Vrouwestr. 
23a, BergenopZ., Poslrek. 82350. 

Verzamelaar in den Haag, in 't bezit 
van veel duplicaten, wenscht deze te 
ruilen; ook te koop ä f 0,07 de franc 
Brieven franco onder no. 108 Bureau 
van dit Blad. 

TE K O O P G E V R A A G D 
postzegels in elk kwantum. Voor Ko
loniën 'ongekend hooge prijzen. Op
drukken Nederland en Jubileumzegels. 

JOHN GOEDE, 
Sloterdijk B 1 7 9 . HOSJ Amsterdam. 

POSTZEGELS. TE KOOP 
1000 verschillende f 2,80; 500 
verschillende f 1,30, franco na 
storting op Postrek. no. 96008 van 
J. A. L. Aarts, Hoogenham 86, Dongen. C104) 

Nyassa 1901, 2 LSOO r. . . f 0,75 \ „ o 
1911, 2'/j50 r. . . f 0,30 'g fe 

„ 2'LSOOr.. . ƒ 0,S5 } » a. 
„ 2>/;-500 r. . . r 0,56 s g 

„ 1903/10Prov.opdr.,7St. f 1,60 ] ̂ % 
C. luttik, Schulpweg 12Ta, Veisen. (105) 

M0LEW5TBAAT 22 POSTZEÜEIIIAHOEI P. flOOGERDIIK DEN HAAG (Holland) 
GELEGENHEIDS-AANBIEDING. Aantal. Prijs. 

1922 
1928 
1916/21 

1915 
1919 
1900/07 
1891/92 

België (Invalieden) , 

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

Hongarije, Yv. no. 112/158, compl. 
• Vredes-serie, compleet 

Bosnië, compleet 
Luxemburg, 2>/j franc, Yv. no. 67 

» 5 » * » 68 

/ 0,15 
0,10 

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

¥ 

i »»>»»»>>»^»»» i>?>»;>»??»;»>-^>»;>» ;» :? ;»»»S 'g<g(g<g<g<g<g<g;< 

GELEGENHEIDSAANBIEDING 

¥ 

1819 
1899 
1896 
1916 
1920 
1923 
1922 
De Yveri 

^g;g<g':gtg<g':gcg;g<g':gcgtgtgc « « «««^ 
€ « « 

g « « 
g^g^ 
g«g< 
g«g< « « 
g ^ « 
g^«< 
g<g< 
g«g< 
g«g4 

Luxemburg, 2Vj franc, dienst, Yv. no. 94 
» 5 franc, dienst, Yv. no. 95 

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

id. Kärnten, compleet . . . 
id. Steden-serie, compleet 

Zwitserland, Projuventute . . . . 
Tellier Caial-1924, verschijnende 1 Oct. a.s. 

Aan 
1 1 
1 
12 
21 
19 
9 

|4 

tal. 
f 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

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

g « < wordt nu reeds in bestelling aangenomen, prijs f3,50 franco' « « 
— Postrekening No. 92993. ^^^ De met een * gemerkt zijn ongestempeld. — ZIE ADVERTENTIE VORIG MAANDBLAD, 

BESTELLINGEN BOVEN F 5,— WORDEN FRANCO TOEGEZONDEN NA ONTVANGST VAN HET BEDRAG. 
T^^7^^?:^r^^ r;^v:^r:^7:y *^^v:^ ?:^73^7^^73^ ?^^r;^?^^v3^ ?3^7:5^r3P7:^ 

(7) g:«g< 
g « « 

« < ; g ; « g { g ; < ; g ; g < g < 

PflSTZEGELHAHOEL 108. H PflöTHE 
PRINS HENDRiKSTRtAT 61 ' s - G R A V E N H A G E POSTCHEIJUEEN 6IR0 Nn.31822 

MEEST CONCUflREERENDEJRIJZEN 
•■«■■«■■■«■■»■■«■■■■»■•««■«•«■■■■■■■■■■■«■■■■■■«■■■■■■■■■■(■■■■■■M <■■■■■■■■■■■■■■■ 

E E N E U I T G E B R E I D E 

hoofdzake l i j k E u r o p a e n E n g e l s c h e K o l o n i ë n , zéér o u d e ui tgaaf . 
Waarde volgens catalogus Yvert & Tellier 1921 fr. 260.000,—. 
Brieven franco onder No. 4778, Boekhandel Hijman, Stenfert Kroese 4 Van 
lier Zande, Arnhem. ' (95) 

JUBILE Curasao, Suriname. Ned.Indië worden door 
mij geleverd met 5 % provisie, FRANCO door 
geheel Nederland, na ontvangst van postwissel, 

. ^ in de waarden : Curafao 5, ly^, 10, 20. c, 1, IV^, 
Suriname 5, 10, 20, 50 c , l,'^\4't 5 gTd.; Ned.Indië 5 gid 

5, 121^, 20, 50 c, 1, 2>^; 5^gld. Orders ben. 5 gId. 25 c. porto. 
POSTZEGELHANDEL U N I V E R S E L , 

SPUI 13, AMSTERDAM. (io6) J. J. A. ENGELKAMP. 

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

Ik offreer: Wurtemberg. 
1851, 3 Kreuzer, hel geel »  .  . . . / 
1865/67, 3 Kreuzer, rose » ^^fS^i '  ' 

0,13 
0,20 
0,06 1869/73, 3 Kreuzer, rose » » 

1806/1906, met Kroon (Jubileumuitgifte), meest ge
zochte uitgifte van Wurtemberg, 15 w., compleet * » 10,50 

1916, Jubileum, 17 w., compleet * » 0,75 
Hulpuitgifte, 2/21/2 Pf., 2 w. * » 0,10 

50/50 Pf., 1 w. * » 0,05 
1919, Volksstaat, 21 w., zonder 3 Pf. * 0,34 

» . de 2 zeldzame 3 Pf. * » 0,50 
75/3 Pf. * » 0,15 

1920, hert en steden, 16 w., compleet • 0,30 
1923, Prov., 5—400 JWk., 12 w., compleet * . . . . » 0,40 
Baden, Landpost 1862, 1, 3 Kr., 2 w. * » 0,15 
Eupen & Malmedy, 5—30 Pf., 5 w. » 0,30 
Deutsches Reich 1921, hulpuitg., 1.60 iVlk.lOMk.,4w.,cpl.* » 0,20 
Bij bestelling \ a n 4 series van ééne soort 10 °/o rabat. Geld vooruit in Holl. 
bankpapier. Franco. Oskar Xneitz, vorm. Briifm haus, Württemberg, Weinsberg (Würt). [91 

Sdverfeerf in dit ^fafl. 

SPECIALE AANBIEDINQ. 
LITH AUEN 

Yvert no. 
Yvert no. 
Yvert no. 
Yvert no. 
Yvert no. 

4555 
56—66 
6777 
7884 
8594 

f 0,25 
f 2,25 
f 0,75 
f 0,70 
f 1,15 

en 102—105/ 
Yvert no. 95101 f 0,65 

Franco na ontvangst van postwissel. 
POSTZESELHANDEL „UNIVERSEL", 
SPUI 13, ÜMSTERDtM. (19) )■ l k- ENGELXAMP. 

V xt*". "^-^^ ^ t ^ . ^*>^ ^J^ . ^t*^ " ̂tif. ̂ Ti.^t*. ^t^f. ^ Ï A ■*'t'*f. ^T'* 

IrOSnEGELVEilUMEUIlRS!! 
'! Verzeker! Uwe Verzamelingen tegen 
1̂ BRAND EN DÏEFSTAL 

'i op beurspolis, dus tegen eene vaste 
,j premie per jaar, slechts bij P R I M A 
'{ Maatschappijen, door bemiddeling van 

3 JOH. H. LIMPER, 
Ji MAKELAAR IN ASSURANTIËN. 
*■'! VONDELLAAN 2, H I L V E R S U M . 
y, Kantoor: Heeren^racht 114, Amsterdam. 
Hi Postbus 1Z9. Telefoon N. S235. 
>! (10) 
y>t )rJx">i> V^x'VJx'Vix'V^v'V^x V^v Vi* Viv Vjx'VJ*. V^x' 

( ^ ^^ i^lfi H : ^ « ^ ^i^ «»iy ̂ ^ »»i» f^__ t ^ _gfr_ <̂ *> 2 ^ 

POSTZEGELHANDEL „ V E R I T t r 
L. Napel Woywermaiistraat 74, Haarlem. 
ZICHTZENDINGEN, 

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

1000 verschillende postzegels f 3,75 
2000 „ „ 11 ,15 
CatalogusZumsteinlQ23,franco f 1,40 
__ _ iÜL. 
^ ^ ^ | W toV ^ V <«W (̂ W~ ««^ «•fW' t«iW «sfW («V^ ( « ^ <éa^ j ^ ) 
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iPOSTZEGELHflNQELil 

G.KEISER&ZOON 
. Telefoon H. 1438. - PASSAGE 2 5 . Bankrekenin«: 
Postrekentnë No. 426*. D E N H H R G De Twenische Bank. 

GROOTË KEUZE IN 
ALLE SOORTEN ZEGELS 
TEGEN BILLIJKE PRIJZEN. 

I 
SPECIALITEIT IN 

NEDERLAND EN KOLONIËN, 
- ONGEBRUIKT t N GBRUIKT. ' 

ONZE NIEUWE PRIJSLIJST No. 13 VOOR 1923 
- I S V E R S C H E N E N — 
EN WOROT OP AANVRAGE G R A T I S TOEGEZONDEN. 

GROOTE VERZAMELINGEN EN ZELDZAME 

— UITSLUITEND OUDE ZEGELS (3) 
WORDEN STEEDS DOOR ONS INGEKOCHT. 

Postzegelhandel J. Jl. DONNfll, 
Kettingstraat 23, DEN HAAG. 

Uitsluitend liandel in ZELDZ4AMHEDEN 
en NEDERLAND en KOLONIËN. 

D D 

TE KOOP 

GEVRAAGD: 

G D 

Li.HvOONNAI 

fiiägJiiJlM 

D G 

GROOTE 

RARITEITEN. 

G n 

LEIDDRAAD " S i 
VOOR OEN 

SPECIflflh-VERZAMELAAR VAN 
NEDERLAND. 

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

(8) 

^ ^ E S S E S S ^ ^ ^ S Ë 

POST1IGIL& i-i PO^TIIC 
De ONTVANGER DER REGISTRATIE EN DOMEINEN te 's-Gravenhage zal op Dinsdag 2 October 

1923, 's namiddags 2 uur, ten bureele Zeestraat 57, van de 8ste afd. B van het Hoofdbestuur der 
Posterijen en Telegrafie, aldaar, BIJ I N S C H R I J V I N G V E R K O O P E N : 

Gebruikte Frankeer- en Porlzegels. 
NOTITIEN zijn G R A T I S verkrijgbaar aan gemeld Bureel. (99) 

UW 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 ASSURANTIE-KANTOOR, -
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 41.35. (81) 

ALBANIË. 
Nos. 31 f,m 36, 38, 39, 40, 42, 43, 44 f/m 5), 
52 t/m 57, 53 a, 54«, 60, 86, 87, 88, 117, 118. 
Porto 1 t'm 5, alle gebruikt, behalve no. 43. 
Levering na toezending van postwissel; prijs 
8 cent per Yvert-franc. Echtheid gegarandeerd. 

G. VAN LIJF, (94; 
Turennestraat 35, Wijk, Maastricht. 
iiiiiiiii iiiiiiinii II II iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiiiiiiiiKiininiiiiHiiiiitii iiiiiiiiiiiiii 

M E M E L 
Flugpost I, compl. 7 w. f 5,—; Flugpost IL 
compl. 11 w. f 0,S0; Flugpost III, compl. 
10 w. f 0,80; Schrägdruck \, compl. 20 w. 
f 2,50; Schrägdruck II, compl. 14 w. f 2,20; 
Schrägdruck III, compl. 11 w. f 0,50; 
Provisorien I, compl 7 w. f 0,30; 
sorien 10 u. 20 IVlk, 2 w. f 0,lU; 
sorien 10, 25 u. 50 iVlk., 3 \N. f 0,40 

Pakete. 
50 verschiedene Memel . . 

100 verschiedene iVlemel . . 
Kasse voraus. Porto extra Preisliste über sämt
liche Memelmarken f 0,30, welche bei Bestellung 
vergütet wertlen. Anfragen Ruckporto la Refe
renzen zur Verfügung. KURT DEXNEIT, MEMEL. 
Bank-Konten: Memeler Bank fur Handel und 
Gewerbe. Memel. Commerz- u. Privatbank Dep. 
Kasse AB, Berlin. (107) 

Provi-
Provi-

f 0,75 
f 2,40 

Adverteert in dit Blad, 

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

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

P.Servaas Smits, Deventer. 
K S r GEEN LEVERING OP MANCOLIJST. (21) 

VERZiELAARS en HANDELAREN, 
die wepkelijl< fegen BILLIJKEN PRIJS 
— zonder concuprenHe — zegels ver
langen, kunnen kosfenloos prijslijsten 
bekomen. (97) 

E. UU8CHKE, 
miiimssE I. «I 

POSTZEGELHANOEL, 
iHEiissget I H 


