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

Nederlandsch Maandblad voor Philatelie op 
Zondag 2i October 1923, des voormiddags te 11 uur, in Hotel 
» K r a s n a p o 1 s k y « , Warmoesstraat, te Amsterdam. 

BREDA, 22 September 1923. De Administrateur, 
L. C. A. SMEULDERS, Lid vjd R. v. B. 

Le Philatéliste beige. 
Tot een zeer beperkt aantal zijn van het nummer van »Le 

Philatéliste beige«, d.d. 15 September 1923, waarin een zeer prijzens
waardig artikel (met foto) voorkomt over den plaats gehad heb
benden Veertienden Nederlandschen Philatelistendag te Breda, 
voor degenen, die daaraan hebben deelgenomen, gratis exem
plaren verkrijgbaar. 

Men richte daartoe zijn verzoek aan ondergeteekende, die, 
zoolang de voorraad strekt, aan belanghebbenden een exemplaar 
franco zal toezenden. 

Breda, i October 1923. L. C. A. SMEULDERS, 
Schoolstraat i8. 

Algemeene Mededeeling. 
Bij den bibliothecaris van »HoUandia« zijn van bijna alle 

nummers, zoowel van »Het Philatelistisch Maandblad« als van 
het »Nederlandsch Maandblad voor Philatelie«, meerdere exem
plaren aanwezig. 

Alle leden der aangesloten Vereenigingen kunnen hiervan 
g r a t i s de gewenschte nummers bekomen. Aanvragen uiterlijk 
tot 31 October a.s. op dubbele brieitkaart te richten tot den 
heer W. G. Zwolle, Gerard Terborgstraat 28 11, te Amsterdam. 

Geldzendingen. 
Tengevolge van de tijdelijke sluiting van den postcheque en 

girodienst — welke minstens drie maanden zal duren — wordt 
den adverteerders e.a. dringend verzocht, hunne geldzendingem 
voorloopig per postwissel over te maken en daarmede dus niet 
te wachten (zooals enkelen mededeelden) tot genoemde dienst 
weer zal hervat zijn^ D E ADMINISTRATIE. 

EEN JUBILEUM. 
Op 20 October a.s. viert de PhilatelistenVereeniging »Apel

doorn« haar vijfden verjaardag. 
Redactie en administratie bieden haar bij deze gelegenheid 

hun beste wenschen aan. 

Nederlandsche Vereeniglng van Postzegelverzamelaars. 
Als rechtspersoon erkend by Koninkl^ke Besluiten Tan 

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

Nieuwe leden. 
593. Th. H. E. Hagnauer , Zonnelaan 16, Hilversum. 
594. H. C. Hollenbach, Paleisweg 10, Medan. (N.l.) 
595. P. C. Korteweg, Westerweg 91, Alkmaar. 
596. H. Lampe F.zn., Sneek. (Frl.) 
319. C. M. J. Tismeer, Ternatestraat 6, Bandoeng. (N.l.) 

l!ür.**'JJ'alflJB't.«<IJJI 

Aanmeldingen voor het lidmaatschap. 
J. M. Broekmeyer, Medan. (N.l.) 
C. G. van Burken, Prins Hendriklaan 63, Utrecht. 
E. P. A. Cohen, Utrechtsche straatweg 14, Ä?«/««« (Gld.). V.L. 
D. F. Cortenbach, Keizersgracht468,^«j'^«;'rf'«»z (lid HoUandia). 
L. W. Hartog, Gombel, Semarang. (N.L) 
mevr. H. Jacobi, Lemah Poetri 20, Soerabaia. (N.l.) 
W. Joha, Emmastraa t 31, Dordrecht. 
mevr. M. Kemper, Lange Voorhout 44, den Haag. 
A. Lambremont , Boeloe 31, Semarang. (N.l.) 
H. E. Meulman, Juliana v. Stolberglaan 4 i , den Haag. V.L. 
A. van der Minne, Soenarioweg 15, Semarang (N.l.) 
C. Prelle, Riouwstraat i 4 i , den Haag. 
O. L. Prins, makelaar, Sirandaweg, Semarang. (N.l.) 
J. M. C. Schaap, luit.inf., Malang. (N.l.) 
Ir. H. Salomonson, Tandjonglaan 13, Weltevreden. (N.l.) 
G. H. Saltet, Nieuw Merdika 18, Bandoeng. (N.L) 
jh r . A. de Rotte, Toeren b\ Malang. 
M. Vlierboom, sf. Gloensing b / Malang. 
Wie Yang No, Djomblang 115, Semarang. (N.L) 
M. Willweber, assist, ondern. Soengei Mangkei, postk. Bah 

Lias (Deli, N.L). 
C. Wijmer, Maatschappij Nederland, Soerabaia. (N.L) 

Overleden. 
529. W. A. van Aken. 

Adresveranderingen. 
Afd. 'sGravenhage. Bestuur : J. F. van Strijen, penningmeester. . 
275. J. H. Beer van Dingstee, Malang. (N.l.) 
498. E. K. Boissevain, thans Dcocja, sf. Padokan. (N.l.) 
335. J. P. de Borst, thans Siantar (Deli, N.L), 
557. W. Cebrat, Serajoestraat 10, Bandoeng. (N.L) 
205. R. Chevalier, 
509. P. Cornets de Groot, thans p/a Sauerbier, Gang Kadi

man I I , Weltevreden. (N.L) 
34. H. Deibel, thans Off. v. Gezondh., Padang. (N.L) 

492. W. van Deventer, thans Sleedoornstraat 10, den Haag. 
48. J. W. Doornik, onderwijzer, thans Kediri. (N.L) 

553. H. Th . Dozy, thans Nieuw Merdika 47, Bandoeng. (N.l.) 
376. M. F. Drognat Doeve, thans Mil. Hospitaal, Weltevreden. 

(N.L) 
302. Ch. A. Guldenaar, thans Prins Hendrik 64, Soerabaia. (N.L) 
102. N. Gronthoud, thans Ruijskade 90, p/a Nienhuis, 

Muiderberg. 
163. Han Tiauw Gwoan, Koeta Radja. (N.L) 
337. H. Harten, thans p/a J. H. Harten, Zuiderweg 3, Wel

tevreden. (N.L) 
65. A. E. van Hutten, 
«6. P. L. Jut de Bourghelles, thans Laan Canne 21, Wel
^ tevreden. (N.l.) 

5'48. Th. J. Indewey Gerlings. 
508. mevr. L. KoremanLakeman. 

33. J. F. van Kroon, adres onbekend. 
582. R. C. van der Nagel, Poerworedjo. (N.L) 
491. K. E. Nix, thans Bandoeng. (N.l.) 
362. W. J. Pluym, thans Badaan 3, Magelang. (N.L) 
419. J. C. de Quant, thans Bandoeng. (N.L) 
154. J. W. Roeloffs Valk, thans Tjikini 8, Weltevreden. (N.L) 
96. J. van der Rest, thans Beaulieustraat 22, Arnhem. 

527. C. J. Stadlmair, adres onbekend. 
578. P. J. A. Stoopman, Progoweg 2, Dcocja. (N.L) 
448. H. W. Tersteege, ie luit. art., thans Tjimahi. (N.L) 
250. A. L. J. Traanboer , thans Palembang. (N.l.) 
576. Ir. A. Wulff, landbouwconsulent, Semarang, (N.L) 

Afdeeling Verkoop. 
Sectie Amsterdam. Daar gebleken is, dat op de lijst der rond

zending van de sectie Amsterdam verscheidene namen ontbreken 
van leden, die regelmatig rondzendingen wenschen le ontvangen, 
verzoekt het sectiehoofd A. C. Voss, Amsteldijk 114, Amsterdam, 
dezen leden hem ten spoedigste hun naam en volledig adres op 
te geven en zullen zij dan regelmatig rondzendingen ontvangen. 
Agenda der Jaarlijksche Algemeene Vergadering, op Zondag 

28 October 1923, te 2 uur, in »de Kroon«, Spui,'.fG^rfliw«,^«^«. 
I.  Opening, mededeelingen. 

, . :?.i<yerslag der Alg. Vergadering, gehouden te Amsterdam op 

DIR. LE<PN D E BAAT 
 U I D 62SS 
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29 October 1942. (2ie mededeelingen Ned. Maandblad voor 
Philatelie, November 1922.) 

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

der financieele commissie (zie jaarboekje 1923). 
5. Begrooting 1924. 

Crediet voor de Internationale Tentoonstelling 1924. 
6. Verkiezingen: a. Periodiek aftreden der bestuursleden: 

W. P. Costerus P.zn., J.B.Robert en G. V. van derSchooren. 
b. Financieele commissie: aftreden van het lid L. van 
Essen Mzn. en van het plaatsvervangend lid E. J. Martens. 

7. Aanwijzing van den tijd, waarop en de plaats, waar de vol
gende Jaarlijksche Alg. Vergadering zal worden gehouden. 

8. Royement wanbetalers. 
9. Rondvraag en sluiting. 

De Secretaris: A. VAN DAM. 
Beiirootiiig 1924. 

(Zie September-nummer.) 

Postzegelvereeniging „Breda", 
te BREDA. 

Opserlcht 31 NoTember 1«93. 
Als rechtspersoon erkend by Konlakiyk Beslnlt Tan 

14 December 1907, n«. 106. 
Ie Secretaris: L. C. A. S M E U L D E R S , Schoolstraat 18, Breda. 

Intercommunaal Telefoonnummer 197. 

KOKT VEUSLAU der yer«;adering, gehouden op 
Maandag 8 Oetobnr 19*33, des avonds te 8 
uur, ill de „Bears van Breda", te Breda. 

Tegenwoordig 33 leden. Na de leden welkom te hebben ge-
heeten, is het den eere-voorzitter, den heer Spitzen, in deze 
eerste vergadering na de plaats gehad hebbende feesten, een 
behoefte aan die aangename dagen, welke in alle opzichten zoo 
naar ieders tevredenheid en voldoening zijn voorbijgegaan, nog 
eens te kunnen terugdenken. Het groote succes hebben we voor
namelijk te danken aan de verschillende commissies, welke het 
bestuur op zulk eene schitterende wijze hebben terzijde gestaan. 
Een hartelijk woord van dank wordt haar daarvoor op deze plaats 
gebracht! Vervolgens dankt spreker de leden voor de groote 
eer hem aangedaan, door hem te benoemen tot eere-voorzitter. 

Hierna neemt de ie secretaris, de heer Smeulders, het woord, 
om de Vereeniging dank te zeggen voor de hem in de feest-
vergadering aangeboden Ned. en Kol. Jubileumzegels. 

De notulen der vergadering van 13 Augustus en derfeestver-
gadering van 31 Augustus 1.1. worden alsnu zonder op- of aan
merking goedgekeurd en vastgesteld. 

Het komt den heer ds. Loeff voor, dat niet alleen aan de 
commissies, doch ook aan het bestuur wel eens hulde gebracht 
mag worden voor de voortreffelijke leiding, welke het aan de 
geheele feestviering gegeven heeft, zoodat er geen enkele stoornis, 
hoe gering ook, zich heeft voorgedaan ; ook de secretaris ver
dient lof voor het loo nauwkeurig opgemaakt verslag van de 
feestvergadering. 

In dit verband wijst de eere-voorzitter op het uitgebreid en 
nauwkeurig verslag van den geheelen Philatelistendag, samen
gesteld, geheel belangloos, door den heer K. A. Heijmans jr. 
Hij gelooft wel de tolk van de geheele vergadering te zijn, 
wanneer hij den heer Heijmans hier openlijk dank zegt voor 
de betoonde bereidwilligheid en de uitstekende wijze, waarop 
hij dat verslag heeft opgemaakt. 

De 11 ter ballotage voorgedragen leden, wier namen aan het 
slot van dit verslag voorkomen, worden daarna allen als lid 
aangenomen. 

Ter bezichtiging worden hierna gesteld : de verschillende foto's 
van den Philatelistendag; het diploma voor de broi zen medaille, 
toegekend op de Internationale Postzegeltentoonstelling te Brünn 
aan het Maandblad; de nieuwe Yvert-catalogus; een enveloppe 
van een aangeteekenden brief uit Berlijn, gefrankeerd met niet 
minder dan 8 millioen mark ; eene briefkaart uit Danzig, gefran
keerd met 9 millioen mark; een couvert met de propaganda-
zegels van Italië; eenige rolletjes met Duitsche automaten-zegels ; 
een drukraampje met Nederlandsche zegels, waarin plaatfouten 
voorlcomen ; het nieuw verschenen zegel van Amerika (Harding) 

en 4 opdrukzegels van Danzig, geschonken door den heer J. 
Mebus; benevens afleveringen van l'Echo de la Timbrologie en 
Le Philatéliste beige, waarin artikelen voorkomen over de Bre-
dasche feesten. 

De ie penningmeester, de heer Cramerus, maakt alsnu bekend, 
dat de afrekening over het 3de kwartaal 1923, wegens afgenomen 
zegels uit de rondzendingen, aan procenten f92,86 ten voordeele 
der kas heeft opgebracht. 

Daarna worden in dank aanvaard ten dienste der bibliotheek 
een ii-tal boekwerken, geschonken door den heer K.A. Heijmans, 
en het werk over de geschiedenis van de poststukken van Oranje-
Vrijstaat en Oranje-Rivier-Kolonie, ontvangen van den heer L. 
de Raaij. 

Door de Vereeniging is voor de bibliotheek bovendien aan
gekocht het werk »Grosses Lexikon der Philatelie van Alexander 
Bungerz,« hetwelk thans onder de vergaderden rondgaat. 

De eere-voorzitter deelt vervolgens mede, dat de verloting 
onder de leden der Secties 111 tot en met VII, welke niet aan
wezig waren op de Feestvergadering van 31 Augustus 1.1., eer
lang door het bestuur zal gehouden worden, doch dat — ter 
vermijding van porto-kosten — de verzending der getrokken 
zegels aan de daarop rechthebbenden zal geschieden gelijktijdig 
met die, gewonnen in de algemeene verloting in de aanstaande 
Januari vergadering. 

Wegens benoeming van den heer Spitzen tot eere-voorzitter, 
is in het bestuur eene vacature van voorzitter ontstaan en wordt 
de benoeming van een nieuwen functionaris thans aan de orde 
gesteld. Op voorstel van den heer ds. Loeff wordt de onder
voorzitter, de heer A. F. Singels, bij acc'amatie tot voorzitter 
benoemd, die, onder dankzegging voor het in hem gesteld ver
trouwen, verklaart de benoeming volgaarne te zullen aannemen. 

Het bestuurachthet vooralsnog niet noodig de thans ontstane 
vacature van onder-voorzitter aan te vullen. 

De heer Cramerus dankt de vergadering voorts voor de bewijzen 
van deelneming, betoond bij het overlijden van zijn vader en 
voor de deelnemende woorden aan diens nagedachtenis gewijd 
in de vergadering van Augustus 1.1 

Vervolgens heeft de gewone maandelijksche verloting plaats 
van eenige zegels, aangekocht voor f 4,80 Aan deze verloting 
worden nog toegevoegd de zegels geschonken door den heer 
Mebus, hiervoor genoemd, een zegel ontvangen van den heer 
Das en een keur van zegels, waarbij f 10,— Nederland, 2 maal 
de beide opdrukzegels op f 10,— en eenige Nederlandschejubi-
leumzegels van hooge waarde, geschonken door den heer Van 
Herwerden te Berlijn. Aan een i6-tal leden vallen genoemde 
zegels, na keuze, achtereenvolgens ten deel. 

Hierna biedt de heer Smeulders ter verloting onder de aan
wezigen aan eene serie van 21 zegels van de laatste Duitsche 
opdrukzegels, welke ten deel valt aan den heer Van Dijk, als
mede eene foto van den Philatelistendag (onder diegenen, die 
nog geen exemplaar daarvan bezitten), welke in bezit komt van 
den heer Van Deventer. 

Tot slot worden de drie coupletten van het Bondslied gezongen. 
Alvorens de vergadering te verlaten wenscht de heer Spitzen 

nog iets te zeggen, wat hij in de dertig jaren, die hij de ver
gaderingen bezocht heeft, nog nooit gezegd heeft. De vergadering 
luistert met spanning, waarna de heer Spitzen tot den heer 
Singels zegt:... »Dag meneer de voorzitter!«fGroö/^ vroolijkheid.) 

Hierna sluiting. 
Breda, 8 October 1923. De ie Secretaris, 

L. C. A. SMEULDERS. 

Nieuwe leden. 
No. 89. F. A. J. Lathouwers, Stationsweg 21, te \-Hertogen-
E. Z. bosck. (Sectie III.) 
No. 152. H. G. Homs, Reigerstraat 28, te Breda. (Sectie I). 
E. Z. 
No. 196. A. Kersten, C 36, te Heinenoord. (Z.-H). (Sectie V.) 
E. Z. 
No. 329. G. W. van Gennip, Voorstraat 35, te Prinsenhage. 
E. Z. (Sectie II.) 
No. 254. D. J. Sanders, Kenaupark 28, te Haarlem. (Sectie VII.) 
E. 
No. 396. S. A. Blok, Rijnstraat 3, te 's-Gravenhage. (Sectie V.) 
E. Z. K. 
No. 397. L. B. J. Baetens, Odilia van Solmsstraat 9, te Breda. 
E. Z. (Sectie I.) 
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No. 338. Albert Cohn, Vondelstraat 114, te Amsterdam. 
E. Z. R. P . (Sectie VII.) 
No. 399. A. van Vierssen, i e Middellandstraat 43«, te Rotterdam. 
E. Z. (Sectie V.) 
No. 179. mevr. M. M. M. Schillings-Vogels, Stationstraat 7, 
E. te Maastricht. (Sectie VI.) 
No. 4oo. mevr. A. J. Loijens-Mersk, Veemarkt 18, te Breda. 
E. Z. (Sectie I). 

Candidaat-Ieden. 
E. N. J. Jongmans, Sanatorium «Dekkerswald», te Groesbeek 

(bij Nijmegen). (Eigen aangifte). 
j . I. Erkelens, Adjunct-inspecteur bij de Boerenleenbank, 

Hemelrijken 104, te Eindhoven. (Voorgedragen door F . C. Erkelens, 
, te Soesterberg). 

C. A. M. van Vilsteren, Pastoor, te Wegdam (bij Goor). (Voor
gedragen door L. C. A. Smeulders, te Breda) 

M. Adelmeijer, Manufacturier, Markt 7, te 'sHertoe;enbosch. 
(Voorgedragen door F . A. J. Lathouwers, te 's-Hertogenbosch.) 

G. J. Hendriks, sergeant Politietroepen, Van Meterenstraat 75, 
te Breda. (Voorgedragen door A. M. Th . Lindner, te Breda). 

F. A. Witlich-Hoek, Koopman, Mathenesserlaan 417 a, te 
Rotterdam. (Voorgedragen door L. A. J. Aldenhoven, te Rotterdam.) 

G. P. A. de Korte, Kantoorbediende (Postzegelhandelaar), Groot 
Heiligland 30, te Haarlem. (Eigen aangifte.) 

Bedaukt als lid. 
No. 89. J. M. Son, te Breda. (Sectie I.) 
No, 223. Eug. C. Mertens, te Roosendaal. (Sectie III). 
No. 152. J. M. En te van Gils, Ie Ginneken. (Sectie II.) 

Adresverauderingen. 
No. 255. W. J. H, de Veer, te Ginneken, thans Baronielaan 

270, aldaar. (Sectie II.) 
No. I I . A. M. V. Hekking, voorheen te Breda, thans Regen-

tesseplein i , te 's-Gravenhage. (Overgebracht van Sectie 
Il naar Sectie V.) 

No. i i o . C. Vossenaar, te Breda, thans Sophiastraat 21«, aldaar. 
(Sectie I.) 

No. 4 io . C. Los, voorheen te Leiden, thans Poste Restante, te ^ 
Weltevreden (Java). (Sectie V.) 

No. 198. F . H. Brinkman, voorheen te Barneveld, thans Zand-
voortschelaan 38, te Zandvoort. (Overgebracht van 
Sectie IV naar Sectie VII). 

No. i4o. J. E. van Dijk, te Breda, thans Frederikstraat 19. 
(Sectie II.) 

Aankondigingen. 
BESTÜURSVERGADEKIKG op Moaiidag 29 October J 9 2 3 , 

(los avonds te 8 u u r , in de lea-room van Café „ M o d e r n e " , 
V e e m a r k t s t r a a t . 

LEDKN-VERGADERING op Maandag 12 November 1923, des 
avonds te S n a r , in de bovenzaal van d« „ B e u r s v a n 
B r e d a " . (Ingang' St. J a n s t r a a t . ) 

Vereeniging van Postzegelverzamelaars ,,Hollandia", 
te AMSTERDAM. 

Opger icht 1 November 1902. 
Goedg-ekeiird bQ Koninkiyk Beslui t van 2 Juni 1903, n». 68. 
S e c r e t a r i s : J. A. K A S T E I N , Bilderdijkkade 18, Amsterdam. 

KORT VER«<LAG der vergadering, gehouden op Za
terdag 29 September 1923, te 8 nar in hotel 
„Krasnapolsky", te Amsterdam. 

Deze eerste vergadering na de zomervacantie werd door 50 
leden en i introducé bijgewoond ; een nieuw record wat het 
aantal bezoekers aangaat. Na speciaal de nieuwe leden en den 
heer J. A. Canta, candidaa t l id , verwelkomd te hebben, memo
reert de voorzitter de bekioningen van het Maandblad te .5>-««» 
en die van ons geacht medelid, den heer Léon de Raay, te 
Charleroi, Brünn en Weenen, alsmede het feit, dat aan genoemden 
heer, wiens jongste philatelistisch werk over de poststukken van 
den Oranje Vrij-Staat aller belangstelling verdient, op het Con
gres te Breda de Bondsmedaille voor 1923 werd toegewezen. 
Verder deelt de heer Vredenduin mede, dat aan de reorganisatie 
der bibliotheek en van den leescirkel hard gewerkt wordt en 

wij spoedig den catalogus tegemoet kunnen zien en de circulatie 
van tijdschriften wederom zal plaats vinden ; bij voorbaat wordt 
de medewerking der leiders ingeroepen om alles flink te laten 
marcheeren. 

De notulen der Juli-bijeenkomst, opgesteld door den heer 
Zwolle, worden nu voorgelezen en onveranderd goedgekeurd. 

Ingekomen is een verzoek van »Philatelica«, om instemming 
te betuigen met haar plan om tot het Hoofdbestuur der Posterijen 
het verzoek te richten om toe te staan de Jubileumzegels op de 
postpakketten voor Ned.-Indië te mogen plakken. Na eenige 
bespreking blijkt, dat dit plan onze goedkeuring kan wegdragen. 

De heer Oosterbaan, die na eene afwezigheid van 2 jaren 
wederom in het vaderland is teruggekeerd, komt nu ter verga
dering en wordt door den voorzitter een »van harte welkom« 
toegeroepen, welke woorden de vergadering met luid applaus 
onderstreept. 

De 7 candidaat-leden worden na ballotage allen toegela ten; 
één hunner , die aanwezig is, de heer J. A. Canta, wordt met zyne 
opneming in »Hollandia« gecomplimenteerd. 

De heer Léon de Raay wordt met applaus ontvangen en de 
heer Vredenduin spreekt hem toe en herinnert aan het vele 
door den heer De Raay op philatelistisch gebied gepresteerde 
werk en aan de reeds voornoemde bekroningen. Hierna brengt 
de heer Vredenduin verslag uit over het Congres te Breda, 
waarbij ook 8 Hollandia-leden tegenwoordig waren en deelt mede, 
dat het Bondslied van ons medelid J. de W i t t goed ingeslagen 
is. Vooral het bezoek der vele buitenlandsche gasten werd zeer 
op prijs gesteld ; een bewijs dat het opbouwende werk van onzen 
eminenten Bondsvoorzitter, den heer Van der Schooren, vruchten 
begint te dragen. Hierna leest onze praeses zijne voordracht 
over »Historisch-geografisch verzamelen« voor ; deze voordracht 
zal t.z.t. ook in ons »Maandblad« verschijnen. 

Tegen de verschijning van de vele onnoodige hoogere waarden 
in onze Jubileum-serie wordt luid geprotesteerd ; het Hoofdbestuur 
der Posterijen heeft wat al te goedgunstig beschikt op het ver
zoek jubileumzegels uit te geven en wij kunnen nu ruim f 10,— 
neertellen voor een complete serie, als die er is, wat nog niet 
het geval is. 

Den 2en Secretaris is het opgevallen, dat van de 5 ets. jubi
leumzegel (het bidprentje) 2 tandingen b e s t a a n , n l . l l V * X ' i ' / i 
en II ' /2 X ' 2 ; de voorzitter merkt op, dat de eerste tanding 
op 31 Augustus reeds te Amsterdam en Breda geconstateerd 
werd; latere door hem gekochte vellen waren nV« ä i i ' / p X ' ^ 
getand. Ook wijst de 2e secretaris op de groote oplaag, blijkende 
uit de vele plaatnummers onderop de ve l len ; van de j e n i o c t . 
zag hij beide reeds vellen met p laa tnummer 12 en hij verzoekt 
den heer Post te Utrecht om hem opgave van event, hoogere 
plaatnummers te willen verstrekken. De heer Stork antwoordt 
hierop plaatnummer 13 van de 10 et. reeds gezien te hebben ; 
op een vraag uit de vergadering is genoemde heer zoo welwil
lend uit Bungerz's Lexikon voor te lezen, dat de Zwitsersche 
postzegels met opdruk »Bureau du Travail« dienstpostzegels van 
den Volkenbond zijn, welke slechts gestempeld afgegeven mogen 
worden. 

In de pauze laat de heer De Raay nu zijne bekroonde ver
zameling »Opper Silezjë« bewonderen; alles is keurig opgezet en 
van duidelijke bijschriften voorzien, zoodat het geheel zeer leer
zaam was en de luide bijvalsbetuigingen na afloop der bezichtiging 
waren een bewijs, dat de vergadering alles naar waarde schatte. 

De heer De Raay herinnert nog aan het verzoek door de 
Belgische beeren, te Breda aanwezig, gedaan om in Mei 1924 
naar Brussel te komen op de groote Postzegeltentoonstelling; 
hij hoopt, dat Holland flink voor den dag zal komen en ook vele 
Hollandia-leden zullen exposeeren. 

Na veiling van 30 kavels, waarvan de opbrengst pi m. f 44,— 
bedraagt , vindt de algemeene verloting plaats, waarbij de 25 
prijzen achtereenvolgens ten deel vallen aan de nos. 18. 39,260, 
i 4 i , 162, 209, 8 i , io4, 177, 274, 299, 92, 334, 26, 62, 192, 216, 
178. 263, 354. 267, 335, 227, 158 en 345. 

Hierna sluiting omstreeks half elf. 
De 2e Secretaris, J. P. T R A A N B E R G . 

Aangenomen als lid. 
E. A. Loeb, Industrieel, Hilversum. 
T. J. Putter, Kerkstraat 20, Leerdam. 
J. T . A. E. J. Kromme, Molenweg 168, ZmolU. 

u . m L ^ m j B ' f i n . i J i 
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J. A. Canta, Breedeweg i4, Watergraafsmeer. 
P. Dahlen, Van Breestraat i n , Amsterdam. 
(Voorgesteld door W. G. L. Brunings en L. P. van der Chijs.) 
N. Benjamins, Joh. Verhulststraat ii,\, Amsterdam. (Voorgesteld 

door E. Donath.) 
J. A. Schuurman,Gouwe i, Gouda. (Voorgestelddoorj. A. Kastein.) 
De 3 laats tgenoemden zijn eerst dan aangenomen, als voldaan 

is aan art . 5 van 't H. R. . 

Bedankt als lid. 
C. H. Bergisch, Amsterdam. 
D. Sjobbema, Amsterdam. 
J. P. de Vries, Sweelinckstraat, Amsterdam. , 
W. K. Rutgers, Helder. 
F. S. Goedhart , Amsterdam. 
H. P. Burgdorffer, Busstim. 
P. W. Broekman, Amsterdam. 
N. St reep, Amsterdam. 
W . A. van Rijn, Rotterdam. 
J. J. Neurdenburg , Den Haag. (Overleden.) 
J. Francken, Amsterdam. 
G. Westra , Hoogeveen. , 

Adresveranderingen. 
i64. P. Kingo Peder'sen, Heerengracht 627, Amsterdam. 
259. P . Oosterbaan, Van Woust raa t i46, Amsterdam. 
283. W. M. Bakker, Geldersche Kade 32, Amsterdam. 
334. K. A. F . Dütt ing, N. Z. Voorburgwal 70, Amsterdam. 

Candidaat-Ieden. 
A. J. van Griethuijsen, Koopman, Amsteldijk i4, Amsterdam. 

(Voorgesteld door M. H. Klinkum, lid 161.) 
D. Knaap jr.. Accountant^ Laan van Meerdervoort 578, Den 

Haag. (Voorgesteld door E. Donath.) 
H. J. Doeleman, Achterkade 11, Boskoop. 

(Voorgesteld door J. G. Blonk, lid 313.) 
A. Thill , Onderwijzer, Enscheringen (Lux.) 

(Voorgesteld door ƒ. A. Kastein.) 

Vergaderingen. 
BESTUURSVERUADERINU op Zaterdag 20 October 1923, 

des avonds te 8 uur, in Café S u i s s e , KalTcrstraet, 
Amsterdam. 

LEDENVERGADERING op Zaterdag 27 October 1923, des 
aTonds te 8 uur, in Hotel „Krasnapolslsy", Warmoes
straat , Amsterdam. 

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

U t r e c h t s c h e P h i l a t e l i s t e n - V e r e e n i g i n g , 
te UTRECHT. 

Opgericlit 8 September 1906. 
Koninkigk goedgekeurd 22 Jnli 1907. 

Secretar i s : K. H. J. VAN HULSSEN, J . P . Koenstr. 19 tó , Utrecht-
Secr. afd. Vlaardingen: H. V A N D E R M E IJ D E N , Viaardingen-
Secretaris afd. Gouda: H. D. B O O T , Kattensingel 13, Gouda-

KORT VERSLAG van de algemeene vergadering op 
Dinsdag 25 September 1923, in Hotell'Europe, 
te ütreclit. 

Tegenwoordig .zijn 27 leden en 2 introducé's. De voorzitter 
opent te 8 uur deze eerste vergadering in het nieuwe vereeni-
gingsjaar en hee t de aanwezigen welkom. 

De notulen der Juni-vergadering worden onveranderd goedge
keurd. De ingekomen stukken werden voor kennisgeving aan
genomen. De voorgedragen candidaat-leden G. N. Flamman, 
H. M. Dercksen WJ.zn., A. Snethlage, 1. J. van der Helm,-G. 
W. A. de Veer, M. Salomon en J. W. de Vaal werden met al
gemeene stemmen aangenomen. Van het achtste, op de ballo
tage-lijst voorkomende lid, waren nog geen antwoorden op de 
gedane informatiën ingekomen, zoodat de stemming over dit 
candidaat-lid tot later uitgesteld moest worden. Eveneens bleek 
nadere informatie noodig voor een oud-lid der Vereeniging, die 
op nieuw toetreding als lid der U.Ph.V. verzocht had. Het ter 
vergadering aanwezige nieuw aangenomen lid J. W. de Vaal 
wordt van harte welkom geheeten. 

10V4 

V-, 

Het jaarverslag werd onveranderd goedgekeurd. Bij de voor
lezing van dit verslag kwamen wederom naar voren de groote 
verdiensten door den vorigen directeur van verkoophandel, den 
heer Spruit, aan de Vereeniging bewezen. Namens het bestuur 
stelde de voorzitter de vergadering voor, dit verdienstelijk eerelid 
een klein huldeblijk aan te bieden voor zijne opnieuw bewezen 
belangrijke werkzaamheden als directeur van verkoophandel . 
Het behoeft geen betoog, dat de vergadering hiermede unaniem 
accoord ging. Hierna bracht de heer Burgersdijk verslag uit van 
den Philatelistendag te Breda, welk verslag met aandacht door 
de aanwezigen gevolgd werd. Het feit, dat de collectie van den 
heer Milius op de daarbij gehouden „Show" met een zilveren 
medaille bekroond was, werd met voldoening door de leden 
vernomen. 

Nadat op voorstel van den heer Wijnmalen door allen het 
mooie Bondslied staande gezongen was, kregen de leden daarna 
de gelegenheid de bekroonde mooie collectie van den heer Milius 
te bezichtigen. 

Voor de verloting werden door enkele leden mooie prijsjes 
geschonken, zoodat de meeste aanwezigen in het bezit van een 
prijs kwamen. 

Bij de rondvraag bedankte de voorzitter den heer Milius voor 
het ter bezichtiging stellen zijner mooie collectie en stelde voor, 
om de Nederl. Vereeniging van Postzegelverzamelaars voor de 
in 1924 te houden Internationale Tentoonstell ing een prijs aan 
te bieden, bestaande in een gouden medaille, groot 4i m.M. 
Met algemeene stemmen werd dit voorstel aangenomen. 

Na veiling en zichtzending werd de vergadering om + 
uur opgeheven. 

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

Nieuwe leden. 
(E) G. N. Flamman, Spoorstraat 33, Soestdijk. 
(E) H. M. Dercksen W.Jzn., Westhaven 48, Gouda. 
(E) A. Snethlage, Stationsweg 294, Aalsmeer. 
(E) I. J. van der Helm, Biltstraat lo i c, Utrecht. 
(E) G. W. A. de Veer, Burg. Reigerstraat 67, Utrecht. 
(E) Max Salomon, Krüthstraat 36, Köln Nippes. 
(E) J. W. de Vaal, Bilderdijkstraat 9 « , Utrecht. 

Gandidaat-Iid. 
C. W. H. H. Fröger, Leidscheweg 25 bis, Utrecht. 

Vergaderingen. 
BESTUURSVERGADERING op Dinsdag 23 October 1923. 
ALGEMEENE VERGADERING op Dinsdag 30 October 1923. 

Verbeteringen in de nieuwe ledenlijst. 
B e s t u u r . 

J. F . Burgerdijk, moet zijn J. F . Burgersdijk. 
B l z . 14. 

L. C. A. Smeuders, moet zijn L. C. A. Smeulders. 

Jaarverslag over het vereenigingsjaar 1922-1923. 
Gedurende het afgeloopen vereenigingsjaar heeft het bestuur 

wederom belangrijke wijzigingen ondergaan. In het begin van 
dit jaar stelde de vorige secretaris, de heer Feldbrugge, zich bij 
de iaestuursverkiezing niet verkiesbaar. In zijne plaats werd in 
de October-vergadering de heer K. H. J. van Hulssen benoemd. 
In den loop van het vereenigings-jaar moest de heer Koek, die 
gedurende 5 jaren op lofwaardige wijze het penningmeestersambt 
had waargenomen, wegens drukke bezigheden hiervoor bedanken. 
Toen de heer Spruit eveneens in verband met drukke bezigheden 
niet langer de betrekking van directeur van verkoophandel met 
de daaraan verbonden afrekening kon waarnemen, was het lang 
geen gemakkelijke taak voor deze functies nieuwe opvolgers te 
vinden. Door de werkzaamheden van den penningmeester 
eenigszins te ontlasten en de werkzaamheden verbonden aan de 
afrekening van den verkoophandel op te dragen aan den directeur 
daarvan, vond men voor den post van penningmeester een opvolger 
in den vice-voorzitter, den heer Kaub. Toen daarna de heer 
Milius bereid was de functie van directeur van verkoophandel 
over te nemen, was voor dezen belangrijken post eveneens een 
opvolger gevonden. De aanneming van dezen post door den 
heer Milius viel juist samen met het tijdstip, dat hij tien jaren 
eene bestuursfunctie bij de U. Ph.-V. op lofwaardige wijze 
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bekleedde. Den jubilaris, die door het aannemen van den moei
lijken post van directeur van verkoophandel wederom bewees, 
dat de Vereeniging steeds op hem kon rekenen, werd voor diens 
groote verdiensten gehuldigd door het aanbieden van een cadeau. 

Aan het begin van het vereenigingsjaar bedroeg het aantal 
leden 233, thans 239. Een toename dus van 6 tegenover 10 in 
het vorige j a a r ; hiertegenover staat, dat de ballotagelijst voor 
de eerstkomende vergadering in het nieuwe vereenigingsjaar de 
namen van 9 candidaat leden vermeldt. Alhoewel de laatste 
maanden een dert iental leden om verschillende redenen voor 
het l idmaatschap bedankten, is er toch vooruitgang in het 
ledental. De afdeeling „Gouda" telt thans 19; de afdeeling 
„Vlaardingen" 11 leden. In Utrecht wonen 54 leden, terwijl 155 
leden den titel correspondeerend voeren, 

In het afgeloopen vereenigingsjaar werd het normale aantal 
vergaderingen gehouden, n.l. 10 bestuurs en 10 algemeene 
vergaderingen. Gemiddeld werden de algemeene vergaderingen 
bezocht, de eerste zes maanden door 26 leden, de overige maanden 
door 31, zoodat de wensch van mijn voorganger, vermeld in het 
vorige jaarverslag, dat het gemiddeld bezoekcijfer h o o g e r d a n s o 
zou worden, hiermede vervuld is. De vergaderingen hadden 
haar gewoon geanimeerd verloop, dank zij de werkelijk mooie 
verlotingen, waarvoor dikwijls door vele leden prijzen werden 
geschonken. Te dezer plaatse zij dank gebracht aan de ver
schillende beeren, die door het ter bezichtiging stellen van een 
gedeelte hunner collectie of nieuwigheden en door schenking 
van prijzen voor de verloting, de vergaderingen hebben veraan
genaamd. Eveneens een woord van dank aan den eerevoorzitter 
mr. de Beer voor zijne gehouden causerieën, w.o. een causerie 
over de gehouden Londensche Tentoonstelling, welke met aan
dacht door de aanwezigen gevolgd werden. 

De heer Wijnmalen verraste de Maartvergadering met een 
extra verloting zonder nieten, door hem zelf geheel in orde 
gemaakt. 

Voor het falsificatenalbum werden enkele exemplaren geschon
ken. De veilingen en zichtzendingen ter vergadering blijven 
een attractie voor de vele U. Ph.V.ers. 

De laatste algemeene vergadering in dit vereenigingsjaar werd 
opgeluisterd door een strijkje, wat de gezelligheid in niet geringe 
mate vehoogde. 

Leden van den Raad van Beheer over het afgeloopen jaar 
waren de beeren Van Gittert en Milius; plaatsvervangend lid 
mr. de Beer; afgevaardigden ter Bondsvergadering de beeren 
Van Gittert, Sanders, Feldbrugge, Milius en Burgersdijk. Leden 
van de verificatiecommissie 19221923 zijn de beeren Baljet en 
Beyerinck, plaatsvervangend lid de heer D. Tholen. 

Met enkele woorden werd hierboven de afrekening van den 
verkoophandel aangehaald. De afrekening van de boekjes berust 
nu bij den directeur van verkoophandel, die eens per jaar het 
saldo aan den penningmeester afdraagt, waardoor op i September 
de verkoophandel afgerekend kan hebben met den penningmeester . 

Aan de vereeniging „Breda" werd ter gelegenheid van haar 
jubi leum een huldeljlijk aangeboden, bestaande in eene som van 
f25 en eenige zegels voor de verloting. 

Ik eindig dit verslag met mijn besten wensch voor den verderen 
bloei onzer Vereeniging en wek alle leden op hieraan, zooveel 
als in hun vermogen is, mede te werken. 

De Voorzitter, De Secretaris der U.Ph. V., 
dr. P. H. VAN G I T T E R T . K . H . J . VAN H U L S S E N . 

H a a g s c h e P h i l a t e l i s t e n  V e r e e n i g i n g , 
te ' S  G R A V E N H A G E . 

Opgericht 17 April 1897. 
Als rechtspersoon erkend bQ Kon. Besl. Tan 20 April 1903, n°. 58. 
Secr.: C.J. COELAND, V a n W e e d e v . Dijckveldstr. Zo,^sGravenhage. 

VERKORT VERSLAG van de BIJEENKOMST van 
Donderdag 27 September 1933, 's avonds te 8 
uur, in het „Zuidflollandsch Koffiehuis", te 
's6ravenhage. 

Tegenwoordig zijn 19 werkende leden en 2 introducé's. Voor
zitter is de heer Stroo. 

Alvorens de bijeenkomst te openen, zegt de voorzitter dezer 
dagen het overlijden te hebben vernomen van een onzer leden, 

den heer Neurdenburg , die eenige j a ren geleden tot de trouwe 
bezoekers onzer bijeenkomsten behoorde en die door zijn wel
doordachte mededeelingen zijn medeleden dikwijls van dienst 
was. Hij noodigt de aanwezigen uit van hunne zetels op te staan 
en eenige oogenblikken aan zijn nagedachtenis hulde te brengen. 
Hieraan wordt voldaan. 

De voorzitter opent vervolgens de bijeenkomst, de eerste voor 
ons winterseizoen, en heet de aanwezigen hartelijk welkom, meer 
in ' t bijzonder den heer Deggeller, na een verblijf in Itidië, in 
goede gezondheid tot ons weergekeerd, benevens de 2 introducé's 
van heden. Hij noodigt den secretaris uit de notulen voor te 
lezen, die na voorlezing onveranderd worden goedgekeurd. 

Daarna geeft de secretaris kennis van de ingekomen stukken, 
die, voor zooverre niet reeds behandeld, ter verdere afdoening 
aan hem worden gelaten. 

Overgegaan wordt tot s temming van de voorgehangen candi
daatleden, waarbij blijkt, dat beide beeren met algemeene 
stemmen zijn aangenomen. 

Onder mededeel ingen wordt door den voorzitter het woord 
verleend aan onzen afgevaardigde ter bondsvergadering en de 
Vereeniging »Breda«, den heer Korteweg, die overigens, onder 
verwijzing naar het uitvoerig verslag in het Maandblad, op zijne 
origineele wijze verslag uitbrengt en eenige bijzonderheden 
mededeelt . De voorzitter zegt hem hiervoor dank en brengt 
daarna de jubileumzegels ter sprake, die wederom niet fraai zijn 
en een mislukte nabootsing zijn van zegels der Engelsche Kolo
niën of, volgens een der aanwezigen, van het wapen van Drente. 

De heer Rinders laat de jubileumzegels der Koloniën circuleeren 
en wordt daarna overgegaan tot het houden der gebruikelijke 
veilotingen. 

Nadat , na eenige bespreking, besloten wordt, om de bijeen
komsten voortaan te 8V4 uur aan te vangen en de heer Knotter 
opmerkzaam heeft gemaakt op een projectietoestel, dat bij 
26,— kosten en het geven van beelden van 20 bij 25 het reeds 
in het Maandblad besprokene slechts beelden gevende van 13 
bij 15, verre overtreft, geeft de voorzitter den raad, voortaan 
zooveel mogelijk op tijd aanwezig te zijn en aan den heer Knotter 
in overweging, zijn denkbeeld aan het Bondsbestuur kenbaar te 
maken, dat hem daarvoor ongetwijfeld dankbaar zal zijn. 

Hierna sluit de voorzitter de bijeenkomst. 
De Secretaris, C. J. COELAND. 

Adre» veranderin gen. 
W. Dozy, oud a d r e s : Nicolaïstraat 56, 'sGravenha^e, wordt 

nieuw a d r e s : Fred. Hendriklaan 175, 'sGravcnhage. 
W. J. Oppenoorth jr., nieuw adres : Berberisstraat 7,'.jCrnz/f«/^«^«. 

Aangenomen als: 
W e r k e n d  l i d : 

B. Verheij, Marconistraat 12, te 'sGravenhage. 
G o r r e s p o n d e e r e n d  l i d : 

A. Thill , Enscheringen, Luxemburg . 

€andidaat'Werkend lid. 
A. J. Loekemeijer, Majoor Artillerie N. I. Leger, Regentesse* 

laan 90, 'sGraveriha^e. (Voorgesteld door A. Starink jr.) 

Overleden. 
J. J. Neurdenburg, Van Beuningenstraat 46, 'sGravenhage. 

NAJAARSVERGADERING op Donderdag 25 October 1923, des 
avonds t e 8.15 uur precies , in het ZaidHollandsch 

Koffiehuis, Groenmarkt, te 'sGravenhage. 
Opening. Notulen. Periodieke verkiezingen (art. 
Ingekomen stukken. 19 huish. reglement.) 
Mededeelingen. Verlot ing. Rondvraag. 
Ballotage nieuw lid. Sluiting. Veiling. 

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

Opgericht 12 Januari 1897. 
Erkend bfl Koninklijk Besluit Tan 26 September 1911, n». 38. 

Secretar i s : F. J. HOEBINK, Burgemeestersplein 9, Arnheim 
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IN MEMORIAM: 
W. WASHINGTON-TAYLER 

en 
W. WARNSINCK, 

OUD-LID, MEDE-OPRICHTKR DER VEREENIGING. 

VEKSLAtl van de vergadering, geliouden op Dinsdag 
25 September 1933, des avonds te 8 uur, iu 
Café Restaurant „Nationaal", te Ariihem. 

Aanwezig 21 leden, o.w, 2 dames en 3 introducé's van mejuf
frouw C. Becking, die zich alle drie staande de vergadering voor 
het l idmaatschap opgaven. 

De voorzitter, de heer Pos, opent om 8 uur de vergadering, 
heet de aanwezigen hartelijk welkom na de vacantie van twee 
maanden en spreekt de hoop uit, dat in het komende seizoen 
de vergaderingen druk bezocht zullen worden en een ieder 
groote vruchtbaarheid op zegelgebied zal hebben. Hij wijdt 
eenige woorden aan de nagedachtenis van den heer VVashington-
Tayler, reeds sedert 1901 lid van de Vereeniging en aan die 
van den heer Warnsinck, oud-lid, doch een der oprichters van 
de »Globe« in 1897, en die jaren lang als voorzitter veel voor 
de Vereeniging heeft gedaan. De vergadeiing brengt door 
opstaan van de zetels een stille hulde aan de overledenen. 

De notulen der vorige vergadering worden gelezen ee onder 
dankzegging onveranderd goedgekeurd. De ingekomen stukken 
worden voor kennisneming aangenomen. 

De penningmeester deelt mede, dat het geroyeerde lid, de 
heei Van Houten, te Klaten (Java), aan zijne finaucieele verplich
tingen heeft voldaan en weder lid wil worden. Met algemeene 
stemmen wordt de heer Van Houten als lid gerehabiliteerd. 

De voorzitter verzoekt den heer Blanken verslag uit ie brengen 
over den Veert ienden Nederlandschen Philatel istendag te Breda. 
Genoemde heer deelt mede, dat hij hierover kort kan zijn, daar 
het Maandblad en de dagbladen er vol van hebben gestaan ; 
alleen kan hij nog mededeelen, dat de Vereeniging »Breda« goed 
kan feestvieren en hij, w a t j e noemt, »lollige dagen« heeft gehad. 

Het candidaat- l id de heer C. Bronke, te Westzaan, wordt met 
a lgemeene stemmen tot het l idmaatschap toegelaten. 

De voorzitter vraagt de vergadering, of er animo bestaat om 
de drie jubileums-series van de Koloniën col'ectief in Haarlem 
te bestellen, waarop eenige leden zich aanmelden. 

De heer Pos deelt daarna mede, dat het hem onmogelijk is 
dezen winter de vergaderingen te leiden, daar hij tot April 1924 
eiken avond, door zijn functie als leeraar aan de avondschool, 
is bezet en vraagt de vergadering in deze kwestie te beslissen, 
daar de tweede voorzitter, de heer Kramer, ook door drukke 
werkzaamheden niet altijd de Dinsdag-avonden voor de vergade
ringen kan vrijmaken. Besloten wordt de kwestie te verdagen 
tot October, daar eerst hierover eene bestuursvergadering zal 
worden gehouden. 

De heer Vlastra was dezen keer de gelukkige bij de maande-
lijksche verloting en had een mooie serie porten van Bulgarije 
in ontvangst te nemen. 

Hierna sluiting. De Secretaris, F . J. HoEBlNK. 

Oandidaat-ieden. 
A. C. Gambier, Willemsplein 14, te Arnhem. 
A. Th . van Reijst, Schelmsche weg 30, te Oosterbeek. 
H. J. Rijkmans, Van Lawick van Pabststraat 64, te Arnhem. 

(Allen voorgesteld door lid no. 134.) 
mevr. G. Kothmann, Leidsche Gracht 23, te Amsterdam. 

(Voorgesteld door lid no. 36.) 
D. G. Koning, Noordpad 27, te Arnhem. 

(Voorgesteld door lid no. 46.) 
H. J. Wijdeveld, Fabriekstraat , te Renkum. 

(Voorgesteld door lid no. 24.) 

Aangenomen als lid. 
No. 144. C. Bronke, te Westzaan. 

Gerehabiliteerd als lid. 
No. 145. W. van Houten, te Klaten (Java). 

Bedankt als lid voor 1924. 
No. 25. J. P. van Dooren, Raapopsche weg 1, te Arnhem. 
No. 88. J. R. Menthen, Bovenbergstraat 12, te Arnhem. 

Adresveranderingen. 
No. 117, H. J. Slaamer, naar Raapopsche weg S'^, te Arnhem. 
No. 49. G.J. van Seventer, naar Keizerstraat ig, te Rotterdam. 

Ver«adering. 
VERGADERING op Dinsdag 30 October 1923, des avonds te 

8 uur, in Café-Restaurant . ,Nationaal", te Arnhem. 

Philatelistenclub „Rotterdam", 
te ROTTERDAM. 

Opgericlit 6 Februari 1905. 
Goedgelceurd by Koninklijk Beslnit van 27 Maart 1905, n«. 63. 
Secretaris: P. J O R I S S E N P . C . Z N . , Beatrijsstraat s6, Rotterdam, 
Comm. V, d. Verkoop: dr. L. F R E N K E L , Eendrachtsweg7, yi'ö//̂ ;i-(Äi:w;. 

«ElVONE öIJEENKOMbT op üiiisdag 11 8eptemb< r 
1933, des avonds te 73^ uur, in het PooNcb 
Koffiehuis, te Rotterdam. 

Aanwezig 13 leden. Afwezig met kennisgeving de heer Stok. 
De voorzitter, de heer De Ruiter, opent de vergadering en 

roept den aanwezigen, na de zomervacantie, een hartelijk welkom 
toe, in het bijzonder den heer Van Buuren, die, hoewel reeds 
eenigen tijd lid, voor het eerst ter vergadering aanwezig is, als
mede den heer P. van de Weg, uit Dordrecht, a\s gast. De beide 
candidatcn worden tot lid aangenomen en de heer Schell, tegen
woordig zijnde, wordt als zoodanig door den voorzitter onder 
applaus gelukgewenscht. 

De notulen der vorige vergadering woiden alsnu gelezen en 
onder dankzegging goedgekeuid. Daarna wordt voorlezing gedaan 
van een gedicht door Clinge Doorenbos op de Nederlandsche 
Jubileumzegels. 

Ingekomen is een schrijven van den heer L. Barendregt te 
Tiel voor de hem en zijne echtgenoote gebrachte bloemenhulde 
ter gelegenheid van zijn huwelijksfeest. 

Ter bezichtiging gaan rond diverse landen van d tn heer P. 
van de Weg, te Dordrecht, die zich de moeite had getroost dezen 
avond tot ons te komen. 

Hij oogstte met zijne veti3.me\\T\'gen Costa Rica, Brazilië, Guate
mala, Kreta, enz., benevei s de eerste uitgiften van Finland, Malta, 
Turkije, Luxemburg- en Wurtemberg groote belangstelling in. 

De voorzitter dankie daarop den heer Van der W e g voor 
hetgeen hij dezen avond had laten genieten, hetwelk met applaus 
wordt bevestigd. 

Ten slotte deelde de voorzitter het een en ander mede omtrent 
de genoegelijke Philatelistendagen in Bredj op 31 Augustus, l 
en 2 September 1.1. 

Daarna sluiting. De Secretaris, P. JORISSEN P . C . Z N . 
Aani^eiioinen als lid. 

G. D. Schell, Noordsingel 25, Rotterdam. 
A. Thill, Enscheringen (Luxemburg.) 

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

Opgrericht 1 Januari 1911 a l s I. P. V. , , lIollaudia". 
Statuten g:oedgekeurd by Kon. Besluit van 8 Maart 1912, n*. 4. 
Secretaris ; L. C. V E R S P O O R j r , Fahrenheitstr . 373, 's-Hage. 

I N M E M O R I A M 
J . J . N E U R D E N B E R G . 

VEltSLAu der ALUEllEENE VEKUAÜEKING op 
Woensdag 26 September 1923, 's avonds te 
73/4 uur, in café ,,Hollaiidais". 

Aanwezig 44 l eden ; de heer Van der Veen is afwezig met 
kennisgeving. Opening door den voorzitter. Hij heet den heer 
Pool hartelijk welkom en hoopt eens meerdere leden uit AV/crr/ß?« 
op de vergadering te zien. 

f^JM'gl.'l.lg 



O F F I C I E E L O R G A A N V A N : 
de Nederlandsche Vereeniging van Postzegelverzamelaars te Amsterdam ; de Postzegelvereeniging „Breda" te Breda; 
de Vereeniging van Postzegelverzamelaars „Hollandia" te Amsterdam; de Utrechtsche PhilateHsten-Vereeniging te 
Utrecht; de Haagsche Philatelisten-Vereeniging te 's-Gravenhage; de Vereeniging van Postzegelverzamelaars 
„de Globe" te Arnhem; de Philatelistenclub „Rotterdam" te Rotterdam; de Internationale Vereeniging „PhilateHca" 
te 's-Gravenhage; de Nederlandsche Philatehstische Vereeniging „ O p Hoop van Zegels" te Haarlem; de Philatehsten-
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". 
Alle bedragen van postzegelkandigen, wetenschappel^keu en 
redactloneelen aard, benevens nieuwe uitgiften, te zenden aan 
den Hoofdredacteur J. D. VAN BRINK, te Hoek van Holland; 
al wat Nederland en Koloniën betreft, aan den Redactenr 
P. H. M. POST, MaHebaan 104, te Utrecht; alles op het gebied 
van Poststukken, aan den Bedacteur W. P. COSTEBUS Pzn., te 
Edam. Afstempelingen aan den Heer J. P. TRAANBEBG, 
Bronwersplein 25 f, te Haarlem 
Eereleden der Redactie: J. B. ROBERT en H. J. SPITZEN jr. 

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

Gratis voor de leden van bovengemelde Vereenigmgen. 

Vaste medewerkers: H. J. VAN BALEN, J. C. CRAMERUS, 
J. A. KASTEIN, H. C. MILIUS, J. P. TRAANBERG, U, V, v. d. 
SCHOOREN, P. VRËDENDÜIN 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. SMEÜLDERS, Schoolstraat 18, te BREDA, 
Telefoon Interc. 197, Postrekening No. 37183. 

ADVERTENTIËN (bij vooruitbetaling): 
V, pagina / 3°.— V. pagina . ƒ 7,5° 
V, 
V. 
V» 

» 
» 
» 

» 17,50 
. 12,50 
» 1 0 , -

V, 
v» Vi, 

» 
» 
» 

. . 6 , -
• » 5,50 
• » 4,50 

V18 » ■ » 3.— 
Bij 3> 6 en 12maal plaat

sing 5, I0enl5%reductii 

2e Jaargang. BREDA, 16 OCTOBER 1923. No. 10. 
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Nieuwe Uitgiften. 
De lezers en correspondenten worden vriendelijk uitgenoodigd, 

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

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. 

A L E X A N D R E . 
De 2 francs van Frankiijk werd overdrukt met 

30 mill. 
15' mill. 

BELGIË. 

ij^M^i 
l^^ni 
iiii^^iïi 
: ^ ^ ^ 

1̂ 9 m 
■i " Ê 

K Ik'/r:;' . jmj ....t,i' ■•'TJI J 

De serie pakketpostzegels werd uit
gebreid met de 60 centimes, oianje. 

De «Philatéliste beige» meldt, dat om een eind te maken 
aan de verwarring, ontstaan door de elkaar gelijkende kleuren 
van de 15 en 25 centimes der koersende uitgave, besloten is 
laatstgenoemde waarde in donker violet uit te ge^ en. 

BELGISCH CONGO. i 

De in het vorige nummer ver
melde waarden werden aange
vuld m e t : 

3 francs, rubbertappen. 
5 » , winnen van palmolie. 

10 » , olifantenkop. 

In nevenstaande teekening verschenen : 
2 dollars, blauw en bruin. 

10 » , groen en lila. 
20 » , rood en blauw. 

^ ^ , 

m ̂ 1 
1 m Ä4ajSÄ"Ä4. a | 
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COCHINANCHAL. 
«Stamp Collecting» meldt de verschijning van een 10 pies 

blauw met de beeltenis van den regeerenden vorst en overdrukt 
met «On C. G. S». 

COSTA RICA. 

«Stamp Collectors' Fortnightly» deelt 
de oplagecijfers mede van de, in het 
September nummer gemelde jubileum
zegels : 

2 centimos, 150.000. 
5 » , 300.000. 
4 » , 50 000. 

20 » , 50.000. 
I Colm, 25.000. 

DANZIG. 
De postzegelfabriek 

draait lustig door! En dan 
te weten, dat al deze 
«hooge. waarden en milli
oenen opdrukten slechts 
een kort bestaan is toege
dacht, waaraan de nieuwe 
munteenheid binnen niet 
te langen tijd een einde 
maakt ! 

Wij hebben thans te 
melden, aanvullend de 

opgave in het September n u m m e r : 
Groot formaat 50.000 mark, groen en lood. 
Klein l iggend formaat. 

1000 mark, bruin. 
5000 

20.000 
50.000 

100.000 
250.000 
500.000 

» 
» 
» 
» 
» 
» 

rood. 
lichtblauw. 
groen. 
blauw. 
violet. 
gr i j s . 

Opdrukken. 
4o Tausend op 200 mark, oianje, klein 

1 0 0 » » » » » » 
250 » » » » » » 
4 o o » X 
^00 » » 

10 .000» 
10.000 » 

groen 

oranje bruin, 
rood violet. 

DUITSCHLAND. 

'> » 100 » 
'> » 50.00^ * 

1 million 
2 millionen 
3 » » » » » % 
5 » » S> ï » » 
De serie dienstzegels, vermeld in het 

vorige nummer is uitgebreid m e t : 
300 maik, rood en groen. 

In het grootcijfertype verscheen de 
100,000 mark, rood. 

Dat was al een «baas» van een zegel, 
doch hij beduidt reeds niets meer bij 
de opdrukken, die kort na elkander het 
levenslu ht zagen. En ook deze laatste 
zullen wel van een kortstondij^en levens
duur zijn, gelet op de fabelachtige post
tarieven, die thans bij onze Oosterburen 
gelden. 

W e hebben in aansluiting op de reeds 

r j . i i * j j j f i j B ' i i < i . i j i 0 #» /y ^ DIR. L E O N D E RAAT 
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gemelde thans 
8 
8 
8 
8 
8 

15 
20 
20 
20 
30 
75 
75 

100 
125 
250 
800 

te 
op 

» 
» 
» 
9 

» 

boeken 
4o 
4o 
3 
8 

10 
4o 
4 0 

3 0 0 
500 
200 

1000 
300 
4oo 

1000 
500 
4 0 0 

pf. 
» 

mk 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
s 
» 
a 
» 
» 
» 

de volgende «Tausend» 
oranje, cijfertype. 

» » 
. rood, posthoorn. 

olij f, » 
rood, » 
groen, oogsttype. 

» » 
» cyfertype. 

1 ood, » 
blauw » 
groen » 

» » 
» » 

lichtrood » 
rood » 
groen » 

opdrukken 

2 millionen op 5000 mk. rood, cijfertype. 
De aandachtige lezer zal bemerken, dat onder deze opdrukken 

waaiden voorkomen, die tot dusverie onoverdrukt niet zijn 
verschenen. 

De verklaring is, dat de rijksdrukkerij eenige «Tausend» 
wairden gereed had voor circulatie, doch dat de tarieven deze 
uitgifte nutteloos maakten. 

wmfmmßmtmm 

MÜUMÉÉMMMl 

In deze nieuwe teekening lagen ons 
voor: 

5 Tausend inaik, blauw gioen. 
50 » » geel. 
75 » » violet. 
Alle niet overdi ukt. 

Voorts zijn te melden de volgende dienstzegels : 

30, 400 en 500 mark, welke natuurlijk 
als frankeermiddel geen waarde meer 
hebben. 

Ook de dienstzegels werden overdrukt 
met Tausend. 

Tot op heden zijn te melden ; 
5 Tausend op 5 maik . 

20 » » 3 0 pf. 
75 » » 5 mark. 

En nu de beteekenis van die waarden ? 
Wanneer Duitschland niet zeer spoedig een nieuwe munt

eenheid invoert en b.v. nigt het voorbeeld volgt van Rusland, 
dat een millioen roebel 1922 gelijkstelde aan één roebel 1923, 
voorzien we, dat we milliarden opdrukken krijgen. De tarieven 
toch, geldend van af i October j . l . , bepalen, dat de porten in 
het internationaal verkeer zullen zijn: 

brieven tot en met 20 gram; 6 millioen mark. 
daarboven per 20 gram: 3 » » 
briefkaarten, per kaar t : 3,600000 » 
drukwerken, per 50 gram: 1,200.000 •» 
enz. 

En nog is dat alles, becijferd op de basis van de goudfrank, 
belachelijk goedkoop. 

Wil men dan ook het tekort op den postdienst niet tot in 
het oneindige opvoeren, dan moeten deze iar\t\en seer belang
rijk verhoogd worden ! 

mmmmmmmmm 

Tot slot de mededeeling, dat 
het fraaie zegel, de 5000 maik, 
Wartburg, buiten koets is gesteld. 
De aanmaakkosten, staaldiuk, 
zijn te hoog. 

DENEMARKEN. 
Hier verscheen in de bekende teekening het dienstzegel 

5 ore, bruin. 
EGYPTE. 

De 10 millièmes, kaïmijn, werd voorzien 
van den opdruk : 

O. H. E. M. S. 

FALKLAND EILANDEN. 

Hier verscheen met het wateimerk in schrijf

letters : 
2 pence, lila bruin . 
21/8 » bruin op geel. 
3 shilling, groen. 

FRANKRIJK. 
Op 2 September j . l . had 

te Montpellier een vlieg
wedstrijd plaats . Zooals 
meer en meer gebruikelijk 
is, werden te dier gelegen
heid eenige zegels, beter 
gezegd reclameetiketten 
uitgegeven, die met offici
eele postzegels alleen dit 
verband hebben , dat ze er 
naast werden geplakt . 
Frankeerwaarde hebben 

ze niet, ook al zijn ze afgestempeld met den specialen s tempel 
Montpellier—Aviation. 

GRANDECOMORE. 
Volgens «l'Echo de la Timbrologie» van 31 Augustus j , l , had 

men in deze kolonie tijdelijk te kampen met een tekoit aan 
zegels. Met machtiging van de plaatselijke autoriteiten werden 
de plakzegels in de waarden 5 en 20 centimes als frankeer
zegels gebezigd. Deze werden voorzien van een stempelafdruk 
in' rood: «GrandeComore, affranchi ainsi faute t imbresposte». 
De stempel is geplaatst gedeeltelijk op de gebezigde zegels, 
gedeeltelijk op de enveloppen, waarop ze geplakt ziin. 

Waarschijnlijk zijn van elke waarde 200 stuks gebruikt . 
GRENADA. 

Verschenen : 
5 shillings op het nieuwe watermerkpapier . 

HONGARIJE. 
Verschenen zijn : 
40 klonen, g r o e n ; oogsttype. 

100 » bruin ; par lement . 
Voorts het portzegel 30 kronen, blauw, groen en rood. 
Het frankeerzegel 4V2 kronen — Yvert n*. 299 — werd 

voorzien van den opdruk «Porto» en nieuwe waarden : 100, 
200 en 300 kronen. 

Door de posladministratie worden in veiling gebracht 1000 
stuks van de 3 filler, lilarood, oogsttype, met het opschrift 
«Magyar Posta», dus zonder «Kir». Dit zegel verscheen in 1919 
met den opdruk «Magyar Tanacs Koztarsasag» en werd in den 
Yvertcatalogus opgenomen onder n". 2453, Zonder dien opdruk 
kwam het tot heden niet ui t ; de vorengenoemde veilingzal ze 
dus onoverdrukt onder de verzamelaars brengen. W e waarschu
wen een ieder voor dit zegel geen hoogen prijs te besteden ; het 

WATCRG RAÄFSMrCR 
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wordt natuurlijk in de komende catalogi opgenomen als «niet-
uitgegeven» en dienovereenkomstig geprijsd. 

lERSCHE VRIJSTAAT. 
Langzamerhand wordt de serie gecompleteerd. Thans is ver

schenen de 214 pence, chocolade bruin, voorstellende de 
wapens der vier provinciën. 

IRAQ. 

Stamp Collecting bericht, dat de l^ anna nagenoeg uitver
kocht is en niet meer zal worden aangemaakt . 

De 2 Rupees, zal, volgens hetzelfde blad in een lichtere kleur 
verschijnen, daar met de bestaande kleur de afslempeling niet 
duidelijk zichtbaar is. 

ITALIAANSCH LYBIÉ. 

De expresse-zegels wer
den aangevuld n i e t : 

60 centimes, rood en 
bruin. 

2 Lire, blauw en rood, 
beide in nevenstaande tee-
kening. 

Dr. Diena, wien we dit 
bericht danken, meldt nog, 
dat thans papier gegezigd 
is zonder watermerk (bij de 

vroegere uitgifte bezigde men het watermerk kroon.) 
ITALIË. 

Onze correspondent Dr. E. Diena zendt ons de nieuwe op
d rukken ter inzage : 

10 centesimi op 2 c. bruin, cijfertype. 
Cent 50 op 4o c. » koningstype. 

Naar verluidt zal 
de serie, uitgegeven 
voor geloofspropa-
ganda, overdrukt 
worden met de na
men derl tal iaansche 
koloniën en in een 
beperkt aantal — 
men zegt loo.ooo 
series — in elke 
kolonie verkrijgbaar 
worden gesteld. Die 
voor Italiaansch So-
maliland zullen 
mede overdrukt wor

den met de waaide »besa«. 
Wa t men ook van de Fascisten zeggen mag, het zijn echte 

postzegelhandelaars! En wat een geluk, dat Italië kan bogen op 
het bezit van een 4-tal koloniën, die mede helpen om al deze 
overbodige uitgiften aan den man te b rengen! 

Binnenkort , als we het wel hebben in het begin van deze 
maand , kunnen we den verjaai dag vieren van den opmarsch der 
Zwarthemden naar Rome en natuurlijk zal een herinneringsserie 
dit belangiijk feit voorgoed vastleggen in onze memoiie . Tot 
zelfs de zwartjes in Italiaansch Somaliland mogen aan deze hulde 
geldelijk bijdragen of zullen ze verstandiger zijn en hun blanke, 
Europeesche broeders alleen laten opdokken ? 

KUWAIT. 
Een nieuw albumblad, dat opnieuw getuigenis aflegt van de 

nimmer inslapende bedrijvigheid van den Brit. Voor dit gebied, 
gelegen aan de Perzische Golf en het uitgangs- of toegangs-
punt tot den Bagdad-spoorweg, zooals men het nemen wil, ver
schenen onderstaande waarden van Britsch-Indië, overdrukt met 
Kuwai t : J/j, i, 1J4, 2, 2 anna 6 pies, 3, 4, 6, 8 en 12 anna. 

I, 2, 5 en 10 Rupees. 
Vorenstaande waarden, behalve de 6 anna's, doch uitgebreid 

met de 15 Rupees, werden eveneens voorzien van den opdruk 
«Service». 

tn Stanley Gibbons Monthly Circular lezen we over dit gebied 
nog het volgende : 

Vóór den grooten oorlog behoorde het tot Tuikije, doch be
stond de Turksche suzereiniteit nauwelijks in naam. Sinds 
1902, toen het bleek, dat Kuwait mogelijk het e indpunt van 
den Bagdad spoorweg kon worden, weigerde Engeland de 
afhankelijkheid van Turkije voor dit gebied te erkennen. 

Bij het uitbieken van den grooten oorlog verklaarde de Sjeik 
van Kuwait zich onafhankelijk \ an Turkije en koos hij de zijde 
der geallieerden. Wa t betieft den tegenvvoordigen stand van 
zaken : Kuwait heeft een veidrag gesloten met Biitsch-lndië. 

Tot zoover dit Engelsche tijdschrift. Dat verdrag zal wel 
hier op neerkomen, dat de Brit vasten voet heeft in dit gebied, 
waarvan de belangrijkheid in den loop der komende jaren steeds 
grooter zal worden. 

LETLAND (September 1923). 

In nevenstaande teekening ; 
12 Santimu, lila. 

LUXEMBURG. 

In fraaie teekening, donkerblauw, 
gezicht op Echternach, verscheen een 
3 fiancs. 

Den heer Mutsaers dank voor bericht. 
De firma Yaar meldt ons nog, dat 

dit zegel ook reeds is verschenen met 
den r o o Ä n opdruk »officiel«. 

MAROKKO (Spaansche kantoren). 
De 10 centimos van Spanje der koerseeiende uitgifte werd 

overdrukt met den bekenden o p d i u k : 
Zona de Protectorado enz. 

MAURITIUS. 
In het wapentype verscheen de 4 cents groen, met het nieuwe 

watermerk, aldus meldt ons de heer van Gastel. 
OOSTENRIJK. 

In nevenstaande teekeningen 
verschenen : 

1000 kronen purper. 
1200 » rood. 
1600 » grijs. 
2000 » blauw. 
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3000 kronen, lila 
5000 kronen, giijsblauw. 
De serie portzegels werd uit

gebreid met 600 en 1200 kronen, 
beide violet. 

PKRZIE. 
«L'Echo de la Timbrologie» meldt de verschijning van een 

fraaie serie flankeer en dienslzegels. Op de uitvoe'ing is nieis 
aan te merken ; de ontweipen — beeltenissen van Peizische 
vorsten, afbeeldingen van monumenten enz. — zijn keuiig. 
De uitgifte heeft evenwel één gioot gebrek: zeis nietofficieel! 

PORTSAID. 
Verschenen: 
5 millièrnes op 3 centimes oranje van Frankrijk. 

ROEMENIE. 

In nevenstaande teekening verscheen 
de 6 Lei, blauw. 

RUSLAND. 

»»ICrBAOBKA. 

De poitzegels werden uitgebreid met : 
I en 2 Lei ; beide zwart op groen Den 
heei Felix Gruen dank voor bericht, 

Met den bekenden steropdruk ver
scheen de 20 roebel op 70 kop, on ge
tand. 

Tei gelegenheid van de landbouw
tenloonstelling in Moskou gaven de 
Sowjeibcbtuuiders een vierlal zegels 
uit, waarvan wij de afbeelding hierbij 
geven. De zegels zijn ongeland ; ze wei 
den allcen op 20 Aug. j l . verkocht. 

1 Roebel, oranjebruin ; oogster. 
2 » , groen; zaaiei. 
5 » , blauw; motorliacloi . 
7 » , rood ; verheerlijking van 

aibeid en landbouw. 
Den heer Mutsaers te Brussel dank 

voor bericht. 

■ 

' 

■ 
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SAN MARINO. 
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In nevenstaand beeld, met het jaai tal 
1923 vet scheen de 20 Roebel, purper. 

In het vorige nummer vermeldden 
wij de veischijning van een Iweetal 
herinneringszegels en dachten niet an
ders of.deze waren de eerstelingen van 
een geheele serie. Daar het ons bekend 
was, dat een serie weldadigheids
zegels zou veischijnen, is het veiklaai
baar, dat wij schreven, dat het de (Jf̂ rj/«;
lingen wat en van deze uitgifle. Het 
blijkt thans, dat we te doen hebben 
m e t : i^. een herinneringsser ie; 2°. een 
weldadigheidsserie. Dank zij onzen 
getrouwen correspondent , den heer 
Mutsaers te Brussel, zijn we in staat van 
beide seiies de afbeeldingen te geven. 
Aan een buitenlandsch blad ontleenen 
wij de bijzonderheden over de eeistge
noemde serie. De 30 centimes geeft 

de beeltenis weer van den 
heiligen San Maiino, die 
in het eind der vierde eeuw 
als eenvoudig steenhouwer 
in de Italiaansche stad 
Rimini aankwam. Door 
zijn Godsvrees en onberis
pelijken levenswandel, 
door zijn godsdienstige ver
toogen enz., schiep hij zich 
een kring van volgelingen, 
die na zijn dood op de 

«Rocca del Titano« te zijner eere een 
kloosler bouwden. De steenhouwer is 
thans een heilige der kerk en het klooster 
op de Rocca del Titano is uitgegroeid 
tot het slaatje San Marino. Marino 
was afkomstig van het eiland Albe. 
De bewoners van dit eiland zonden 
thans aan de nakomelingen der volge
lineen van Marino de Italiaansche vlag, 
welk belangwekkend feit is vastgelegd 
op de tweede waarde dezer serie, de 
50 centimes. 

De weldadigheidszegels zijn versche
nen in de waarden : 

», 10, 15. 2; , 40 en 50 centimes alle 
in nevenstaande teekening, het bekende 
berggezicht 

I Lire, blauw en zwart, vrijheidskop 
getooid met Phiygische muts . 

60 centimes, expresse zegel volgens 
afbeelding. 

Van den verkoop wordt van elk zegel 
5 centimes afgedragen aan het Italiaan
sche roode kruis. 

imtéÉémmm 
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SYRIË. 
De Fransche zegels met den opdruk O. M. F. zijn klaarblij

kelijk gedoemd om te verdwijnen ; ze worden vervangen door 
gewijzigde opdrukken. Als eerstelingen van de nieuwe serie 
zijn te vermelden : de 2 centimes Frankrijk met den opdruk 
Syrië Grand Liban 10 centiemes in 4 regels ; i piaster op 20 
centimes, bruin en violet, 2 piasters op 40 centimes, rood en 
blauw (laatste opdruk in 2 regels.) 

De firma Yaar en Co. meldt ons 
de verschijning van de 15 piasters 
bruin. 

Binnenkort verschijnt een serie Jubileumzegels met de beel
tenis van den Tuikschen maarschalk Moustapha KemalPacha 
en met het opschrift »Ter herinnering aan den Vrede.« 

Ze zal bestaan uit 8 waarden van 1V2 tot 200 piasters. 
TURKIJE (Fransche kantoren). 

De Fransche en ook de Italiaansche postkantoren te Con
stantinopel zijn thans voorgoed gesloten. De behandeling der 
post is overgedragen aan de Turksche administratie. 

Met het sluiten dier kantoren kan men een afsluiting maken 
onder de betrekkelijke albumbladen, iets wat niet alle dagen 
voorkomt! 

UKRAINE. 
De firma Yaar & Co. zendt 

ons de serie weldadigheids
zegels ter inzage, welke werd 
uitgegeven om mede den hon
gersnood te bestrijden. 

In vier verschillende teeke
ningen verschenen : 

lo X 10 Roebel, vrouw, die 
een kind beschermt met op 
den achtergrond de Dood. 

20 X 20 Roebel; kozakken
kop. 

90 X 3° Roebel; maaier 
de zeis aan den Dood ontwor
stelend. 

15° X 5° Roebel; vrouw, 
die hongerden voedt. 

Van een tweetal geven wij 
hierbij de afbeelding. 

< 

l««WI««««WM 
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TSJECHOSLOWAKIJE. 
Sammler Woche meldt, dat binnenkort alhier verschijnt een 

jubileumserie tot viering van den vijfden verjaardag van deze 
jonge Republiek. De serie zal bestaan uit de waarden 50, 
100 en 300 Heller, alle met de beeltenis van president Masarijk. 

URUGUAY. 

sail 

In het Mercuriustype zijn verschenen 
2 centesimos karmijn. 
5 » licht bruin. Dit zegel 

bestond tot op heden in grijs. 

Zooals wij reeds in het September
nummer berichtten, koos men thans 
een nieuwe teekenmg, de ZuidAmeri
kaansche kievit of zooals hij daar te 
lande heet »terutero«. 

In dit pakje zijn tot op heden ver
schenen : 5 mil. I, 2, 3, 5, 8, 12, 20, 
36 en 50 centesimos, i en 2 pesos. 

V. S. VAN NOORDAMERIKA. 

Met de beeltenis van den overleden 
president W. G. Harding verscheen de 
2 cents, zwart. 

Dit zegel werd het eerst uitgegeven 
op 28 Augustus j.1. te Marion in den 
Staat Ohio, de geboorteplaats van den 
overledene. 

Voorts verschenen hier een drietal luchtpostzegels, waarvan 
wij de afbeelding in het volgend nummer hopen te geven : 

8 cents, groen. 
16 » donkerblauw. 
24 > rood. 

WURTEMBERG. 
■ Twee nieuwe opdrukken zijn hier te melden : 

1000 mark op 60 pf. olijf. 
2000 » »1.25 mark groen. 

YOUGOSLAVIE. 

In nevenstaande teekeningverschenen ; 
5 Dinars, rood. 

30 » oranje. 

f ^ Poststukken. ( ^ 

Nederland. De briefkaart met betaald antwoord van 7}/̂  cent 
heeft een kleine verandering op de antwoord kaart ondergaan. 
Bij de laatste uitgifte dezer kaart luidde de voordruk in 2 regels : 
»BRIEFKAART, ANTWOORD BETAALD., nu echter »ANT

P O J T Z E G E L H A N D E l . A ^ M "^Jk. Jk.W9 È'Ê^ OIR. L E O N D E RA,AT 
NT.TEi. . XUIÖ C S ' 
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WOORDBRIEFKAART«. Een curieuse opdrukkaart kwam 
deze week in mijn bezi t : de kaart van 5 cent (wijdgelijnde 
waardestempel), met voordruk »BRIEFKAART« zonder deelstreep 
(Ascher 68 11) ligt voor mij met den blauwen opdruk 123̂ 2 cent ; 
deze kaart, alleen voor het binnenland bestemd, is dus overdrukt 
met de nieuwe waarde voor het buitenland. 

Br. 7!/^ + y\/^ c. bruin op grijs (gewijz. voordruk.) 
i2i/^ c. op 5 c. karmijn op geel. (68 11). 

In koers is ze nog wel niet, maar gezien heb ik de nieuwe 
kaart van 12V2 cent op het Ministerie van Koloniën te Parijs. 
Ze is juist gelijk aan de tegenwoordige kaart van 7I/2 cen t ; 
deelstreep over de geheele kaa r t ; rechts daarvan »BRIEFKAART« 
en »CARTE POSTALE«, alsmede de waardes lempel ; Imks 
onderaan »Afz.« en »Exp.«. 

Voorloopig catalogiseeren wij d u s : 
Br. i2Vj cent rood op grijs. 
Behalve de reeds gemelde exemplaren van de 2V2 + 2"^ c. 

kaart met kopstaand »BRIEFKAART« deelde ook de beeren 
Paraira, Voss en de Klerck mij mede, dat zij een ongebruikt 
exemplaar bezitten. 

De heer De Klerck is zoo vriendelijk mij mede te deelen, dat 
zijn exemplaar te voorschijn is gekomen bij een afbraak van 
kastjes, waarin de loketambtenaren hun zegels, enz. bewaarden 
in het oude postkantoor te Groningen, ongeveer 1909. De afwij
king werd indertijd vermoedelijk opgemerkt, de kaart ter zijde 
gezet en door een reet in het vloertje van het vaste kastje kwam 
de kaart er onder terecht, om na + 15 jaar gevonden te worden. 
Gelukkige vinder! 

De beeren Kirchner en Van der Schooren Jr. wezen mij erop, 
dat nog niet in dit Maandblad was gemeld, dat bij de kaarten 
van 121/f cent op geel en grijs carton dezelfde typen van de R 
in NEDERLAND voorkomen als bij de zegels; de R met het 
groote oog schijnt echter beduidend zeldzamer te zijn dan die 
met het kleine. 

Anstralië. De heer Belmonte is zoo vriendelijk mij een nieuwe 
kaart dezer kolonie te zenden van i ' / j p. groen, met Koning 
George; de voordruk en de waardestempel juist gelijk aan de 
laatste kaart van i ' / j p . ; oprecht dank! 

Br. ly^ p. groen op grijswit. 

Fransche Bezet, van Syrië. De volgende overdrukte Fransche 
poststukken werden zwart overdrukt met : »O. M. F. — Syrië« 
en nieuwe waarden. 

Br. I pi. en i 4 pi. op 20 c. lilabruin. 
Kbf. I pi. en 2 pi. op 25 c. blauw, 

Zwitserland. Mevr. Bar.esse van Heerdt meldt mij eenige 
nieuwe privaat enveloppen van Zwitserland, n.l. 

Priv. Env. 10 c. groen, 20 c. paars, 4o c. blauw. 
Tevens legt deze mij weer een paar van die zonderlinge ge

legenheidstelegram formulieren voor, welke ik in den vorigen 
jaargang beschreef; nu een voor rouw (zwart) en een voor fees
telijke aangelegenheden. 

Naar mijn bescheiden meening is het eenige mooie van deze 
dingen, dat de toeslag ä 70 centimes ten voordeele van Pro Ju
ventute komt. Vriendelijk dank! W. P. C. 

1 ßL^ 
:: 

Afsiempelingen. #1 
Letland. Riga maakt reclame voor de zomerjaarbeurs door 

een continueerende machinale afstempeling : 

I Z S T A D E — T I R G U S 

RIGA.22 V I I  5 V1II.1923 

FOIRE — MESSE — FAIR 

NieuwZeeland. Auckland, Christchurch en Wellington maken 
ook al propaganda voor de Empire tentoonstelling te Londen 
door een continueerend lijnstempel, b.v.: 

» V I S I T T H E B R I T I S H 
EMPIRE EXHIBITION 1924« 

AUCKLAND  NZ 
MY I  5.30 P 1923 

Vereeni^de Staten. In een rechthoek met 7 lijnen, rechts 
van den datumstempel . 
Baltimore (M.D.) B E T T E R HOMES EXPOSITION APR 2328, 

1923 BALTIMORE ■■ ' 
» BALTIMORE BOYS'WEEK APR 29MAY 5 

T H E NATION'S G R E A T E S T ASSET 
H E L P P R E V E N T FOREST FIRES Bedford (Va) 

■ton (Vt) 

Cincinnati (Ohio) 
B IN BURLINGTON 150th ANNIVERSARY 

CELEBRATION JUNE 10—11  1 2 

Detroit (Mich.) 

Los Angeles (Cal) 

Merced (Calif.) 

Milwaukee (Wis.) 

Nnvark (N.J.) 

Newport (R.I) 

NewYork (N.Y.) 

CITIZENS TRAINING CAMP JULY 27AUG
25 FOR YOUR BOY 
COMMUNITY CHEST CAMPAIGN APRIL 
i4 TO 25 1923 
MICHIGAN HEALTH EXPOSITION J U N E 
7 TO 16 DETROIT 
LOS ANGELES HISTORICAL R E V U E 
EXPOSITION JULY 1923 
VISIT YOSEMITE NATIONAL PARK T H I S 
YEAR 
HOME BUILDING EXPOSITION MILWAU
K E E JUNE 2 TO JUNE 9 
OWN YOUR HOME EXPOSITION ARMORY 
MAY 512 
AMERICAN LEGION MEMORIAL W E E K 
N E W P O R T R.I. JULY 2328 1923 
APRIL TRAVEL EXPOSITION GRAND 
CENTRAL PALACE 

' » NATIONAL MERCHANDISE FAIR JULY 
23AUG 3 GRAND CENTRAL PALACE 

San Francisco (Cal.) NATIONAL EDUCATION CONFERENCE 
JUNE 28JULY 7 OAKLAND SAN FRAN

CISCO 
■ Sedalia (Mo) MISSOURI S T A T E FAIR SEDALIA AUG 

1825, 1923 
Spokane (Wash.) 

' MAKE 50.000 FARM HOMES IRRIGATE COLUMBIA BASIN 
Pontoosnc (III.) Op een onvoldoend geadresseerd couvert stond 

een hands t empe l : 
I f y o u w i s h y o u r m a i l d e l i v e r e d 

. b y c a r r i e r , h a v e i t a d d r e s s e d t o 
S t r e e t a n d N u m b e r . 

ZuidAfrika. KaapstadCapetown. Machinestempel afwisselend 
' in Afrikaansch en Engelsch, onderbroken door den datumstempel 

ADRES U MAIL ADDRESS YOUR MAIL 
NAAR T O 

PRIVATE BUS O F PRIVATE BOX OR 
S T R A A T EN NOMMER S T R E E T AND NUMBER 

Zweden . Voor de jaarbeurs te Afß/;«ö luidde de cont inueerende 
machinestempel, afgewisseld door den da tums tempe l : 

SKANEMASSAN 
so J U L 1—5 A U G . 1923 

M A L M Ö 
Zwitserland. Basel 2, St. Gallen i. Machines tempel : 

^7? I I I L 
 j j "LT _ 

F E R I E N 
IN DER SCHWEIZ 

l ^ l * i * J J J J « ' i « » I H J I 
W A T t H G R A A r .Ï M C £ R. 
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Geneve i, Lausanne ii 

cTb r̂ -i r~b - i_r - M - -\_f 
VILLÉQIATUREZ 

EN SUISSE 
Het Italiaansche deel schijnt aan deze vacantie-reclame nog 

niet mede te doen, want Lugano s tempelt nu, naast den datum
stempel 

ri 
LI: 

Mededeelingen voor dit nummer onder beleefden dank ont
vangen van mevr. Bsse Van Heerdt-Kolff en de heeren L. G. 
liarentsen, P. Engelenberg, E. Colafo Belmonte, J A. Huneman, 
J. Kant jr., A. H. Pike, Dr. W. Schönherr, Ir. H. Treitel en 
J Garcia Baena. 

^ 6 nieuwe ^osfstußßen-cafalogus. 
Lang hebben wij op onzen gids gewacht, maar nu is hij er 

dan toch ! Nog wel niet heelemaal compleet, maar deel I van 
de »Grosser Ganzsachen Katalog 1924« is er, en — laat ons 
hopen, dat de volgende deelen spoedig zullen volgen. 

Had ik een grooter aandeel in de beweiking gehad, dan zou 
het niet bij mij zijn opgekomen dezen catalogus aan een korte 
bespreking te onderwerpen, maar waar ik slechts hier en daar 
kon aanvullen, geloof ik wel een oordeel over dit meesterstuk 
te mogen vellen. Want een meesterstuk iJan arbeid is het, van 
dr. Ascher en zijn medewerkeis. 

Het formaat is hetzelfde als van den Ganzsachen-Katalog 
1913 — 20; gebonden in een helder cartonnen omslag maakt het 
boekje een zeer aangenamen indruk. 

»Een handboek«, staat in de voorrede, »willen wij niet schrijven.« 
Dit is het dan ook nie t ; zoo uitgebreid als het bekende werk 
van Kohl is het nog lang niet en moet het ook nog niet zijn. 
Het poststukken-verzamelen neemt gelukkig steeds toe, maar 
een boek, dat voorloopig vrijwel als eenige, a lgemeene gids wordt 
geraadpleegd, mag niet afdalen in alle kleine bijzonderheden. 
Toch is het veel ui tgebreider dan de laatste Senf-catalogus ; de 
omvang van Afghanistati tot de kaartbrieven van Canada (meer 
omvat het nieuwe boekje niet) besloeg bij Sepf 91 bladzijden, 
nu zijn er 158 bladzijden aan deze landen gewijd. Deze uitbrei
ding is niet alleen ontstaan door het grootere aantal poststukken, 
er zijn van diverse landen meer variëteiten opgenomen; heel 
veel korte noten wijzen den specialist den weg, waarop hij verder 
kan snuffelen en onderzoeken. Elk posizegelverzame'aar neemt 
ook lang niet alles op, hetgeen zijn Senf of Yvert aangeeft ; de 
a lgemeene poststukken-verzamelaar kan zeer goed in Ascher's 
werk overslaan, wat hem niet aanstaat, zonder dat de nummer-
opvolging zijner stukken wordt verbroken. 

Uits tekend bewerkt lijkt mij o.m. België ^Xi Beiereti; ik meen 
hier resp. Christiaens en Prof. Stengers ' werk te herkennen ; 
groote verbeteringen zijn aangebracht, o.a. bij Belgisch Congo, 
Brazilië, Britsch Oost-Indië en andere Engelsche Koloniën. Haast 
ieder land heeft een merkbare revisie ondergaan . 

Of er dan in 't geheel geen opmerkingen te maken zijn ? Oh, 
zeker ! Zoo komt het mij voor, dat iets gezegd had kunnen 
worden over de enveloppe van Alwar; bij de couverten van 
Argentinië no. 11 en 12 ontbreekt dat met den droogstempel 
Cie Sudamerie. . en ronde klep ; bij Bamra had moeten worden 
vermeld het verschil tusschen de officieele enveloppe en de 
Neudruck van no. i enz. Zeer is het naarmi ine meening te betreuren, 
dat niet opgenomen werden de postpakketkaarten van Bosnië; 
dit had des te beter gekund, waar het aantal soorten poststukken 

toch reeds werd uitgebreid o.a. met postbons, telegramformu
lieren met waardestempel, kaarten voor de postspaaibank, enz. ; 
in de meeste collecties vindt men toch reeds de gemelde zaken, 
ook al stelt de »waardestempel« slechts een aanduiding der 
kosten van het formulier voor. Ook vind ik het jammer, dat 
niet meer foutdrukken werden vermeld, er ontbreken zelfs, welke 
reeds in Senf waren te vinden. Waarom wordt bij Belg. Congo 
op bladz. 88 wel van de dubbele opdrukken gewaagd en niet bij 
Br. Betschuanaland bij de regislred no. 7? 

Nu nog iets over de prijzen. De waardeopgave is in goud
marken, hetgeen zeer is toe te ju ichen ; men kan daardoor o a. 
vergelijkingen maken met Senf 1914 en heeft een vaste basis. 
Natuurlijk zal lang niet iedereen door de prijsopstelling bevredigd 
zijn; wat de een zeldzaam vindt, komt een ander soms nog wel 
eens in h a n d e n ; zoo bezat ik eens tegelijkertijd 4 exemplaren 
van de k a a r t van Afghanistan, teiwijl verscheidene groote ver
zamelaars in Berlijn haar nog nooit hadder gezien. Er zijn in 
den nieuwen catalogus flinke opstoppers uitgedeeld, naar boven, 
maar ook naar beneden. De 4 Ouddtiitsche Staten leveren in 't 
algemeen hoogere noteeringen; (Protectionisme?) het buitenland 
is vrijwel naar omlaag gekomen; het zal een heele toer zijn om 
voortaan door ruil betere, Oudduitsche stukken te verwerven, 
men moet er dan heel wat voor afstaan. Zoo is Bremen zeer 
gestegen, ook Baden o. a. voor de Neudrucke, enz. Van vreemde 
landen is de kaart van Afghanistan van i op 100 mark gekomen; 
de uiterst zeldzame kaart van België no. 41 van 41/2 op 100 mark, 
ook de registreds van Br. Nyassaland zijn gestegen ; ze zijn dan 
ook werkelijk zeer zeldzaam. Andere zijn echter meer vergeten 
bijv. de enveloppe 9b van Egypte, waarvan mij tot heden slechts 
een Q] bekend is (prijs M. 2.—); de dienstkaartbrief van ^r^67;/z«tó' 
no. 3 (M. 4 o ; veel te laag!) de advertentie kaartbrief van België 
no. 2 (M. 3.— : uiterst zeldzaam); kaart 3 van Bermuda, enz. 
De stukken in de middelprijzen van ongeveer ^2 —20 Mark zijn 
vrijwel allemaal verlaagd, een uitzondering hieiop veitoonen 
veel gebruikte dubbelkaarten, welke wat hooger genoteerd weiden, 
hetgeen dan ook juist is. 

Ook nu nog moeten wij de cat^Iogiseering van foimulieren 
(poststukken zonder waardestempel) missen, hetgeen vooral voor 
de briefkaarten zeer te betreuren is. 

Wel worden nu en dan proefdrukken gemeld (vooral niet te 
verwisselen met drukproeven) ; zoo bij België, Belg. Congo ; maar 
waarom nu weer niet bij de Beiersche enveloppen of bij Egypte? 

Maar ik wil niet doorgaan met het maken van opmerkingen ; 
want dit zijn het slechts, die ik naar voren wilde brengen ; zeer 
zeker geen klachten of aanmerkingen. Daarvoor staat het werk 
van dr. Ascher te hoog, er wordt ons hier een boek aangeboden, 
waarvoor iedere verzamelaar aan den geachten schrijver hulde 
en dank behoort te b rengen ; het is een meesterstuk! 

W. P. COSTERUS Pz. 

/ 

/ \ 

V / 

Vragenbus. vw 
\/i\ 

Lid 276, MaLaiig, vraagt : 
I. Zoudt U mij kunnen inlichten of van de postzegels 

van Nederlandsch-Indië van elke waarde, gerekend van 
de eerste uitgifte af (i864), proefdrukken bestaan? 

Zoo ja, hoeveel stuks zijn er van iedere waaide in 
proefdrukken vervaardigd en wat is er met die proef
drukken gebeurd ? 

Is U misschien een adres bekend, waar die proefdrukken 
en ontwerpen te koop of verkrijgbaar worden gesteld ? 

A n t w o o r d : Volgens het onlangs uitgegeven stan
daardwerk bestaan er van elke uitgifte proffen. Proeven 
zijn echter «officieele stukken» en zijn als du;d*nig nimmer 
officieel veikocht. Niettegenstaande dit, zijn er toch heel 
wat in omloop gebr.acht (hoeveel is uit den aard der zaak 
natuurlijk niet bekend). Destijds was de fiima Moens in 
Brussel er de groste verkooper van, en zijn bij liquidatie 
dezer firma de restanten aan een Duitschen handelaar 
verkocht. Regelmatig koopen als postzegels kur t gij ze 
dus niet. Ze komen echter op veilingen nu en dan voor, 
en worden in den laatsten tijd steik gevraagd. Misschien 
krijgt gij naar aanleiding van uw vraag wel aanbiedingen. 

i3EBBn7n«?FTn?R 
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2. Kunt U mij ook opgeven, welk soort brievenstempels 
van Nederlandsch-Indië gedurende het Engelsch inter-
egnum bekend zijn? (1811—1816). 

A n t w o o r d Officieel is daar niets meer van bekend. 
Het Indische Bestuur heeft de manie gehad van het op
ruimen en vernietigen van oude archieven en stempels. 
Gelukkig was er in die dagen in Indië een ernstig ver
zamelaar, de heer mr. H. J. Mijer, die de groote dwaasheid 
daarvan inzag en bijtijds gered heeft, wat er nog te redden 
was, en een en ander bijeen heeft gebracht in een schit
terend handschrift , dat zeker een unicum is. Genoemde 
heer is overleden en heb ik moeite gedaan voor uw vraag 
er inzage van te krijgen, maar dit is mij niet mogen 
gelukken. In het Handboek wordt van stempels uit dien 
tijd geen melding gemaakt, misschien in een volgend deel. 

Lid No. 286, Delft. Bezit een zegel Hongarije (Stefaanskroon 
& Turul), 80 Filler, roodbruin, ongeveer de zelfde kleur 
als de 30 Filler, maar kan dezen zegel in geen catalogus 
geregistereerd vinden. 

Is een van de lezers iets van dezen zegel bekend ? 
A n t w o o r d . Zonder het zegel gezien te hebben, is 

het moeilijk daaromtrent een zeker antwoord te geven. 
Is het gebruikt of ongebruikt ? Ontvingt gij het bonafide 
als frankatuur op een brief? Het kan zijn een slechte 
afdruk van de 3, die den indruk maakt van een 8. Verder 
werd in 1916 geannonceerd een uitgifte in de zelfde type, 
waarbij de 80. Tot uitgifte is het n immer gekomen, en 
was de bedoeling, dat het bij den overgang een hulpzegel 
zou zijn. Welke kleur het had, weet ik niet, daar latere 
beschrijving weggebleven is. 

W. A. Sch., den Haag'. Afgaande op uwe beschrijving, is het 
de kaart door Senf vermeld bij Transvaal onder n ' . 7 en 
is het de zeldzaamste van dit land. De prijs zal ongeveer 
zijn ongebruikt f2.50, gebruikt f6 . — . Daar gij echter 
schrijft, dat ze wel afgestempeld is, doch niet gebruikt, 
is het een soort amphibie geworden, hetgeen natuurlijk 
een ungünstigen invloed op de waarde heeft. 

Teütooöstelliögeü, Congresseö etiz. 
De Londensche Tentoonstelling. 

(Vervolg). 
Uit de ruim 300 inzendingen, afgezien nog van de tijdschriften, 

handboeken enz. is het moeilijk een keuze te doen, om iets over 
te schrijven. Toch is die moeilijkheid al eenigszins beperkt , 
doordat slechts een derde deel van het ingezondene te zien was. 
Moge het volgende — met het oog op de plaatsruimte eenigs
zins in telegramstijl — een overzicht in vogelvlucht geven 
maar met een enkel rustpunt . 

Het viel op, hoe buitengewoon gespecialiseerd de collecties 
van Engeland waren, zoowel van alle als van sommige uitgiften. 
Mij viel op de Edward uitgiften van W. Dodd^ waarbij de drukken 
van Harrison en Somerset House tot in de kleinste details opgevoerd. 

Ginger : New South W a l e s : bijna 500 Sidney Vieuw's, 4 inzen
dingen van de Kaap, waarvan enkele alleen. A Van de houtsnee 
2 blokjes van 4. one penny en de kleurfout 4 d. rood. 

Van Oranje Vrijstaat waren alleen 2 inzendingen uit Neder land. 
De heer Jorissen vertoonde een keurige collectie van ruim 600 
exemplaren, de andere van den heer De Raay: variëteiten was 
niet uitgelegd. 

Vrijwel alle Engelsche koloniën zijn vertegenwoordigd door 
gespecialiseerde verzamelingen vrijwel zonder uitzondering door 
Engelsche verzamelaars bijeengebracht en het valt op hoe vele 
daarvan lid zijn van de Royal Phil. Soc. Van die Vereeniging 
gaat in het algemeen en voor Engeland in het bijzonder wel een 
groote kracht uit ten opzichte van het wetenschappeplijk verza
melen. Een aardig voorbeeld: Malta van A. F . Johnson ongeveer 
500 Engelsche zegels met afstempehng M. of A 25 = dus Malta. 
En niet alleen de oudere, ook de jongere uitgiften zijn bestudeerd, 
getuige Papua en Soudan. 

Zeer belangrijk en goed opgezet was de collectie H. L. Vogel 
van de Nieuwe Republiek. De bijna complete verzameling 
bevat veel rariteiten en foutdrukken. De bekroonde inzender 
is Nederlander. 

In de afdeeling Europa zijn vrijwel alle landen vertegenwoor
digd. Spanje met koloniën (tegenwoordige) van den Markies van 
Val de forentes is heel bijzonder, niet alleen in Spaansche rari
teiten maar vooral in nooit geziene koloniale. Aan Elobey, 
Fernando Poo, Sp. Guinea heb ik me vergast aan zeldzanie 
Provisorien en met gecatologiseerde variëteiten, aan zegels die in 
de albums van het niet-Spaansche Europa altijd ontbreken. Hebt 
U die als postzegel opgediuk te heel groote wisselzegels van 
Fernando Poo, wel eens tête-bêche gezien ? Ik nu wel ! Of de 
3 peseta's 1907 van Rio de Oro samenhangende met den foutdruk 
van 4 pes. in een blok van zes ! 

Een bijzondere opzet vertoonden de Por tugefsche koloniën 
van J. Ireland, die n.m. niet de landen maar de uitgiften had 
gescheiden, in de rubr ieken : koloniën nabij Europa (Azoren met 
Angra enz. en Madera), en die buiten Europa (Angola-Zambesia) 
en ten slotte speciale uitgiften. Met de overdrukken had deze 
heer het niet gemakkelijk gemaakt . 

Belangrijk en talrijk waren de inzendingen van verschillende 
Amerikaansche landen. Pos tmas te r - en Carriers s tamps en Gecoii-
fereerden waren er in een verscheidenheid vermoedelijk nog nooit 
in Europa bijeengebiacht. Hoogst interessant maar voor velen 
zoo niet de meesten hier een terra incognito. Chili en Venezuela 
(van F. Hall) waren prachtig bewerkt, en zelfs in bijeengebrachte 
platen o.a. van een plaat van 200 van de i real blauw met de 
twee fouten; diverse lête-bêche enz. 

Een collectie als hier van Afghanistan te zien was, moet wel 
een geweldige studie en taalkennis omvat ten. De eigenaar 
Capt. Hopkins is ongetwijfeld ter plaatse geweest. 

(Wordt vervolgd.) G. V. v. D. S. 

% 
Veilingen. 

% 
Door de N. V. M. Z. B o o k m a n ' s Postzegelhandel zal van 

Maandag 22 tot en met Zaterdag 27 October 1923, in een der 
zalen van »Krasnapolsky«, te Amsterdam, telkens des avonds te 
7 uur, eene belangrijke postzegelveiling gehouden worden, waarbij 
o.a. een fraaie afdeeling Holland en Koloniën, benevens eene 
bijzonder uitgebreide afdeeling albums, restanten, boekjes, enz. 

De gestolen misdruk-postzegels. 
D e b e k l a a g d e n g e d a g v a a r d . 

Haarlem, 22 Sept. Donderdagmiddag 27 September dient voor 
de Haarlemsche Rechtbank een zaak betreffende diefstal en 
heling van door de controle posterijen te Haarlem naar de fabriek 
van de firma Van Gelder te W o r m e r ter vernietiging gezonden 
misdruk-postzegels. Het waren Neder landsche , Nederl .-Indische, 
Luxemburgsche en Perzische zegels. 

De zaak kwam uit, doordat de Perzische gezant te Parijs aan
vankelijk niet geheel begrepen telegrammen zond aan de firma 
Enschedé te Haarlem over het in omloop brengen van meer 
Perzische postzegels dan door de Perzische regeering geschied was. 

Er werd een uitgebreid onderzoek ingesteld, dat reeds eenige 
maanden geleden begonnen is. 

Bij het onderzoekbleekvolgens«Haarl . Dagblad», dat er misdruk-
vellen in omloop waren gebracht . De gedrukte postzegels worden 
door de firma Enschedé aan de controle der posterijen afgegeven. 
Daar worden de vellen gecontroleerd. De misdrukken worden er 
dan uitgeschoten om naar de fabriek van Van Gelder ter ver
nietiging gezonden te worden. Op deze misdruk-vellen komen 
vaak nog een belangrijk aantal goedgedrukte zegels voor. Die 
zegels werden op de papierfabriek gestolen en daarna door hand
langers in omloop gebracht . Het waren dus goede zegels,zoodat 
bij de verzending op poststukken niets onregelmatigs ontdekt 
kon worden. 

De postzegels zijn verkocht, naar he t blad meldt, aan verschil
lende postzegelhandelaars hier te lande (die ze ook voor andere 
zegels ruilden) en ook aan het publiek ten postkantore te Hillegom 
en Heemstede. Bovendien werden de door misdrijf ve ik iegen 
zegels naar verschillende wereldsteden, o.a. Londen, Parijs en 
New York, ge7onden. 

Gedagvaard zijn om zich voor de Haarlemsche rechtbank te 
verantwoorden : 

fflr.Jt*JUJJB!ii<l.lJI 
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ie. J. K., 70 jaar , geboren te Wormer, van beroep snipper
lezer, wonende te Wormer , beschuldigd, dat hij in 1918, 1920, 
1921, 1922 en 1923 te Wormer herhaaldelijk groote hoeveelheden 
postzegels en wel Nederlandsche, Nederlandsch-Indische, Luxem-
burgsche en Perzische, alles toebehoorende aan den Staat der 
Neder landen, heeft weggenomen uit met. zegels gesloten zakken 
na deze zegels verbroken te hebben en aldus die postzegels 
onder zijn bereik te hebben gebracht . 

2e. J. M. G., 23 jaar, van beroep kantoorbediende, wonende 
te Hillegom, beschuldigd dat hij omstieeks het midden van 1921 
te Haarlem, opzettelijk van H. B. ongeveer vijfduizend of zesdui
zend door misdrijf verkregen nieuwe ongebruikte Nederlandsche 
postzegels van 7'/2 cent heeft gekocht. 

3e. H. B., 70 jaar , koopman te Haarlem, beschuldigd een 
deel van de postzegels gekocht te hebben. 

Waarschijnlijk zal in verband met deze zaak ook nog een 
vierde pos tambtenaar vervolgd worden. 

Als verdedigers zullen optreden : mr. Ali Cohen voor J. K., 
mr. Molenburg voor H. B. en mr. Van der Goot voor J. M. G. 

Ten slotte wordt nog medegedeeld, dat de omvang van deze 
postzegelmisdrijven zeer ernstig was. Uit de dagvaarding van 
den dief op de papierfabriek blijkt, dat hij de diefstallen reeds 
sinds jaren bedreef. Het is dan ook zeker, dat voor tienduizenden 
guldens aan postzegels op deze manier in omloop gebracht ziin. 

De twee betrokken postambtenaren zijn onmiddellijk u i t ' s rijks 
dienst ontslagen. 

! 
Brievenbus. ^ 

Verschillende lezers wenschten redactie en administratie geluk 
met de onderscheiding, ons Maandblad op de jongste Postzegel
tentoonstelling te IVeenen te beurt gevallen (zilveren medaille). 
Aan hen, die van hun medeleven met het blad blijk gaven, 
onzen hartelijken dank. 

Eerlijk gezegd zijn redactie, administratie en medewerkeis er 
een beetje trotsch op, dat het Maandblad binnen één jaar op 
tentoonstellingen een onderscheiding verwierf (ZK.wwferg, Brünn 
en IVeenen). 

Onze lezers kunnen erop vertrouwen, dat we niet op onze 
lauweren gaan rusten, doch dat ons streven erop gericht zal 
zijn, het Maandblad steeds te verbeteren en te volmaken. 

« * 
If 

Onze getrouwe medewerker , de heer Leon de Raay, te Water" 
graafsmeer, ontving op den jongsten Philalehstendag te Breda 
de Bondsmedaille. Onze hartelijke gelukwenschen met deze 
onderscheiding. 

* * 
* 

Tal van bijdragen moeten voor dit nummer blijven liggen, 
daar de plaatsruimte bereids geheel is ingenomen. 

Getracht zal worden in het November-nummer deze s tukken 
op te nemen. 

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

Grosses Lexikon der Phi late l ie . 
De samensteller, de bekende philatelist Alexander Bungerz 

heeft met de uitgifte van dit werk, inderdaad iets geleverd, wat 
in een behoefte voorziet. Op de 800 bladzijden, die dit uitste
kende boek telt, zijn schatten van wetenswaardigheden verzameld, 
die van groot nut zijn voor den navorscher op ons gebied, voor 
den schrijver in philatelistische bladen, kortom voor eiken ver
zamelaar, die eens wat meer wil weten. Talrijke illustraties, onge
veer 2500, verduidelijken het geschrevene. 

Men vraagt zich af, hoe het mogelijk is, dat een volk als het 
Duitsche, dat in zware omstandigheden leeft, den moed en de 
energie bezit, een dergelijk werk thans te doen verschijnen. 

Wij laden lederen ernstigen verzamelaar aan, dit keurige werk 
zich aan te schaffen 

Mochten onze HoUandsche handelaars het U niet kunnen leveren, 
wendt u dan rechtstreeks tot den ui tgever: Albert Kürzel Verlag 
te München. v. B. 

Grosser Ganzsacben Katalog 1924. Verlag van Robert Noske, 
Borna Bez. Leipzig. Prijs f0,50 - j - porto. Dit eerste deel onder 
leiding van Dr. S. Ascher, den bekenden secretaris van de Berliner 
Ganzsachen Verein, bewerkt, belooft veel voor de nog volgende 
4 gedeelten, die men zich voorstelt met tusschenruimten \ an 
circa 3 maanden uit te geven, zoodat Teil II nog dit jaar verschijnt. 

De stof is uitstekend — men kan geiust zeggen afdoende — 
bewerkt. De 26 bladzijden van Beieren b.v. verraden den mede
arbeid van Pi of. Dr. Stenger, den grooten kenner van dat land 
en geven een verscheidenheid van enormen omvang. 

Papier, druk en afbeeldingen zijn duidelijk, de prijzen zijn in 
goudmark en benaderen de waarde van Aug. 1914. Zij zijn bedoeld 
als basis en voor de vergelijking en bedoelen, waar deze catalogus 
van verzamelaars uitgaat, uiteraard geen veikooppii-zf n te ziin. 

Ten slotte als een klein voorbeeld, hoe nauwkeurig het geheel 
is bewerkt, zij gewezen op de speciale afdeeling der Ostende — 
Dover kaarten van" België, een moeilijk terrein, waarop thans 
iedereen wegwijs kan worden. 

De Berl. Ganzs. Verein en Dr. Ascher verplichten met deze 
uitgave tal van verzamelaars. Men achte de moeilijkheden, ook 
voor den uitgever,in de tegenwoordige omstandigheden niet gering! 

De bekende uitgevers, Yvert en Tellier te Amiens, komen 
binnenkort met een speciaal-album voor Nederland en Koloniën 
op de markt. Naast de gewone uitgiften zullen de meest voor
komende typen en afwijkingen worden opgenomen. De ze'd-
zaamste van deze laatste worden evenwel verzameld op een of 
meer afzonderlijke bladen. Voor den gewonen verzamelaar is 
alles wat het album meldt, derhalve bereikbaar. 

Wat we ove.- deze uitgifte hoorden geeft ons de zekerheid, 
dat er iets goeds zal worden geleverd. 

Hopen wij, dat de uitgevers met dit album een goed succes 
mogen boeken. 

Xederlandsoh Philatel isten-Adresboek. 
De samensteller van dit werk, de heer K. A Heijmans jr. te 

Rotterdam, deelt ons mede, dat hij de noodige voorbereidingen 
treft, opdat van dit werk een nieuwe utgave kan veischijnen, 
geheel bijgewerkt tot op heden. 

Het zal ons een vreugde zijn dit adresboek weder in ons bezit 
te hebben, waar het een uitstekende vraagbaak voor velen van 
ons was. De eerste uitgaven zijn er ons borg voor, dat de samen
steller er ook thans in zal slagen iets goeds te leveren. 

Zurastein's Europa-catalogns; 7e jaargang 1924. 
Een wel geziene gast klopt aan de deur en met vreugde laten 

we hem binnen ! 
Keurig verzorgd, in een linnen pakje, voorzien van tal van 

cliché's, die op het goede papier fraai uitkomen, biedt deze 
catalogus den Europa-verzamelaar nagenoeg alles, wat hij wen-
schen kan. 

Vermoedelijk als concessie aan de vele Duitsche koopers, is 
de catalogus thans uitgebreid met de vroegere Duitsche koloniën. 

Als een bewijs, hoe «bij» het boek is, diene, dat er reeds in 
opgenomen zijn de Zwitsersche Pro Juventute zegels, die m 
December van dit jaar zullen verschijnen. 

Schreven we het vorige jaar reeds, dat de firma Zumstein naar 
onze meening goed geslaagd was bij het vaststellen der prijzen, 
wij worden in deze meening thans opnieuw gesterkt. Degeb iu ike r 
maakt kans om in een wedstrijd een «•Raseler-duifje» te bemach
tigen. De prijs is francs 3.50 (Zwitsersch). Wanneer uw HoUand
sche leverancier Uniet helpen kan, wendt U dan tot de firma 
Zumstein en Co. te Bern. v. B. 

Catalogus Yvert & Tell ier 1924. (28e uitgave). Juist op den 
aangekondigden datum (2 Octobei) kwam deje catalogus in ons 
bezit. De uitvoering ervan is — zooals we dat van deze firma 
gewoon zijn — keurig. Reeds bij den eeisten oogopslag maakt 
het boekwerkje, beslaande 1150 pagina's, in zijn donkergroen 
pakje een zeer aangenamen indruk. De »Yvert- wordt in oiis 
land zóó veelvuldig gebruikt, dat het haast niet meer noodig is 
hem bij onze talrijke lezers weder opnieuw aan te bevelen. 

Goede wijn behoeft geen krans ! S. 

l^-JAJJ<MMi'tflU.T 
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Ingezonden. 
(Buiten verantwoordelijkheid der Redactie) 

® ® 

Aan wieu de schuld ? 
Mynheer de Hoofdredacteur 

In het Maandblad van September j 1 komt U, in een artikel^ 
getiteld over smaak en nog vv'at, toornen tegen »Philatehca,« 
zonder op de feiten in te gaan, maar met een zekere handigheid 
»ik zal niet erger zeggen« U te beroepen op Hoofd of Neder
land Redacteur « 

»Het foutief hooren van onzen secretaris van een naam, enz 
enz « Dit IS naast de feiten slaan en mijns inziens geen correct debat 

U IS Hoofdiedacteur en veiantwoordelijk voor wat in het 
Maandblad staat 

Was het soms geen zouteloos geschrijf over de bewuste nieuwe 
uitgaven, teiwijl de geheele groote binnen en buitenlandsche 
pers, kamerleden, de minister, enz enz , het er over eens waren, 
dat het was »leelijk, een land van kunstenaars onwaardig«. 

Maar met ons scherp oordeel zijn wij in het gelijk gesteld, 
door allen hier bovengenoemd, en het Maandblad alleen staat 
daar met zijn slappe houding tegenover 

Dan het oordeel van den Bondsvoorzitter, den heer G V van 
der Schooren 

Het spijt mij, dat ik met zijn oordeel niet mee kan gaan 
Immers zegt de Bondsvoorzitter op het Congres, bladz I i 4 

Als bmnenlandsch, meest op den voorgiond t redend 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 pujsvraag 
IS evenals m Z'/cz/i'C/é/rtwrf en i^;«;U;2//è ook hier ongunstig geweest 
Weikelijk op den voorgrond t redende inzendingen ontbiaken 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 
uivoering 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, zondei dat zoude 
men door m beperkten kring naar goede ontv\erpers te zoeken, 
steeds het veiwijt kunnen ontmoeten de algemeenheid te hebben 
uitgeschakeld 

Ik zou meenen, als men niets beters kan krijgen dan die 
»leelijke producten«, die ons belachelijk maken, men dan als 
eerste man van de philatelic m Nederland, die in de commissie 
IS benoemd zich met hand en tand tegen die uitgifte zou ver
zetten, en liever de commissie zou verlaten dan zoo iets on 
waardigs en leelijks op mijn naam te hebben Dat er wel wat 
beters gemaakt kan worden is zeker, zie bijv. de nieuwe Congo 
zegels 

Nu nog een vraag aan U, mijnheer Van Brink 
Mag ik eens een afschrift van U hebben, van dat ingezonden 

stuk van een onzer leden, met de »scheldwoorden« en ook den 
naam van dat lid, dan kan de ledenvergadering van »Philatelica« 
beslissen, of die persoon nog langer lid van een nette vereeni
ging, als »Philatehca,« kan blijven 

U bij voorbaat dankend. 
Hoogachtend, 

met philatehstischen groet, 
C. J REIJERSE, 

voorzitter »Philatehca«. 

'sGravenhage, 2 October 1923 

Mijnheer de Hoofdredacteur. ' 
Naar aanleiding van uw arlikel »Ovei smaak en nog wat« in 

bovenbedoeld »Maandblid van 17 September j l , verzoek ik U 
beleefd opname van het ondeistannde 

Rectificatie, doch. geen rehabilitatie 
l" Van uwe opmeik n^, dat met de Hoofdiedacteur, doch de 

Redacteur Nederland en Kolomen de n e u w e »vaderlarcsche« 

uitgiften bespreekt, nam ik nota Niet de ie secretaris van »Phi
latehca«, doch ondergeteekende treft hier schuld Ik erken, mij 
m deze te hebben vergist en breng, onder aanbieding van mijn 
excuus, deze rectificatie gaarne aan , 

2 ' Ik kan U echter niet rthabihteeren, want U draagt de ver
antvvoordelijkheid voor datgene, hetwelk de door U genoemde 
Redacteur schrijft (waarvoor dient anders een HoofdRedacteur ' ) 

3« U noemt mijn .protest« geringschattend en van weinig 
waardeering getuigend Doch U blijft in gebreke, deze vriende 
lijke opmerking met bewijzen te staven 

Over den verdei en inhoud van uw schrijven laat ik gaarne 
den lezer het oordeel en dank U reeds bij vooibaat voor de te 
verleenen plaatsruimte 

Hoogachtend, 
G W VAN LEIJDEN. 

Naar aanleiding van vorenstaande ingezonden stukken een kort 
woord , de inzenders houden het mij ten goede, dat ik niet uit 
voerig antwoord, daarvoor is de zaak, waarover zij het hebben 
voor mij van te weinig belang In mijn stukje »Over smaak en 
nog wat« schreef ik immers reeds, dat men over de beide eeis te 
opmerkingen nog glimlachend praten kan Welnu, ik blijf daar 
bij. Het IS een kwestie van smaak en reeds een eeuwenoud 
spreekwooid zegt, dat daarover niet te twisten valt Het spijt mij, 
dat de voorzittei van »Philatehca« niet vroeger in den vorm van 
een artikel op zakelijke wijze zijn bezwaren tegen de gewraakte 
zegels had geui t , ik had dit gaarne geplaatst Protest is zoo'n 
groot woord, misschien goed passend in den tegenwoordigen 
tijd, die van protesten en wat dies meer zij, vol is Wanneer men 
van zoo'n protest leest, dan denkt men, dat de lezers van het 
Maandblad in groote meerderheid achter de protesteerende ver 
eeniging s taan , »Philatehca« dient beter te «e ten en te beseffen, 
dat ze slechts een bescheiden percentage van onze lezers vormt 
Wat mij evenwel m beide antwoorden het meeste treft, is de 
afwezigheid van elke gedachte, dat wellicht de eerevoorzitter, 
de heer P Amiabel, te ver is gegaan in zijn beschuldiging van 
niij, »dat ik nimmer ingezonden stukken, den Bondsvoorzitter 
betreffend, opneem en doodzwijg « Op een volgende bijeenkomst 
van »Philatehca« gaan dergelijke notulen er klaarblijkelijk in 
als k o e k ' 

Een enkele vraag* meent »^hilatelica« nu werkelijk, dat de 
Bondsvoorzittei ons aller philatelistische belangen zou hebben 
gediend door van zijn plaats m dt, beoordeelingscommissie van 
de nieuwe uitgiften, op te staan ' ' Acht ook zij het met van 
belang, dat er een nauw contact komt tusschen het Hoofdbestuur 
der P en T en de ve rzame laa r s ' Wie kan die samenweiking 
beter dieren dan de Bondsvoorzi t ter ' Zouden wij, om een enke l 
voorbeeld te noemen, de oplaag cijfers van de jongste opdrukken 
te weten zijn gekomen, als de vertegenwooidiger der verzame
laars ostentatief de vergadering had verlaten ' Aan het verzoek 
van den heer Reijerse, om mededeeling van den naam van den 
bewusten inzender, zal ik niet voldoen, het komt meermalen 
vooi, dat stukken worden afgewezen, waar zou het naar toe gaan, 
als dergelijke stukken m een ledenvergadering gewikt en gewogen 
wolden De inzender, wien plaatsing wordt geweigerd, weet, dat 
hij de beslissing kan inroepen van den Raad van Beheer van 
het Maandblad 

Nog een enkele opmerking over de pennevrucht van den heer 
Van Leijden Ik zou er prijs op stellen, dat men mij de mede
redacteuren eens toonde, die m hun bijdiagen zoo worden beknot , 
als deze heer wil Hij make zich overigens met al te ongerust 
ovei mijn rehabi l i ta t ie ' Dat het protest van den heei Van Leijden 
geringschattend is, hoop ik hem toch nog even duidelijk te 
kunnen maken Heeft het niet zijn groote verdienste en moet 
daarom een oordeel over de handelingen van een redacteur niet 
met mildheid worden aangelegd, wanneer men weet, dat al zijn 
werkzaamheden geschieden uit liefde voor de philatelic en met 
opoffeung van zeer veel vrijen t i jd ' »Waaivoor een koofdrtäz.c
teur anders dient« , wel heer Van Leijden, wanneer uw weg U 
dezen kant uitvoert, kom dan eens bij me aan en ik zal U la ten 
zien, wat het vordert, om na afloop van de dagelijksche, a m b t e 
lijke taak, zorg te dragen, dat ons Maandblad met een behoor
lijken inhoud, ledere maand, kan verschijnen 

HOOFDREDACTEUR. 

i jmgjni iJW'i f ' i .»! 
WATERGRAArsMEER 

^ " ' V ' A Ék. W9 • # ► / » _ DIR. LEON DE RAAT 
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Ingekomen zijn eene adhaesiebetuiging van de Vereeniging 
»Apeldoorn«; een bericht van den heer Amiabel, dat op zijn 
verzoek, om de hier gekochte Ind. jubileumzegels op de brieven 
naar Indië te plakken, afwijzend is beschikt ; een voorstel van 
den heer De Groot tot oprichting van een bibl iotheek; een 
afwijzend antwoord van het Hoofdbestuur der Posterijen op ons 
verzoek; een vraag van den heer Engles, waaraan tot op heden 
nog niet kon worden voldaan. 

Het voorstel tot oprichting van een bibliotheek vindt instem
ming van het bestuur en zal nader ter tafel worden gebracht. 
De leden, die boekwerken, catalogi en d.g. te missen hebben, 
worden verzocht deze alvast aan den administrateur te willen 
zenden. 

De heer Van Leijden deelt mede, dat reeds vroeger het plan 
is geopperd en dat toen door den heer Van Houten en andeien 
boekwerken zijn afgestaan, die hij nog onder zijne berust ing heeft. 

Inzake den verkoop van jubileumzegels aan de postkantoren 
te Amsterdam, Rotterdam en 's-Gravenhage, deelt de heer Amiabel 
mede, dat hij hierover den heer Robert gesproken heeft. Deze 
was van meening, dat deze verkoop niet geheel in overeenstemming 
was met de bepalingen en zal hij het Bondsbestuur in deze om 
inlichtingen vragen. 

Medegedeeld wordt, dat de eerste ruilavond uitstekend geslaagd 
is. Voortaan zullen deze avonden plaats hebben den 2en Dinsdag 
van iedere maand. 

Zegels ten bate van de kas zijn geschonken door den heer 
Van Leijden ; voor de verloting door de heeren Van der Houwen, 
dr. Ham, Reijerse, Verhoeff en Manuskowski. 

In verband met 't bijsluiten van een briefkaart bij de rond-
zendingen, worden de leden verzocht goed op te letten, door 
wien deze kaart verzonden moet worden, zoodat niet, zooals 
reeds gebeurd is, no. i van de lijst deze verzendt. 

Bij de verloting krijgt dr. Ham den eersten prijs. De veiling 
b ieng t op f 4,57. 

De heer Pool doet een voorstel tot uitgifte van een ledenlijst. 
Dit voorstel zal aan de algemeene vergadeiing worden voorge
legd. De heer Amiabel vraagt in verband met de Internationale 
Postzegeltentoonstelling den leden bewijzen van lidmaatschap 
ter hand te stellen. 

De heer Kirchner deelt mede, dat slechts 7 leden zich hebben 
opgegeven voor gezamenlijke aanschaffing van den Yvert-
Catalogus. In verband hiermede meent de heer Pool, dat de 
leden het standpunt van verzamelaar en niet van handelaar 
moeten blijven innemen. De heer Van Leijden bestrijdt deze 
mefning en vindt dat alles gedaan moet worden, wat in het 
voordeel van de leden kan ziin. 

Hierna sluiting. De Secretaris, L. C. VERSPOOR JR. 

Mededeelingeii. 
De eerstvolgende ruilavond zal plaats hebben op Dinsdag 11 

November 1923, 's avonds te 8 uur, in zaal II van café Hollandais_ 
Verzoek aan de leden om de rondzendingen beter door te 

zenden en niet te lang onder zich te houden. Bij betaling, ook 
per giro en per postwissel, duidelijk opgeven op welk nummer 
van de rondzending de betaling betrekking heeft. 

Afi»evoer(l wegfiis overlijden. 
No. 113. J. J. Neurdenbeig. 

Aangenomen als lid. 
No. 113. P. M. Nelissen, Archimedesstraat 4, den Haag. 

Adresveranderiiigeii. 
J. H. Ruijgrok, Fahrenheitstraat 476, den Haag. 
P. Lapidoth, Zoutmanstraat 70, den Hang. 
]. H. Druijf, Kastanjestraat 25, 1̂?« Haag, 
J. D. Capel, Heerenstraat io6, Leiden. 

Candidaat-leden. 
mevr. G. van der Houwen, Bilderdijkstraat 17, den Haag. 

(Voorgesteld door J. J . H . van der Hou wen en het bestuur.) 
A. Thil l , Enscheringen, Ln.xemlurg. (Eigen aangifte.) 
G. Berkemeijer, Valkenboschplein 9, den Haag. 

(Voorgesteld door den voorziller en den secretaris.) 
H. V. d. Akker, Fred. Ruijssiraat i, den Haag. (I£igcn aangifte.) 
P. L. Backer, Obi r rh t s t raa t 88, deti Haag. (Eigen aanpifte.) 
A. V. d. Spek, P. Krugerlaan 120, den ITatg. (Eigen aangifte.) 

Vergaderingen. 
BESTÜÜRSEBGADERING op Woensdag 24 October 1923, 

des avonds te 7'/« 'mr, in zaal I van Café »Hollandais«, 
Uroenmarkt, te 's-Grarenhage ; daarna ALGEMEENE VER
GADERING tezelfder plaatse, te Vj^ nnr. 

1. Opening en notu'en. 4. Verloting van zegels. 
2. Ingekomen stukken en voorstellen. 5. Veiling van zegels. 
3. Ballotage cand.-leden. 6. Rondvraag en sluiting. 

Nederlandsche Philatelistische Vereeniging 
„Op Hoop van Zegels", 

te HAARLEM. 
Opgericht 1 Maart 1911. 

Erkend bfl Konlnklflk Besluit van 1 November 1912, n». 89. 
Secret.: G. D. S W A N E N B U R G DE V E Y E , Schotersingel 109. 

Haarlem. 
Aangenomen als lid. 

G. Hamer, Kleverparkweg 123, Haarlem, (lid no. 18.) 
R. H. van Lunzen, .Spoorstraat )8, Goor (O), (lid no. 113.) 
Ch. Lips, Raamsdonksveer. (lid no. 116.) 

Voorgesteld als lid. 
P. A. Voute, Kromme Nieuwe Gracht 46, Utrecht. 

(Voorgesteld door D. G. Winkler, lid no. 23.) 
J. van Hoboken, Parklaan i, Rotterdam. 

(Voorgesteld door Z. Marcella, lid no. 85 ) 
Bedankt als lid. 

mr. J. B. W. P. Kickert, Alb, Thijmstraat .13, Amsterdam 
(lid no. 79.) 

Overleden. 
W. G. J. Hiel, Heemraadssingel 285, Rotterdam, (lid no. 78.) 

Adresveraiideringen. 
Ch. Tischman, Willemsplein 6 rd, Ymuiden. (lid no. 104.) 
F . H. Brinkman, Zandvoortsche \n?Ln j,?,, Zandvoort. (lid no. 64.) 

De Secretaris, 
G. D. SWANENBURG DE V E Y E . 

Philatelisten-Vereeniging ,, Groningen ", 
te GRONINGEN. 

Opgericlit 16 September 1915. 
Erkend btj Koninklyk Besluit van 13 December 1915, n». 78. 
Secretaris: C. M E I J E R , Oude Boteringestraat 39, Groningen 

Nieuwe leden. 
No. 55 H. van Goor, Kraneweg 5, Groningen. 
No. 71. H. R . ' t Hoen, De Savornin Lohmanplein ioi5, G^(»/«>/^c«. 
No. 72. R. A. Cleveringa, Zuidhorn. 

Adresvcranderitigen. 
No. 14. M. A. B. Toxopeus, üos te rs t iaa t 38, Groningen. 
No. 28. H. J. J. van Seventer, Keizerstraat 19, Rotterdam. 

Vergadering. 
Maandag 12 November 192.3, te 8̂ ^ nnr, in de „Bodega", 

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

Philatelisten-Vereeniging , ,Zuid-Limburg", 
te MAASTRICHT. 

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

KORT VEUSLAO van de vergaderinpeii van Maandasr 
17 September en l Oetob'^r 1923, te 8 uur. 
in de bovenzaal van de J^ociefeit ,,Momus", te 
Maastricht. 

Voor een 15-tal leden opent de heer Dückers de vergadering 
en d . e ' t mede, dat de voorzitter door omstandigheden veihindeid 

iiF.ji*airjriJii»i.iniMji 
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is heden avond aanwezig te zijn. Na goedkeuring der notulen, 
wordt een schrijven uit Heerlen voorgelezen, waar in ' t aannemen 
van een nieuw lid, n.l. den heer Hermans, wordt medegedeeld. 

Hierna heeft de s temming plaats der candidaat-leden en wor
den de heeren Hanekamp en Weijer met algemeene stemmen 
als lid aangenomen. 

Voor de verloting, die ieder aanwezig lid een prijs bezorgt, 
schenken de heeren Micheels, Goderbauer, Grossinlinghaus en 
Hollman eenige waardevolle zegels. 

IVIet een gezellig kienspel en levendige beurs wordt de verdere 
avond aangenaam doorgebracht . 

De Secretaris, J. W. JONKERS. 

Nieuwe leden. 
80. J. Hanekamp, Amstelveenscheweg 233, Amsterdam. 
8t . Hubert Hermans, Markt, Simpelveld. 
82. J. van de Weijer, Meerssen. 

Adreswijziging. 
54. Joh, R.Mauring, Scheepsmakerspark ijjSoerabaia (Ned.-lndië.) 

Volgende vergaderingen. 
Afdeelin^ Maastricht. 

telkens te 8 uur, In de Socie-
Momns«, Vrflthof, te 
icht. 

Maandag 5 Novembe 
Miiandag 19 Novembe 

rl923, j ^' | '*^\ 

Philatelisten-Vereemging ,,Apeldoorn' , 
te APELDOORN. 

Opgericht 15 October 1918. 
Goedgekeurd by Koninkl^k Bes lui t Tan 29 April 1922. 

Secretar i s : A L F . CORNELISSEN, Hoofdstraat 148 B, Apeldoorn. 

KORT VERSLAG van de vergadering op Vrijdag 
21 September 1923, in de lunchroom van den heer 
M. Roetenlinli, Hoofdstraat 90, te Apeldoorn. 

Aanwezig 18 leden. Na het welkom van den voorzitter worden 
de notulen der vorige vergadering voorgelezen en zonder wijziging 
goedgekeurd. De heeren J. Mebus, Amsterdam en J. Aldersma, 
Apeldoorn, worden bij de ballotage als lid, de heer A. D. Hilde-
brand als belangstellend lid aangenomen. 

Er is kennisgeving van verhindering ingekomen van de heeren 
Kuiper, Roeterdink en T romp . 

De voorzitter doet onder dankzegging melding van schenkingen 
van den heer Berens, bestaande uit een staat van afstempelingen 
in Nederland en 4 Senf catalogi, alsmede een valsch zegel van 
Sint Heletia voor het falsificaten-album. 

Vervolgens doet de voorzitter verslag van zijn bevindingen als 
afgevaardigde bij het Congres te Breda, waarvan inmiddels in 
het Maandblad uitvoerige mededeelingen verschenen zijn. 

Aan het einde der vergadering was een kleine verloting. 

KORT VERSLAG van de vergadering op Dinsdag 
2 October 1923, in de lunchroom van den heer 
M. Roeterdink. 

Aanwezig zijn 23 leden. De notulen der laatste vergadering 
worden ongewijzigd goedgekeurd. De rondvraag, welke de voor
zitter liefst vóór punt 3 der agenda behandelen wil, aan de orde 
gekomen, wordt besproken de wenschelijkheid van verzekering 
tegen brand van rondzendingen. Premies zullen worden aange
vraagd. 

De heer Wilmink wenscht een controle te doen instellen, om 
geconstateerde verschillen bij de afrekeningen der rondzendingen 
na te gaan. De heer De Waard verklaart zich hiertoe bereid. 

Vervolgens doet de voorzitter mededeeling, dat een feestcom
missie werd benoemd op de laatstgehouden bestuursvergadering, 
bestaande uit de heeren Hildebrand, voorzitter, Menssink en 
Verff, secretaris-penningmeester. De twee laatste heeren zullen 
zich ook met het organiseeren der Show belasten. De feestver-
gadering zal op 20 October worden vastgeste ld; de Show des 
namiddags van i V2 tot 5','2 uur, de avondbijeenkomst, waarbij 
souper, om 8 uur des avonds. Een en ander te houden in de 
lunchroom van den heer M. Roeterdink. 

De feestcommissie doet verder mededeeling van de voorloopig 
gevormde plannen. ' 

. De vergadering was nog längeren tijd in gezellig samenzijn 
bijeen. 

Nieuwe leden. 
J. Mebus, Postzegelhandel, Amsterdam. 
J. Aldersma, Lijsterlaan 21, Apeldoorn. 

Belangstellend lid. 
A. D. Hildebrand, Celebeslaan 7, Apeldoorn. 

Postzegelvereeniging ,,Helder", 
te HELDER. 

Opgericht 31 October 1922. 
Secretar i s : C, D E J O N G H.ZN. , Krügerstraat i i , te Helder. 

KORT VERSLAG der gehouden vergadering op 19 
September 1923, te 73^ uur, in „de Sociëteit 
van Weelde", Koningsplein, te Helder. 

Aanwezig waren 20 leden. Circa 7.45 opent de voorzitter deze 
vrij voltallige vergadering, heet allen na een rusttijd van 2 
maanden hartelijk welkom, inzonderheid den heer Van der Hilst, 
die uit Indië repatrieerde en nu voor 't eerst in ons midden is. 

Het blijkt ten duidelijkste, dat het bestuur niet heeft stil 
gezeten in de vacantie, gezien ons njeuw vergaderlokaal, dat wel 
hooger in prijs is, doch aan comfort alles geeft wat men wenscht. 
In 't kort releveert de voorzitter nog even het jubilé van »Breda«, 
brengt van deze plaats onze zustervereeniging nog een saluut 
voor hare nooit genoeg te waardeeren prestaties op philatelistisch 
terrein en hoopt, dat dit voor ons allen een spoorslag moge zijn, 
om in hare voetstappen immer voort te gaan en doet tenslotte 
mededeeling, dat een telegram van gelukwensch is gezonden. 

' t Verslag van den Secretaris over 't ie halfjaar 1923 komt 
nu ter tafel en wordt met dank aan den secretaris voor zijn 
geleverd werk goedgekeurd. De ingekomen stukken zijn zeer 
ve le ; nieuwe leden hebben zich opgegeven; handelaren hebben 
aanbiedingen ingezonden voor zichtzendingen. Een brief is inge
komen betreffende het ingezonden stuk in het Maandblad, waaruit 
blijkt, dat de meening van het bestuur niet bezijden de waar
heid is. Uitvoerig wordt de kwestie van aankoop van het pakket 
zegels besproken, en eenparig is men van oordeel, dat we om 
den tuin geleid zijn door de annonce : voorzien van : lakstem-
pel der Posterijen, »het cachet« alsof de leverancier, de hande
laar absoluut niet wist, geen flauw vermoeden had, wat zoo'n 
pakket ongeveer bevatte. De vergadering keurde en bloc de 
handelingen van het bestuur goed. 

De verloting op de jaarvergadering te houden {19 Oct.) wordt 
nu besproken ; de voorzitter geeft een overzicht van de aange
kochte prijzen en deelt mede, dat de kostprijs blijft bepaald op 
f0,50 per persoon, tevens dat door de kas een aanzienlijk bedrag 
daarvoor is afgestaan. Ieder krijgt een prijs; de onverkochte 
loten worden eigendom der Vereeniging. Evenals vorige keeren 
zal de secretaris weer zorg dragen, dat het geheel er aantrek
kelijk uit zal zien. Door verschillende heeren worden staande ter 
vergadering zegels geschonken of toegezegd. Bij punt rondvraag 
deelt de heer Jansen mede, dat hij tot zijn groote spijt zich 
genoodzaakt ziet te bedanken als sectiehoofd van Sectie II wegens 
drukke bezigheden; hem wordt bij monde van den voorzitter 
dank gebracht voor zijn werk i n ' t belang der Vereeniging gedaan, 
en wordt in zijn plaats bij acclamatie gekozen de heer Polling 
Door den secretaris wordt de wenschelijkheid van een veiling
meester besproken, en na eenige discussie wordt besloten, dat 
de heeren Üijttenboogaart en Polling om beur ten deze functie 
zullen uitoefenen. Te gV^ uur wordt het huishoudelijk gedeelte 
gesloten en wordt overgegaan tot veiling en beurs, waarna men 
te 11 uur uiteenging. 

De Secretaris, C. DE J O N G H . Z N . 

Heeren ! Denkt om de Jaarvergadering op Vrfldag 19 
October a.s. te 7Vï uur by Van Weelde. Komt al len o p ! ! 

Nieuw lid. 
J. A. H. van der Brugh, adelborst K. N. M., Koninklijk Instituut 

der Marine te Willemsoord. 

n r z s n r n w r r ^ n m WATCRGRA ArsnrcFK • l y i Y A /K. n i . f i » . D I R . L E £ 7 N DE RAAT 
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Vereeniging van Postzegelverzamelaars „Delft", 
te D E L F T . 

Opgericht 11 Mei 1922, 
Secretaris: H. V A N D E R Z E E , Coenderstraat "ja, Delft. 

KORT VERSLAG der vergadering van 6 Augnslus 
1923, 's avonds te 8 uur, in „Hotel Central", te 
Delft. 

Aanwezig 11 leden. De voorzitter opent de vergadering, waarna 
de notulen der vorige vergadering worden voorgelezen en goed
gekeurd. 

Als afgevaardigde naar de feesten te Breda, ter gelegenheid 
van het 30jarig bestaan van de Vereeniging »Breda«, wordt be
noemd de heer Straatman. 

Ballotage mej. A. de Vries. Dit l idmaatschap is bedoeld ter 
vervanging van het l idmaatschap van den heer Van der Staay. 
Mej. de Vries wordt met algemeene stemmen aangenomen. 

Voor de kas worden geveild drie kavels, geschonken door de 
heeren de Fouw sr., Ritter en Van Woerden, welke te zamen 
f2,05 opbrengen. 

De verloting verliep vlot en elk der aanwezigen ontving een prijsje. 
Bij de rondvraag vraagt een der leden of het niet raadzaam 

zou zijn, de zendingen voor buiten de stad aangeteekend te 
verzenden, wat als noodzakelijk aangenomen wordt. 

Hierna sluit de voorzitter de vergadering, waarna overgegaan 
wordt tot beurs. 

KORT VERSLAG der vergadering van 9 September 
1923, 's avonds te 8 uur, in „Hotel Central", te 
»elft. 

Aanwezig 13 leden. Na opening door den voorzitter, waarbij 

inzonderheid mej. de Vries, als eerstaanwezig dameslid,harteli jk 
welkom wordt geheeten, worden de notulen voorgelezen en 
goedgekeurd. 

De ingekomen stukken worden behandeld, o.a. wordt besloten 
een adhaesiebetuiging te zenden aan het hoofdbestuur der Pos
terijen, met het schrijven van de Vereeniging »Philatelica«. 

Van den heer Huijser ontving de Vereeniging, onder dank
zegging, een aantal falsifioaten van Griekenland. 

Alhoewel niet op de agenda vermeld, wilde de voorzitter 
gaarne punt 3a inlasschen, en wel de vraag of wij het Maandblad 
ook als ons orgaan voor 1924 zouden continueeren. In verband 
met de kosten wordt besloten het Maandblad vóór 1 October op 
te zeggen. Een aantal leden stellen hun exemplaar beschikbaar 
om te doen circuleeren. De contributie wordt voor 1924, ten 
gevolge van dit besluit, voor elk lid f2,50. 

Benevens eenige andere kavels, worden ten bate der kas geveild 
een aantal zegels van Montenegro en ff«rto«3«^, ontvangen van 
den heer Valstar en een 20tal zegels van Duitschlatid, afgestaan 
door den heer Van der Heide. 

De verloting stelde elk der aanwezige leden in het bezit van 
een prijsje. 

Vervolgens sluiting, waarna men nog eenigen tijd voor de beurs 
bijeenblijft. 

De Secretaris, H. VAN DER Z E E . 
Nieuwe leden. 

No. 29. P. Oudenaarde, Rotterdamsche weg 9, Delft. 
No. 30. H. Landheer, Voorstraat 65, Delft. 
No. 31. K. R. Koet, Phoenixstraat 68 c, Delft. 
No. 32. J. P. Habekoté, Voorstraat 74, Delft. 
No. 33. G. Habekoté, Voorstraat 74, Delft. 

THEODORE CHAMPION 
PARIJS 
II 

13 RUE DROUOT 
IS V E R S C H E N E N OP 2 O C T O B E R DE 

PARIJS 
II 

CATALOGUS YVERT & TELUERCHAMPION 1924 (28e UITGAVE) 
I Geheel herzien tot op heden bijgewerkt. Prijs20frs. pi. porto 2frs. 1 

BULLETIN MENSUEL VAN HET HUIS THEODORE CHAMPION 
^mmm (Supplement van den Catalogus Yvert & TellierChampion) ■■«■ 
Kondigt alle nieuwigheden aan naar gelang van haar verschijning. 
Het publiceert daarenboven eene gedocumenteerde kroniek op elke 
uitgifte. — — Abonnement. 5 fr. per jaar. (93) 

PARIJS 13 RUE DROUOT PARIJS 

THEODORE CHAMPION 
INKOOP 
VERKOOP POSTZEGELHANDEL MANUSKOWSKI *. miSII. 4D 

?W= •N.TAAR^ C 0 _ DIR. LEON O E RAAT 
= • I N T . T E L . X U I D 6 2 S 5 
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den 7^^ druk 
van 

tjïdn's 
EUROPACATALOGUS 1924 
de voorkeur, wijl hij de beste van alle is. 

Groote overzichtelijkheid. 
Rijkelijke illustraties. 

1 PRIJSRAADSEL 
met vele waardevolle prijzen. 
Ie Prijs : een Baselerduifje. 

O M V A N G 6 0 0 B L A D Z I J D E N 
Tekst Duitsch en Fransch. 
Prijzen in Zwitsersche francs. 

Nieuw opgenomen : Duitsche Koloniën 
Ieder catalogus bevat: 

Ooede leesbaarheid. 
Keurige afwerking. 

1 EXTIÏA BON 
ter verkrijging van een halven jaargang op de »Berner Brief

markenZeitung« met de supplementen op den Catalogus. 

Prijs van den Catalogus voor alle landen : 3,50 Zwits. Francs. Portokosten per exemplaar nu: 40 ets. 
(Vreemd bankpapier wordt tegen den dagkoers omgerekend in betaling genomen.) 

ZOOEVEN VERSCHENEN: ZUMSTEIN'S ZOOEVEN VERSCHENEN: 
SPECIAALCATALQGUS EN HANDBOEK OVER DE POSTWAARDEN VAN ZWITSERLAND
Het Standaardwerk over de Zwitsersche zegels, poststukken, proefdrukken, afsterrpelirgen erz. niet 14 kunstdrukbijlagen in 
veelkleurendruk (typen, tabellen, enz.) en ver over 1000 afbeeldingen, vergrootingen, enz. Omvang 500 bladzijden, geheel 
opnieuw bewerkt met medewerking van talrijke autoriteiten. — Prijs 15 Zwits. francs. Portokosten per exemplaar nu: 50 ets. 

Te verkrijgen, onder bijvoeging van het bedrag, bij 

ZUMSTEIN & Co., BERN, ZWITSERLAND. 
(WIJ ZOEKEN ERNSTIGE WEDERVERKOOPERS TEGEN HOOGE PROVISIE.) (112) 

POSTZEGELS 
IN PRACHTEXEMPLAREN, 
50—70 0/0 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 ^ GEEN LEVERING OP MANCOLIJST. (21) 

Portugal, 75 verschillende postzegels / 1,25 
Portugeesche Koloniën, 100 verschill. » 1,50 

2U0 » » 5,— 
300 » » 7,50 
500 » » 18,— 

Hugo Scliiffner. Ctialet Oöinta ilo Telliailo, 
Vila Nova de Gaya (S. Ovidio), Portugal. 

 TE KOOP: 
eene fraaie colkch'e van Europa 
(inclusief Ned. Koloniën), circa 
5000 sluks, in twee albums, 
waarbij zeep waardevolle exem
plapen. Prijs f 3 0 0 ,  . (188) 
Brieven onder no. 123. Bureau v. d. Blad. 

m irm, (iw wm urn I B iim ■ 
u w VERZAMELINGEN, DOUBLET
TEN, POSTSTUKKEN, ENZ., TEGEN 
B R A N D EN D I E F S T A L BIJ: 
Hanekamp & Van den Broeke, 
 ALGEMEEN ASSURANTIEKANTOOR, 

v/h J A C Q. D E S O N N A V I L L E , 
S P U I 7, A M S T E R D A M 
TELEFOON NOORD 4:135. (81) 

A L B A N I Ë 
Yvert nos. 31 t/m 36, 38, 39, 4o, 42, 43, 44 
t/m 51, 52 t/m 57, iia, 54«, 60, 86, 87, 88, 
117, 118, Porto I t/m 5, alle gebruikt, be
halve no. 43. 

BARANYA OP HONGARIJE. 
Yvert nos. 40 t/m 47, 49, 50 en 51. 
— Levering na toezending van postwissel. — 
Prijs 8 cent per Yvertfranc (Catalogus 1924). 

ECHTHEID GEGARANDEERD. (118) 

G. V. Lijf. Tyreiinestr. 35 Wijk Maastriclil 
RRITSCHE KOLOKIAAIZEGEIS IN PAKKETTEN. 

En 
Alle goede exempt., zon
der fiscaalzegels, keart
ultknlpsels of watermerk 
— variëteiten. — En Detail 

Pakketten van 100 tot 4000 verschill. zegels. 
Prijzen op aanvraag. — 

S6 Victoria Hoad, Sherwiioil. 
NOTTINGHAM (Englaiiii). 

Corresp.: Engelsch of Fransch, zoo mogelijk. 
C I 1 6 } 

kl. 
\ 
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BELANGRIJK BERICHT! 
Daar ik g:een vrinkel bezit, komen sleclitä weinig ver

zamelaars ten mijnent en beu besloten, wfll er voor 
dnizendeu guldens renteloos liggen, mfln enormen 
voorraad eerlang te doen veilen of zelf .te veilen. Het 
duurt geruime t^d, alvorens hiermede gereed Ie z ĵn 
en kunnen verzamelaars te mijnen huize nog veel vin

den op allerlei gebied. Zoo heb ik albums met zegels 
per stuk gepr^sd; verzameling ongebr. oudEnropa; 
+ 150 voorraadboeken met zegels der geheele wereld, 
waarin tienduizendtallen zegels; postzegels op brieven; 
speciaalTerzamelingen van Nederland en Koloniën in 
haar geheel; geheele vellen Nederland en Koloniën, 
plaatfouten, tandingen, typen, blokstukken, zeldzame 
afstempelingen, oude brieven van Nederland vanaf 1795, 
briefkaarten, couvert», enz.; Nederland en Koloniën 
per 10 tot 100000; rariteiten, onbekende zegels, nieuw

drukken, curiositeiten, telegraaf en wisselzegels, 
oorlogszegels weinig, meest oude zegels. 

De kwaliteit mijner zegels is bekend. 
K I L O ' S I N D I Ë 190308 of 191314 geg. onuitgezocht 
tegen ü. 20,—. Dankbetuigingen omtrent kilo's Indië 
reeds ontvangen; voor belanghebbenden ter inzage. 

A. A\. J. A. H U M A N S . 
Van BJljlandtstraat 21. (,20 Den Haag. 

I 

I 

Internationale Postzegeiiianiiei H. C. Cotreljé, 
M. P. Lindostraat 3, Telefoon 2782. UTRECHT. 

Zoo juist verschenen, direct leverbaar : 
Yvert Catalogus 1924 f 3,25 + Porto. 
Zumstein Europa 1924 f 2,— + Porto. 
Leiddraad voor den Speciaalverzamelaar van Nederland 
f 2,75 + Porto; hierbij gratis Handleiding en Catalogus 
van Ned.lndie. Dit boekje afzonderlijk f 0,50. 
1000 verschillende zegels, slechts . . f 2,25 + Porto. 
De zeer groote toevloed van nieuwe zegels en de hooge 
prijzen, die ons berekend worden voor supplementen, 
heeft ons doen besluiten een blanco losbladig album in 
den handel te brengen tegen een prijs, welke nog bil
lijker is dan een jaargang der supplementen. 

Wij bieden t h a n s aan uit v o o r r a a d : 
Blanco Rlbum, losbladig, ruimte voor 5000 zegels, 
opschrift in gouden letters „PostzegelAlbum", 
formaat 27 bij 31 c.M., prijs franco f 4,25, 
formaat 24 bij 28 c.M., prijs franco f 4,—. 

Ruime keuze in postzegels, zoowel oude als 
nieuwe, billijke prijzen. Vraagt prijscourant gratis. 

Wij zijn steeds koopers (iedere hoeveelheid) van gebruikte 
Jubileumzegels van Nederl. en Kol. en nieuwe opdrukken. 
Tevens te koop g e v r a a g d : iedere hoeveelheid Nederl. 
Vliegpost 10 en 15 cent, gebr.; Nederl. Jubileum 1913^ 
3 en 5 ct., gebr.,; Nederl. Porto de Ruyter, 12'/2 en 50 et. 
gebr. of ongebr. Nederl. Armenwet l22Vj5]0 ct., idem. 
Bovenstaande zegels nemen wij eventueel tegen een goeden 
prijs in betaling. Zendt ons offerte of zichtzendingen. (124) 

[?)(•:•)(•:•)(♦)(•!•) iî v ("iv OK'(;sv \^5 (;•*) W (*'̂ ^ 
iK: 
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® 
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N I E L J \ A / E R E E K S AANGEVANGEN 1 OCTOBER 1923 j 
Stanley Gibbons Monthly Journal. ! 
— Uitgegeven door L W. Fulcher, B. Sc, F. R. P. S. L. en Stanley Phillips. — ) 

Ingegaan 1 October is — ter vervanging van „STANLEY GIBBONS MONTHLY CIRCULAR" — ] 

verschenen eeae N I E U N A / E U I T G I F T E van 

„Stanley Gibbons Monthly Journal", ; 
het meest vermaarde tijdschrift van vóór den oorlog. Het nieuwe blad zal iedere klasse van post •: 
zegelverzamelaars interesseeren, van den beginneling tot den gevorderden speciaalverzamelaar, en : 
zal bevatten: Speciaal philatelistische artikelen (rijk geïllustreerd) 

voor allen, die belangstellen in postzegels; 
Postzegelnieuws uit alle deelen van de wereld; 
Volledige supplementen op den Gibbons Catalogus; 
Eene speciale afdeeling voor jeugdige verzamelaars. 

Abonnementsprijs 2 s. 6 d. per jaar. 
Het zal den uitgevers aangenaam zijn, aanbiedingen te mogen ontvangen van oorspronkelijke artikelen ] 
van philatelistisch belang en beteekenis Alle bijdragen, welke worden geplaatst, worden betaald. ' 

STANLEY GIBBONS LI2:, STRAND, LONDON W. C. : 
...., (110) .. i 

ïrmnTTn*v^?m O I R . L E O N D E RAAT 
(NY TEL. l U I D 6255 
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IPOSTZEGELHRNDELI 

G.KEISER&ZOON 
. Telefoon H. 2438. 
Posirekening No. 4262. 

PASSAGE 25 
DEN HHHG 

Bankrekening : 
De Twentfche Bank. 
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i 

i 
il 
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GROOTE KEUZE IN 

ALLE SOORTEN ZEGELS 
TEGEN BILLIJKE PRIJZEN. 

SPECIALITEIT IN 

NEDERLAND EN KOLONIËN, 
.:'. ONeEBRUIKT EN QEBRUIKT. .. 

ONZE NIEUWE PRIJSLIJST No. 13 VOOR 1923 

 I S V E R S C H E N E N 

EN WORDT OP AANVRAGE GRATIS TOEGEZONDEN. 

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

I 
^&Sk 

Alle ware philatelistenfoeteii geaiionneerd zijn op 

lECHO DEdA TIMBROLOGIE. 
Tweemaal per maand ^verschijnend iijdsclirift met 48 a 64 pagina s, 

en met de grootste oplage van de gelieele wereld. 
Men vindt in — 

L'ECHO DE LA TIMBHOLOGIE: 
Technische en wetenschappelijke artikelen. Alle 
onderwerpen in de philatelic, die van dadelijk 
belang zijn. Volledige aanduiding van nieuwe 
uitgiften. Advertentiën van handelaren en verza
melaars der geheele wereld. Supplementen op den 
CATALOGUS YVERT & TELLIERCHAMPION 
met alle prijsveranderingen en noteering van alle 
nieuwigheden. — — — 
Abonnementsprijs 10 fransche francs per jaar (24 aflev.). 
— Men kan zich abonneeren bij de beeren: — 
Auf der Heide; G. Keiser &^Zoon; Van Dieten; 
E. Bucqvet, Nijmegen; en bij de u i t g e v e r s : 
m.M. YVERT & TELLIER, 
37, RUE DES JACOBINS, AMIENS (France). 
Op aanvraag wordt gratis exemplaar ter kennismaking toegezonden, ( i i3) 

\ Postzegelhaüdel J. fl. DOSflÄI, 
Kettingstraat 23, DEN HAAG. 

Uitsluitend handel in ZELDZA.AMHEDEN 
en NEDERLAND en KOLONIËN. 

D D 

TE KOOP 

GEVRAAGD: 

D D 

D G 

GROOTE 

RARITEITEN. 

D D 

LEIQQRAflQ ^3ti 
VOOR DEN 

SPECIflflLVERZflMELflflR VAN 
»t^-^^'^t^ ■ NEDERLAND. 
INGENAAID f 2,75. GEBONDEN f 3,75. 
K S " Z O N D E R P O R T O E X T R A . ^311 

(8) 

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 worden 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, waarvan de meeste 
tegen halven catalogusprijs. 

REFERENTIËN GEVRAAGD. 

J . B I R D , 31 ELLERBY STREET, 
FULHAM, LONDON, S. W. 6. (loo) 

uj fc^i '^r iJ iM't i^nm 
WATERORAATSnCCa •M.YAAR ^ C , _ D I R . L E Ö N D E RAAT 

= ^ INT.TEL. XUID £255 


