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— Van de (met het Decembernummervan hetNederlandsch 
MiandBlad voor Philatelie) verzonUcn circa :i50J circulaires 
zijn tot heden ingekomen 469 ingevulde vragenlijsten. 
! ! ! ! DIT IS N O O VEEL TE W E I N I O ! ! ! t 
Wel zijn mij de namen en adressen van het grootste gedeelte 
van de verzamelaars, die lid eener Nederlandsche Vereeniging 
zijn, bekend, doch dit is niet voldoende. Juist het aantrek
kelijke van het Adresboek is de vermelding van h e t g e e n 
door deze Philatelisten wordt verzameld. 
— Er blijven dus no;» circa 2i3l verzamelaars over, die aan 
de uitnoodiging geen gehoor hebben gegeven. Aan dezen 
ben ik zoo vrij te richten een 

DRINGENDEN OPROEP! 
— Het kost slechts 5 minuten tijd, om de vragenlijst in te 
vullen en 10 cent porto om de lijst te verzenden. 
— Uitdrukkelijk wordt hier nogmaals de aandacht erop ge
vestl<>d, dat het invullen der vragenlijst absoluut tot niets 
verplicht, noch tot het bestellen van een exemplaar, noch 
tot net plaatsen eener advertentie. Bij de vorige uitgaven 
werd het grootste gedeelte van de oplage verkocht, nadat het 
boek verschenen was: velen wilden eerst het oordeel van 
anderen afwachten, alvorens tot aanschaffing over te gaan. 
Ik ben ervan overtuigd, dat de vraag nè verschijnen van deze 
uitgave nóg grooter zal zijn. . . . . 
— Bij elk exemplaar van het vorig nummer van het Maand
blad werd een prospectus met vragenlijst gevoegd. Mocht 
deze niet aanwezig zijn geweest of in het ongereede zijn 
geraakt, gaarne zal U een nieuw exemplaar worden verstrekt. 
Ken briefkaart met naam en adres van afzender en de woorden 
„Verzoeke prospectus" is voldoende. . . . 
De datum voor inzending is verlengd tot 31 Januari 1924. 

H Geeft aan dezen oproep gevolg en helpt f^ 
mede een boek tot stand te brengen, dat in l i l 
ALLE opzichten aan het doel beantwoordt. L ^ 

— Het geldt hier tevens het Internationaal belang van de 
Nederlandsche Philateliel (1456) De Samensteller, 

K. A. H EU MANS JR. 
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i 
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Raad van Beheer. 
Ter kennis van de Leden der verschillende Vereenigingen 

wordt gebracht, dat de Kaad van Beheer van het NederUwdsch 
Maandblad voor Philatelie voor het jaar 1924 is samengesteld 
uit de h e e r e n : 

J. D. VAN BRINK, te HOEK VAN HOLLAND, 
dr. P. H. VAN C l l T E R T , te UTRECHT. 
J. C. CRAMERUS, te BREDA. 
dr. A. VAN DAM, te HAARLEM. 
J. A. KASTEIN, te AMSTERDAM. 
H. C. MILIUS, te UTRECHT. 
A. G. RINUERS, te 'sGRA VENHAGE. 
L. C. A. SMEULUERS, te BREDA. 
A. F . W. STROü, te 'sGRA VENHAGE. 
P. VREÜENÜUIN, te AMSTERDAM. 

De derde Jaargang. 
Bij den aanvang van den derden Jaaigang, samenvallend met 

het pas geboren jaar 1924, zij een korte terugblik toegestaan. 
In de vier en twintig nummers , die tot dusverre van het Ntder

landsch Maandblad voor Philatelie zijn verschenen, heeft de 
redactie getracht, aan ieders smaak te voldoen. Dat zij met altijd 
in dien opzet is geslaagd is haar zeer wel bekend. Nog altijd 
blijft het woord van Lafontaine »on ne peut contenter tout Ie 
monde et son père,« zijn waarde houden. Toch is het streven 
van de redactie erop gericht, het aantal . tevredenen« uit te 
breiden, door in hel blad, meer nog dan tot dusverre kon ge
schieden, plaatsruimte af te staan aan belangwekkende opstellen. 
Helaas heeft zij hierbij te kampen met een groot bezwaar : 
onvoldoende plaatsruimte. Het blad voortdurend uitbreiden gaat 
niet, daar dan de drukkosten te hoog zouden worden en niet 
te dragen door vereenigingen met een klein aantal leden. De 
eenige plaatsruimte, die te verkrijgen is zonder extra kosten, 
moet gevonden worden door sterke inkrimping van de Vereeni
gingsverslagen. 

Te weinig nog zijn deze verslagen een koit uittreksel van de 
no tu l en ; te veel nog komen er mededeel ingen in voor, die 
zonder aan de leesbaarheid en belangrijkheid te schaden ge
mist kunnen worden. Het is daarom dat redactie en administrat ie 
een dringend beroep doen op alle vereenigingen haar verslagen 
voor het blad tot het uiterste te beperken, waardoor aan 
belangwekkende opstellen meer nog dan tot dusverre het geval 
was, plaatsruimte kan worden gegeven. 

Hun, die in het afgeloopen jaar het blad s teunden door 
inzending van hun pennevruchten, zij daarvoor hartelijk dank 
gebracht . 

Aan alle medewerkers, lezers en adverteerders, bieden redactie 
en administratie verder haar beste wenschen aan voor 1924. 

J. C. PULL. 
Met ingang van \ Maart a.s. is aan den controleur der Poste

rijen en Telegrafie, den heer J. C. Pull, op diens verzoekeervol 
ontslag verleend uit 's Rijksdienst. 

Na een diensttijd van ruim veertig jaren is voor den heer 
Pull het tijdstip van afscheidnemen aangebroken. 

Wij wenschen hem nog tal van jaren een wel verdiende rust 
toe en zijn er zeker van, dat het weemoedige, dat in elk afscheid 
ligt, zal worden getemperd door de zekerheid, dat hij zich in 
den loop der j a ' en tal van vrienden heeft verworven, die hem 
steeds in aangename herinner ing zullen behouden. Kon de heer 
Pull het blad met een of ander van dienst zijn, dan werd nim
mer te vrgaefs een beroep op hem gedaan. Wij zeggen hem 
hiervoor bij dezen hartelijk dank. 

Brievenbus. 

Aan vereenigingssecietarissen, redactieleden en verdere mede
werkers wordt verzocht, het papier slechts aan ééne zijde te 
beschrijven. Het komt nog herhaaldelijk voor, dat de kopij aan 
twee zijden beschreven is. 

>JlliJ^JJr|JM!ll!ina 
WATERGRAAFSMEER 

• H A Y A . A . R SL t' O m DIRLEON DE RAAY 
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Nederlandsche Bond van Vereenlgingen van 
Postzegelverzamelaars. 
Opgericht 26 Juni 1908. 

Als Rechtspersoon erknd by Koninkl^k Besluit van 
27 Juli 1908, No. 67 

VERKORT VERSLAG van de Bonds
vergadering op 16 December 
1923, te 'sGravenhage. 

Aanwezig de beeren Van derSchoo
ren, Klinkhamer, Van Brmk, Kästeln, 
mr. Bonn, mr. de Beer en Jorissen. 
Afwezig met kennisgeving öe heer 
Cramerus. 

Voorzitter de heer Van derSchooren . 
De notulen der vorige vergadering 

worden gelezen en onveranderd goed
gekeuid. 

De voorzitter stelt voor, in verband met eenige toelichtingen 
door den heer Van Brink, dat bet Bondsieglement zal worden 
herzien, o.a. bet aantal bestuursleden in te krimpen, zoodat elk 
bestuurslid een bepaalde functie beeft te vervullen, de leden 
volgens rooster te laten aftreden, met uilzondering van den 
voorzitter, terwijl de aftredenden niet direct herkiesbaar zullen zijn. 

De mogelijkheid van gebeele of gedeeltelijke overname van 
tentoonstellingsmateriaal zal nogmaals worden overwogen. 

Wat betreft den projectielantaarn (plan De Raay), hieromtrent 
kan dus nog niets worden vastgesteld, in verband met onvol
ledigheid van dit ins t rument ; ook bet aanschaffen van den 
wisselbeker wordt aangehouden. 

Bepaald wordt, dat vergoedingen aan bui tenlanders , die onze 
Pbilatel istendagen bezoeken, niet verder kunnen worden uitge
bre id dan tot den Voorzitter en den Secretaris van de door ben 
vertegenwoordigde Vereeniging. 

Voorts wordt de vergoeding voor de leden van het Bondsbe
stuur voor iedere vergadering vastgesteld, behalve reiskosten 
2e klisbe, op f 4,— voor een halven dag, f7 ,— voor een gehee
l e n . d a g en f 12,50 voor dag en nacht. 

De leden in bet Kapittel ter uitreiking der Bondsmedaille zijn 
vanwege het Bondsbestuur, volgens rooster voor 1924, de beeren 
Van der S;booren en Kästeln en zullen verder daarvoor worden 
uitgenoodigd de beeren R. J. de Ruiter en dr A. A. van den Berg. 

Uaar de Philatelistendag in 1924 te 'sGravenhage zal worden 
gehouden, zullen de beeren Korteweg en Rmders aldaar worden 
aangezocht tot vertegenwoordigers. 

Bijprek ing uitgifte PhilatelistenAdresboek vervalt, aangezien 
dit door den heer Heijmans zelf weder is ter band genomen. 

Een voorstel tot uitgifte van een Leiddraad voor Poststukken 
wordt aangehouden. 

Ter beantwoording der op bet in Breda gehouden Congres 
gestelde vraag, een definitie te geven v a n : »Wat is weten
schappelijk verzamelen ?« zal het bondsbestuur zich hiervoor 
wend in tot eenige vooraanstaande philatelisten en zal aan de 
Redactie verzocht worden de antwoorden hierop in bet Maandblad 
te mogen publiceeren. 

Wat betreft bet eveneens op dat Congres behandelde onder
werp : Het overdrukken van zegels en briefkaarten, is het 
bestuur van gevoelen, dat, wat betreft bet overdrukken van 
zegels, dat misschien wordt gedaan met het oog op de verzame
laars, doch daarvan in geen geval sprake is geweest bij het 
overdrukken van briefkaarten. 

Voorts deelde de heer mr. Bonn in zijne hoedanigheid van 
Secretaris der Internationale Tentoonstell ing mede. dat reeds 
geschonken waren : i Gouden Medaille d o o r ' d e Utrechtscbe 
Philatel is tenVereenieing en l Gouden, i Verg. Zilv , i Zilv. en 
I Bronzen Medaille door iemand, die onbekend wenscht te 
blijven, en dat, behalve de 400 aandeelen in het waarborgfonds 
door de Ned. Ver. v. Postzegelverzamelaars, reeds meer dan 200 
aandeelen geplaatst waren. 

Tot vertegenwoordigers op de Tentoonstel l ing te Brussel in 
Mei a.s. worden voorloopig aaneewezen de beeren Van der 
Schooren, mr. Bonn en Van Brink. 

Niets meer te behandelen zijnde, sluit de voorzitter de 
vergader ing. De ze Secretaris, 

P. JORISSEN P.C.ZN. 

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

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

De leden worden overeenkomstig bet reglement beleefd uiige
noodigd, hunne contributie 1924 (f6 50) vóór i Februari te voldoen. 
Na dien datum zal op hunne kosten over het bedrag beschikt 
worden. De leden in Ned.Indië worden verzocht hunne contri
butie te zenden aan onzen vertegenwoordiger J. J. Roelofifs Valk, 
Dagoweg i i i , Bandoeng. 

Selon les Statuts les membres sont pries de bien vouloir acquiter 
leur contribution pour 1924 ( f650) avant Ie le r Fevrier. Au de 
la de cette date on en disposera ä leurs frais. 

Membres are kindly remembered according to the rules (bat 
their subscription for 1924 (f6.50) has to be paid before the 
ist of February. Beyond that date larger expenses for corres
pondance are to their charge. 

Die Mitglieder werden den Restimmungen des Reglements 
entsprechend, höflichst ersucht ihren Jahresbeitrag für 1924 
(f6,50) vor dem ten Februar an den Kasfenv\art zu er t r icbten . 
Nach diesem Datum wird da iübe r auf ihre Kosten verfugt. 

De Penningmeester, 
T H . H . K L I N K H A M E R . Zevenhuizen. (Z.H.) 

Nieuwe leden. 
618. F. J. van Haften, i n g , Soembinglaan 11, Dcocja. (N.I.) 
619. L. W. Hansen, ing., Soembinglaan 5, Dcocja. (N.I.) 
620. Th . J. Kopetzky, Malang. 
621. U. H. Luopard, boekhouder , s.f. Pandaan bij Sidoardjo. 

fN.I.) 
622. mevr. B. G. M. Meeter, hoofd Fröbelschool. Kediri. (N.I.) 
624. P. W, Mooy, Sultansboulevard, Dcocja. (N.I.) 
625. L. van Os, architect, Malang. (N.I) 
626. W. F. Pbilippens, waarnemend beheerder s.f. Gantiwarno, 

Klaten. (N.I.) 
628. G. Sweris, Pakoealaman, Dcocja. (N.I.) 
629. G. J. A. Bolk, notaris, Dwingdoo. 
630. H. Burgersdijk, Rijn en Schiekade 105, Leiden, (lid 

„Breda") . 
627. L. F. Cavaljé, Edisonstraat i i i , den Haag. 
631. J. V. van Marken, Maliesingel 15, Utrecht. 

Aanmeldingen. 
T. L. H. Dessauvagie, kapt . a r t , Ambonstraat 11, Bandoeng. 

(N.I.) 
G. F. N. van Doorn, Merapiweg 12, Semarang. (N.I.) 
Victor Doring, Nooiderkampenjcnts t iaa t i, Bandoeng. (N.I.) 
mevr. B. van Engers, Lawang (N.I.) 
J. P. de Graaf, Bedokweg 11," Dcocja (N.I.) 
Ch. D. van Ham, planter, Ba'oe b/ Malang. (N.I.) 
T b . Rocqué, admin. s.f. Bandjarardjo. b/Dcocja (N.I.) 
A. W. Brave, Bilderdijkstraat 901, Amsterdam,^ A. V. L. 

(aaigeteekende brieven, bi jkantoor : Kwakersplein.) 
Franc. Groeneboer, Zwarte weg 74, den Haag'. 
J. M. Gijselaar, Hillegom. 
mevr. F. van Seters—Hageman, van Boetselaerstyaat 8, den 

Haag. V. A. L. 
C. L. J. Vergroesen, ' sGravenstraat 15, Dordrecht. 
dr. Hugo F. Belle, arts, Tjiandjoer. (N.I.) 
B. J. Krol, Halimoenstraat 4, Bandoeng. (N.I.) 
A. W. Krüger, Employé s.f., Soember Djereck bij Malang. 

(N.I.) 
A. Micbielsen, adj . Insp. Fin., Semarang. (N.I.) 
P. J. Seelig, Bragaweg 19, Bandoeng. (N I.) 
J. G. Smits. Makamdowoweg 6, Semarang. (N I.) 
L. Snoey Kievit Azn., admin . Ondern. Kwala Bingei, Bindjei 

bij Mcdan. (N.I.) 
W. Verduyn, employé, s.f. Soember Djereck bij Malang (N \.) 
dr. T. Volker, adj. secret. Deli Plantersver., Boolweg, Medan. 

(N.I.) 
Hersteld (ot 31 Dec. 1924. 

656. Th. f. J. Roqué. 
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Bedankt mef 31 December 1923. 
154. J. W. Roeloffs Valk. 609. Wie Yang No. 

Adresveranderingen. 
597. C. J. van Burken, thans Prins Hendriklaan 77, Utrecht. 
123. C. T h . Herssens, thans Gang Zecha 11, Weltevreden. 

(N.1.) 
510. G, D. E. J. Hotz, thans Ma^elang. (N.I.) 
596. H. Lampe Fzn., thans Bothniakade 2, Sneek. 
47. M A. van Regteren Altena, thans Hotel Aders, Obermais, 

Meran. (Ital ) 
549. Th . G. Renaud , thans Melong Kidoel 72, Bandoeng. 

(N.L) 
250. A. L. J. T raanboe r , thans Ta langDjawa 12, Palembang. 

(N.U 
590. J. Vermeer . 
45. H. B. Wijgmans, Dorpstraat, Epe. 

443, H. J. van Riek, thans Mooie Laantje 12, Zeist. 
Nummerverwisseling. 

51. mr. S. de Vries thans no. 617. 

Aan onze leden en aan alle Nederlandsche Philatelisten. 
De Nederl. Vereeniging van Postzegelverz., getrouw aan haar 

doel, vervat in ha re s ta tu ten; bevorderen der postzegelkunde 
in 't a lgemeen en in Nederland in 't bijzonder, heelt de ge
legenheid van haar 40-jarig jubileum aangegrepen om een 
Internationale Postzegeltentoonstelling te organiseeren. 

In deze tijden behoort daartoe moeden een gezond optimisme. 
Maar het welslagen van dergelijke tentoonstell ingen, zelfs in 
valuta-zwakke landen, geeft het bestuur de zekerheid, dat ook 
in ons land deze tentoonstelling niet alleen zal slagen, maar 
een succes zal worden. 

Verzamelaars, ook gij, die in uwe rustige b innenkamer uwe 
zegels bestudeert en ordent, werkt mee tot ons aller doel, het 
bevorderen der philatelic ! 

Toont uwe verzameling ook aan anderen, die er weer leering 
uit kunnen t rekken . 

Wekt ook uwe bekenden, mede-philatelisten, daartoe op. 
En in de eerste plaats brengt dit mede, helpt ook financieel. 
Het comité heeft een waarborgfonds ontworpen, noodig om 

de niet geringe kosten te dekken. Onze vereeniging heeft reeds 
voor 4oo aandeelen , groot fl 12,50, waarop voorloopig fl 10,— 
per aandeel te s torten, ingeschreven. 

Aan elk aandeel in dit waarborgfonds zijn vele voordeelen 
verbonden, waardoor het inteekenen voor U tot een zoo klein 
mogelijke opoffering is gemaakt. 

Het comité rekent op uw aller inschrijving, opdat een groot 
philatelistisch be lang worde gediend en haar optimistisch idee 
over de samenwerking van de Nederlandsche philatelisten niet 
worde beschaamd. 

De secretaris van het Uitvoerend-Comité, Mr. E. Bonn, Cor
nells Speelmanst raa t 7, 'sGravenhage, is gaarne bereid U alle 
verlangde inl icht ingen te geven. v. D. 

VERSLAG der Buitengewone Algemeene Vergadering op 
23 December 1923, te Amsterdam. 

Aanwezig alle afdeelingen, uitgezonderd Friesland. Nijmegen 
was vertegenwoordigd zonder officieel mandaat. 

De voorzitter opent de vergadering, die wegens ingekomen 
verzoek volgens art . 38 c, is belegd. De onderteekenaars »kunnen 
zich niet vereenigen met de wijze, waarop de besprekingen over 
de Internationale Tentoonstel l ing plaats had. Het onderwerp 
werd aan het e inde der vergadering aan de orde gesteld.« 

Inderdaad, zegt de voorzitter, de begrootingspost had de aan
leiding moeten zijn om licht te ontsteken en bezwaren te 
opperen. Het laat door ons indienen der begroot ing voor de 
tentoonstelling vond zijn reden in al de moeilijkheden aan het 
werk verbonden. Het bestuur had zelf deze vergadei ing willen 
uitschrijven, maar vóór dat een besluit kon worden genomen, 
was de t i jdsbepaling in den eisch verstreken. Perfoonliik werd 
hem verweten door zijn houding een druk op de s temming te 
hebben uitgeoefend. Dat hij de ve 'antwoordi rg voor besluiten, 
die tegen zijn ernstige overtuiging ingaan, niet aanvaardde, mag 
hem, die voor he t eerst in tien jaar een dergelijke waarschuwing 
gaf, niet euvel woorden geduid. 

Het woord wordt gegeven aan den heer A. C. Voss, den 
eersten onaerteekenaar van het verzoek. Deze zegt, dat in 1922 
het bestuur slechts gemachtigd werd voorloopige maatregelen 
voor de tentoonstell.ng te nemen . De inschrijving op het 
waarborgfonds had veel vroeger in zee moeten zijn, dan had 
men geweten waarop te bouwen. De tentoonstelling diijft op 
zegels, waarvan de uitgifte afgekeurd woidt. Ook mr. Bonn 
had zich vroeger sterk verzet tegen uitgifte van zulke zegels. 
Zoo zou iedere willekeurige vereeniging tot zulk e tn uitgifte 
kunnen komen. Zij zijn geen vlag op een modderschuit , maar 
een moddervlag op een modderschuit . Nu het financieele. De 
zegels zullen hun kostenden prijs niet houden. De loten, geprijsd 
ä 50 et, hebben volgens spreker een geringer innerlijke waaide. 
Vervolgens geeft spieker een critiek op de fl 24oo,—, die de 
vereeniging moet betalen voor de zegels, en op de reductie aan 
vreemdelingen op de assurantie. Aangezien de valutaverhouding 
der vreemde landen verschillend is, had een behoorlijke schaal 
moeten worden ontworpen. Bovendien kan het voeren tot mis
bruiken. Ook de benoeming van een der commissieleden keurt 
hij af, deze heeft met zijn kornui ten de Ned. Ver. een schade
post bezorgd. (De voorzitter protesteert tegen deze niet-lewezen 
aantijging en de vergadering onderstreept dit.) De vereeniging 
heeft fl 44oo,— beschikbaar en bestemt fl 5000,— voor de ten
toonstelling, de rest moet dus op de exploitatie van dit jaar 
worden gevonden. Dit is aantasten van den spaarpot der I tden. 
Men biedt diners en reizen aan, maar aan de leden der ver
eeniging wordt niet gedacht. Zij heeft een 4o jarig-feest, maar 
daar merkt men niets van. De leden hebben geen enkel 
voordeel boven ieder ander, slechts gialis toegang gedurende 
den geheelen tentoonstellingstijd. Wat heeft men dan aan orze 
hooge contributie ! Geef den Nederlandschen leden der Ver bij 
meer plaatsruimte reductie. Spreker betwijfelt verder een groot 
bezoek der leden. 

De voorzitter wijst er op. dat er nog maar een voorloopig 
programma i s ; aan het geopperde bezwaar, dat aan de leden 
met genoeg gedacht is, zal nog wel worden tegemoet gekomen. 
Ook de begrooting is voor een deel een slag in de lucht . De 
hoofdzaak is bevorderen van het belang der leden en van de 
Philatelie in het algemeen volgens ons doel, vervat in art. 2 
der statuten. 
, In 1922 is in principe tot het houden der tentoonstelling 

besloten, dus komen wij er hier niet op terug. Het bestuur 
overwoog om voor die leden, die de zegels zelf niet kunnen 
inslaan, ze te konpen en behar t ig t op deze wijze de belangen 
der leden. Het behoeft al de zegels, waarop het recht heeft, niet 
te koopen en heeft dus geen geld er voor noodig, de vereeni
ging speculeert niet in die zegels. Al is de uitgifte van de 
zegels ook niet de meest aantrekkelijke manier, alhoewel een 
Intern. Tentoonst . hier slechts eens in 15 jaren wordt gehouden, 
de Philatelie profiteert ervan, de menschen 'eeren verzamelen 
en nieuwe philatelisten worden gekweekt. Indien alles alleen 
door een waarborgfonds moest worden bijeen gebracht, zou er 
veel kans zijn niet te slagen. Voor het bijeenljrengen van het 
waarborgfonds is het niet te laat, de toevloed is onder deze 
omstandigheden bevredigend, maar velen wachten nog op den 
uitslag dezer vergadering. Wij ondervinden reeds veel welwil
lendheid van allerlei kanten, waaronder de g'-oote verzamelaars. 
Gouden medailles zijn reeds toegezegd en wij kunnen met recht 
zeggen, dat er voor onze onderneming veel belangstelling be
staat, ook bij vele zustervereenigingen. De bezwarpn, door 
eenige geuit, zijn zonder eenige animositeit. De commissie, 
volgens art. 28 benoemd met den naam »Uitvoerend Comité«, 
is slechts een »voorloopige commissie«, onder veramwooideliik-
heid van het bestuur. Voor de buitenwereld is het tactischer 
den eersten naam te voeren, omdat dit bij iedere tentoonstelling 
geschiedt en practischer, omdat men anders opnieuw alles moest 
laten drukken. 

De heer Van Essen, sprekende uit naam der Financieele 
Commissie, zegt, dat het bes tuur vergeten heeft de begrooiing 
der tentoonstelling volgens art . 54c door haar te laten goed
keuren. Over eene begrooting, zonder hare medewerking be
handeld en waarover geen zeggingskracht, kan zü eeen oordeel 
vellen. Dit is schriftelijk aan het bestuur medegedeeld. 

De voorzitter beaamde , dat de te late inzending der begrooting 
bij de Financieele Commissie een verzuim is, maar nu wilde de 
commissie niet onderzoeken. Hij verwachtte echter het ver-
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t rouwen in het zoo zuinig mogelijk werken van het bestuur en 
ddt de Fin. Comm., na de toezending ter onderzoek, zich er 
over zou uitspreken. Hij vraagt dan de vergadei ing een btoor
deel ing te geven door post voor post te onderzoeken. Hieitoe 
wordt öesloten. 

Ue heer ü e Vries bespreekt de motie van »Op Hoop van 
Zegels«, door vele leden niet begrepen. Deze wil all ten aangeven, 
dat mea niet sympatliiseert met de nieuwe uitgifte, die alleen 
koint aan de Ncder l . Ver. 

Ue heer btork bespreekt de door »Hollandia« aangenomen 
motie, die niet gepubliceerd is. Door misverstand hteft men 
m suchten een veikeerde opinie gekregen van de opvaiiing van 
andere zijde, maar hij wil hier veikiaien, dat alles in de meest 
vriendschappelijke wijze bedoeld is. 

ü c heer Vrcdendu in : Kr is een ernstig misverstand tusschen 
enkeie leden der JNed. Ver, en hfjt bestuur van »Hollandia«. 
De neer Traanbe rg kwam staande de vergadei ing met de motie. 
In principe strijde men tegen onaoodige uitgave van 
zege l s ; j ammer is het, dat toevlucht is g t n u i r e n tot deze 
uugifie. .Hollandia» werd voor een voldongen feit geplaatst, 
l 'eisounlijk is hij gekant tegen verzending der motie aan de 
autoriteiten. Aniipaihie of animositeit tegen de Ned. Ver. is 
niet ae bedoeling gjweest. Scherpe bewoordingen, door sommige 
p^raonen geuit, loonen geprikkeldheid en dwarsboomen samen
werking. Met nadruk verzoekt het bestuur, dat deze personen 
ain^ade hoaoiabie doen en hunne bewoordingen geheel her
roepen. Het bestuur verwacht, dat ook uwe zienswijze nog deze 
week nader wordt geformuleerd ten einde de motie ter opzending 
ma de autoriteiten zoo mogelijk te stuiten. 

ü e heer S.ork heeft een particulier schrijven van den heer 
Bjnn , betreffende de door hem aan dezen medegedeelde motie, 
a i n J e oeatuursleden van »Hollandia» overgebracht o n krachtig 
d i za ïk te torinule^reri, met het doel de m )tie op te houden. 
Geen oog.nb ik had hij gedacht, dat hij daardoor onaangenaam
h.:deii zou scheppen onder de N:;drl. Vereenigingen. Beter 
ware het geA^ees: mondelinge besprekingen te houden, 

L»e vojizuter waardeert samenwerking. De Nederlandsche Ver, 
heeft van al het medegedeelde niets geweten. Het schrijven van 
den heer Bonn was zuiver particulier. Voor den 29sien zal een 
brief van het bestuur aan »Hollandia« worden verzonden. 

u e heer Deggeller wil alsnog de begroot ng door de Finan
cieele Commissie laten behandelen, welke echter daartoe niet 
bereid is. 

De heer Van Houten wil de vergader ing tijdelijk schorsen 
om aUaog een praeadvies van de Fin, Comm, te ontvangen. 

De heer S,ork wil bshrnde l ing door de vergadering /an de 
voorna imste pan ten . Er wordt besloten de geheele begrooting 
te behandelen . 

D ; heer Van Es^en vindt g i c n post van inkomsten tegenover 
de uitgaven voor zaalhuur voor handelaren. Antwoord: zij betalen, 
dit valt mee. 

De heer Voss : wij zitten vast aan de door het bestuur ge
huurde zaal. Antwoord : er was besloten tot het houden der 
te Hoonstellins, er moest dus een zaal zijn, 

D ' neir St irk ■ wi zij i hier v ienischappeli jk bij elka.nr, 
g e j e u r t du hier in vertrouwen of wantrouwen? Applaus. Over 
de^en post wordt geen s temming veilangd. 

Op een desbetreffende vraag van den heer Van der Horst, 
vei meldt de voorzitter, dat bij het Bondsbestuur de aankoop 
van het hout der tafls commissoriaal is gemaakt . 

De heer Van Essen informeert naar de lage raming van den ver
koop catalogi tegenover den geraamd en kostprijs. Antwooid : 
Het is zoo ongunstig mogelijk voorgesteld. 

De reclamezegels worden niet mooi gevonden, in overweging 
wordt gegeven er den datum der tentoonstelling als opdruk op 
te zetten en ze in verschillende k 'euren uit te geven. De 
sluitzegels kunnen, na een schrijven aan het secretariaat, door 
allen, die er sfebruik van. maken, worden verkregen. 

De heer Stork Sr. berekent , dat de bewaking en assurantie 
bij groote inzendingen zeer duur wordt. Antwoord : Het is 
niet de bedoeling er aan te verdienen. Kan het goedkooper, 
dan geschiedt dit. 

De heer Kriebe l : Is d s post voor diversen enz. voldoende? 
Antvvoord : Wij moeten er mede uit komen. 

De heer Cis te rus wil b j overschrijding de Finn. Comm, er 
in kennen. Deze wil dit echter nier. De heer Tj . de Vri^s 
stelt vertrouwen in het bes tuur en wil dezen post aan het beleid 

van het bestunr overlaten. De hee r Stork jr , wil slechts het 
bestuur de aanwijzing geven den post zoo zuinig mogelijk te 
behandelen . Aldus wordt besloten. 

De post medailles wordt altijd minde r , aangezien reeds eenige 
zijn toegezegd. 

Post prijzen loterij : De heer V a n der Horst verzoekt de 
hoofdprijzen ie exposeeren en vraagt , waar de aankoop geschiedt. 
Antwoord: Het eerste zal gebeuren , de aankoop geschiedt bij 
verschillende handelaren. Op de vraag of ook anderen aanbie
ding kunnen doen, wordt gcantwooid , dat daartoe bij billijke 
prijzen in bepeikie mate de mogelijkheid bestaat. 

De heer Vredenduin informeert naar de beteekenis \ a n de 
in een circulaire vermelde toekenn ing van een provisie van 
2 0 " , , voor den verkoop van loten. A n t w o o r d : De circulaire is 
alleen voor de handelaren bestemd, een verzamelaar wenscht 
dat niet. 

Begrooting Inkomsten. 
De heer VoaS zegr, dat men hier de loten raamt op een 

verkoopsprijs van 25 ct.,terwijl toch de prijs der loten op 50 et. 
is gesteld. Antwoord : Men wilde laag ramen, beter ware hier 
te plaatsen verkoop 5000 loten ä 50 ct. 

De heer Kriebel vindt de uitgave van de tentoonstellingszegels 
afkeurenswaardig en wil daarom den daarop betrekking hebbenden 
post in stemming brengen. 

De vooizitter maakt nogmaals opmerkzaam, dat de tenloon
stellingszegels, hoewel van een geheel andere kleur dan de op 
dat oogenbuk in koers zijnde zegels van die waarde, gangbaar 
zijn en geheel gelijk zullen worden gesteld met die zegels, ook 
wat den geldigheidsduur betreft. Het zijn dus geen zwendelzegels. 

mr, W, de Beer: Als axioma is hier uitgesproken door som
migen, dat de uit te geven zegels afkeurenswaardig zijn. Maar 
bij eeaig nadenken komt men tot ande re gedachien. Na 1914 
kwam er een stroom van nieuwe zege l s ; men dachi, dat daardoor 
een afkeer van de philatelic zou onstaan en juist andersom 
kwam de p h i l a t l i e tot grooten bloei en nu, waar de uitgifte 
dient om weer te d enen een phi atelistisch doel en de regeering 
zich daarvoor beschikbaar stelt , moet dit axioma vervallen. 

De heer Voss: De zegels worden aan de Ver, ten verkoop 
gegeven, tegen verhoogden prijs verkocht . Geroep : Neen! Neen! 

Ue voorzitter: De zegels worden alleen op de tentoon'tellir g 
verkocht door het Rijk en tegen den nominalen prijs. Hij wil 
den heer Voss erop wijzen, dat gelegenheidsafsiempelirgen ook 
alleen maar geschieden aan een enkel loket. Ook de heer 
Costerus maakt den heer Voss een verwijt over zijn oordeel, dat 
in tegenspraak is met zijn meening, bij een andere gelegenheids
uitgifte geuit. De post »zegels« wordt in stemming gebracht en 
met slechts i stem tegen, aangenomen. 

De heer Paraira verzoekt te zorgen, dat de zegels slechts in 
één tanding zullen worden ui tgegeven, welk verzoek aan de 
firma Enschedé zal worden overgebiacht . 

De heer Van der Horst verzoekt de huur voor de hande
larenstands pro memorie op de begroot ing te plaateen. 

De begrooting als nu in haar gehee l in stemming gebracht, 
wordt met één stem tegen, »an den heer Voss aargenomen. 

De heer Stork Sr, is brangst . dal wij niet ui tkomm met het 
ingeschie ien waarborgfonds en dat d e l e d e n nog achterna zullen 
moeten betalen. 

De voorzitter zegt, dat voor ongerus theid geen reden bestaat, 
van bijbetalen zal geen sprake zijn. Het tekort op de ten
toonstell ing zal veel minder zijn dan hier geiaamd is. De finan
cieete belangen hebben bij dezen opzet, waarvan wij de nadeelen 
wisten, voorgezeten; in Luxembuig is zelfs overgehoudtn. 

Uitvoerend Commiié, Het bestuur heeft de menschen ge
kozen, die het meende ervoor noodig te hebben. De voorzitter 
stelt voor dit commité te cont inuee ien , zoodat het bestuur de 
verantwoording behoudt . Aldus wordt besloten. 

Rondvraag, 
De heer De Raay verzoekt voor klasse X : historische en 

leerrijke verzamelingen ook een gouden medaille beschikbaar 
te stellen. Art, 7 van het reglement der tentoonstelling maakt 
expositie van groote verzamelingen zeer duur , het gevolg zal 
zijn versnippering. Antwoord : Het commité zal practisch werk 
verr i rhten en de details hespreken. De heer Van den Berg 
constateert, dat men vele kleine inzendingen wil en minder 
groote ; het gevo'g zal zijn, dar, nu het te duur is voor een 
groote verzameling, mooie inzendingen nie t zullen komen. 
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De voorzitter zegt, dat het comité dit zal overdenken, het 
programma is n o g voor veel veranderingen vatbaar. 

De heer Stork Jr. mist de klasse Albums voor volwassenen. 
De voorzitter zegt, dat dit ernstig overwogen is. Men ziet 

slechts één pagina of, zooals in Londen, wordt het opgeborgen 
en de ju iy ziet zonder dat het publiek er iets van weet. 

De heer Stork j r . wil verder, als de tentoonstelling ten einde 
is, een bui tengewone vergadering vóór 31 Dec. 1924 om de 
rek en verantw. op te maken. 

De vooriitter vindt het beter, inplaats van de gewone Algetti. 
Verg. gedurende den tentoonstellingstijd een feestvergadering te 
houden, waarop voor het 40-jarig jubileum kan gerecipieerd 
worden, en de Algem. Verg. later te houden. Hiertoe wordt 
besloten. 

Di heer Degs;eller protesteert tegen het houden van deze 
vergadering. E e n kleine fout van het bestuur noodzaakt hem 
en anderen, ofschoon ze wel wat anders te doen hebben, hier 
te zijn. Hij hekel t in scherpe bewoordingen het optreden van 
den heer Voss. 

De heer Voss zegt. dat de Vereeniging hem zeer »er ha r t e 
gaat en hij er veel vrijen tijd voor heeft opgeofferd Niet hem. 
maar het bestuur , dat op de Algem. Verg geen volledig f xpofé 
gegeven heeft en geen behoorlijke begrooting heeft gebracht , 
treft verwijt. 

De heer T j . de Vries, een jong lid, die ook u' t bevoel voor 
rechtvaardigheid den oproep heeft geteekend, merkt op. dat 
door deze verg. de atmosfeer van wantrouwen is weggenomen, 
ook door de ruiterlijke erkenning van de gemaakte fout door 
den voorzitter. 

De heer Rober t zegt, dat de hooge contributie dit jaar werd 
gecontinueerd s lechts terwille van de tentoonstelling. 

De voorzitter s t eun t aan het slot van deze verg op de woorden 
van den heer T j . de Vries ; vertrouwen tus 'chen leden en be
stuur. Het verleden is afgedaan, nu de toekomst. Laten allen 
medewerken om het waarborgfonds te doen vohtor ten en door 
zich nersoonlijk beschikbaar te stellen voor allerlei ondercom-
missiën. 

De heer Van Houten brengt hulde aan den voorzitter voorde 
wij'e, waarop hij deze vergadering heeft geleid. 

Nadat de voorzi t ter opmerkzaam maakte op de ter bezichti-
„ing liggende zegels van een Britsch protectoraat, in Nederland 
"edrukt , ei proeven voor Ned. Ind. zegels in dien geest, werd 

e verg. gesloten. D^ Sz-rretai's, 
A. VAN DAM. 

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

O p g e r i c h t 21 November 189.3. 
Alg r e c h t s p e r s o o n e rkend bg Koninkläk Bes lu i t Tan 

14 December 1907, n». 10.5. 
I e S e c r e t a r i s : L. C. A. S M E U L D E R S , Schoolstraat 18, Breda. 

In tercommunaal Telefoonnummer 197. 

KORT VERSLAG der vergadering, gehouden op Maandag 
14 Januari 1924, des avonds te 7>^ uur, in de 
„Beurs van Breda", te Breda. 

Tegenwoordig 48 leden. Na opening der vergadermg door 
den vooizitter, den heer Singels, worden de aanwezigen welkom 
geheeten, waaronder de beeren Kools en Lindeman, voor 't eerst 
tegenwooidig, en wordt allen een gelukkig en voorspoedig 
nieuwjaar toegewenscht. 

De notulen der vergadering van 10 December 1923 worden 
vervolgens zonder op- of aanmerking goedgekeuid en vastgesteld. 

De ballotage, welke hierna gehouden wotdt, heeft tot uitslag, 
dat wederom negen nieuwe leden, wier namen aan het slot van 
dit verslag voorkomen, worden aangenomen. 

De ie penningmeester , de heer Cramerus. maakt alsnu beVend, 
dat de afrekening over het 4e kwartaal 1923, wegens afgenomen 
zegels uit de rondzendingen, aan procenten f 96,16 ten voordeele 
der kas heeft opgeleverd. 

Hi irna wordt dooi-den eersten penningmeester rekening en ver
antwoording gedaan over zijn gehouden beheer over het feestjaar 
1923. De ontvangsten hebben bedragen f 4054,19 en de uitgaven 
4108.91', zoodat er een nadeel ig sa'do is van f54,72' . De in de 
vorige vergadering benoemde commissie brengt, bij monde van 

den heer Th. Ziedses des Plantes, den penningmeester lof voor 
de nette en accurate wijze, waarop hij de gelden beheeid en de 
boekhouding verricht heeft, waarna de voorzitter voorstelt de 
rekening goed te k e u r e n e n d e n penningmeester te dechargeeren, 
waartoe met applaus besloten wordt. (Zie de rekening aan het 
slot van dit verslag). 

De heer Cramerus antwoordt hierop, dat een zeer groot ge
deelte van den hem gebrachten lof feitelijk moet gebiacht wor
den aan den 2en penningmeester , den heer Van Deventer , 
waarmede de vergadering met applaus instemt. 

De voorzitter stelt vervolgens, namens het bestuur voor, aan 
het lid, dat in den loop van dit jaar, de meeste nieuwe leden 
zal aanwerven, een prijs toe te kennen. Na eene korte bespreking 
wordt dit voorstel met op één na algemeene s temmen, die van 
den heer Van Deventer, aangenomen. 

Voorlezing wordt nu gedaan van een ingekomen schrijven, 
waarbij de Vereeniging wo 'd t uitgenoodigd deel uit te maken 
van het Eere-Comité van Vereenigirgen bij de in September a.s. 
te 's-Gravenhage\t houden Internationale Postzegeltentoorst t l l ing, 
Besloten wordt kennis te geven, dat onze Vereeniging volgaarne 
aan de uitnoodiging zal gevolg geven. 

De secretaris leest daarna een schrijven voor van den beer 
K. A. Heijmans, daarbij verzoekende de aandacht van de Ifden 
nog eens te willen vestigen op het binnenkort te verschijnen 
Philatelisten-Adresboek en hen te willen opwekken de vragerlijst 
in te vullen en op te zenden. Zoowel de voorzitter als de 
secretaris wijzen nog eens op het grooie nut van het Adresboek, 
waarna door verschillende leden nog lijsten worden ingevuld. 

Van den heer L van Reijen, thans te Arnhem vertoevende, is 
een schrijven ingekomen, waarbij hij zijn beste heilwenschen 
aanbiedt en ter verloting in de aanstaande Feb iuar i -verpader i rg 
een 5-tal Indische jubileum-zegels toezendt, welke in dank 
worden aanvaard. 

De vier aftredende bestuursleden, zijnde de beeren H. J. H. 
M. Janzen, Ch. J M. M. L. Hekking, J. Broede tsen A . F . Singels, 
worden vervolgens, respectievelijk als administrateur en sectie
hoofden IV, VI en VII, bij acclamatie, herkozen. 

Thans heeft de groote verloting plaats op de wijze, zooals die 
beschreven is in de notulen der vergadering van 10 December 
1923. Onder 480 leden (waaronder ook begrepen zijn de ne^ren 
nieuwe leden, aangenomen in deze vergadering en zestien 
candidaat-leden, die ziin voorgedragen \ worden even zooveel 
zeg'Is. voor den aankoop waarvan f423,86 is uitgegeven, verloot. 
(Aan de 16 candidaat-leden zal hun p'ijs eerst nä h u n n e aan
neming worden toegezonden). 

Tiidens de verloting, welke verricht werd door een 5-tal be-
s tuu ' s leden , heeft de heer Veen voor de noodige afwisseling 
gezorgd door een mooi a lbum met zegels aan de vergaderden 
ter bezichtiging te stellen. 

T e r verloting onder de aanwezige leden is van den heer J. H. 
Donnai ten eeschenke ontvangen een fraai zegel der Républ ique 
frangaise (Yvert no. 49), dat ten deel valt aan den heer Tonne t . 

Voorzoover aanwezig, wordt alsnog door de leden de jaar-
liiksrhe contributie aan den 2en penningmeester afgedragen, 
terwijl over die der overige leden in de Secties I en II per 
kwitantie zal worden beschikt. 

Waarna de vergadering is ui teengegaan. 
Breda, 14 Januari 1924. De je Secretaris, 

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

Nieuwe leden. 
No. 4oi . D. Bronkhorst jr.. Nieuwstraat 35, te Botterdcm' 
E. (Sectie V.) 
No. 310. W. J. H. Joosten, Vleeschstraat 29, te Vc. io. 
¥.. Z. (Sectie VI.) 
No. 410. IJ. B. Potjewijd, Van Laerstraat '36, it'Blerick'(b\) 
F. Z. Venlo.) (Sectie VI). 
No. 416. P. H. St iaatman, Grintweg 53, te 'Wageningen. 
E. Z. R. (Sectie V.) 
No. 417, J. A. Schuurman, Gouwe i, te Gouda. (Sectie V.) 
Z. R. P . 
rNed. Kni.) 
No. 418. Joh. M. P. Hazenberg, S t u v e r s t r a a t i o , te Haarlem. 
E. Z. R. P. (Sectie VII.) 
No. 419. J. H. J. Snijders, Kerkstraat C 58, te Ubachsberg 
E. Z. R. P . (gemeente Voerendaal, L.) (Sectie VI). 

l jr-Jl-&A4^rlJH'Vl<l.1JI 
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No. 420. N. H. Hendriks, Odilia van Solmsstraat 13, te Breda. 
E. Z. R. (Sectie I.) 
No. 303. C. A. Oudemans , Oude Delft 212, te Del/t. (Sectie 
E . Z . V.) 

CandidaatIeden. 
B. van der Hoek, Directeur der N. V. De Lint's Industrie en 

Handel Maatschappij, Rochussenstraat 177^, te Rotterdam. (Voor
gedragen door A J. van der Heide, te Rotterdam.) 

R. Kormos, Postzegelhandelaar, Zuidblaak 32, te Rotterdam. 
(Eigen aangifte). 

J. Th Bonnerman, Luitenant ter Zee b.d., Stadhoudersplein 
120, te 's Gravenhage. (Eigen aangifte). 

J. Siegers, Bankier, Boulevard Bankext. 102, te VHssin^en. 
(Voorged^agen door E. Slik, te Breda) 

tnr, J. H. J. Zuidema, AdvocaatProcureur, Javastraat 29, te 
Nijm'gen. ^Voorgedragen door E Slik, te Breda.) 

A. M. B. Meiners, Atelierchef Vroom & Dreesmann, Sonsbeek
singel 45, te Arnhem. (Eigen aangifte.) 

E van Duyl, 1'hilatelistisch Bureau, C. P. Tielestraat 491 ,̂ te 
Rotterdam. (Eigen aangifte.) 

G. O. A. Thiele, De Riemerstraat 56, te 'sGravenhage. 
(Eieen aangifte ) 

H. Th . Uerex, Expediteur, Huize »Anfrewi«, te Hansweert. 
(Voorgedragen door E Slik, te Breda). 

F. K. Reparon, Kantoorbediende, Nieuwe Haven 35, te Gouda. 
(Eigen aangifte). 

Th. Boer, Schoenfabrikant, Rotterdamsche Rijweg 28. te Over
schie. (Voorgedragen door L. A. J. Aldenhoven, te Rotterdam.) 

jhr F C. Meiier, ie Geëmployeerde der R. O. Gedjajan, te 
Djocja fjava.) (Voorgedragen door L. C. A. Smeulders, te Breda.) 

J. En=;erink, Onderwijzer, 3e Ebbingestraat 34, te Kampen. 
(Eigen aangifte.) 

P. Hogendoorn, Tapijtmagazijn, Haarlemmerstraat 154, te 
Leiden. (Voorgedragen door b. J. J. van Eeubom, te Haarlem) 

M. M. G. Baert, Directeur van het Post en Telegraafkantoor, 
te Anna Paulowna. (Eigen aangifte). 

F. G. Triebel, Eerste luitenant der Infanterie, Van Goorstraat 
I, te Breda. (Voorgedragen door H. A. G. Vrensen, te Breda) 

Adresveranderingen. 
No. 375. J. M. Obreen, voorheen te 's Gravenhage, thans 

Min. Waterfabriek »Gedeh«, te Bandoeng (Java). 
(Sectie V.) 

No. 193. C. W. M. Baans, voorheen te Gorinchem, thans 
Boschstraat 12, te Assen (Overgebracht van Sectie 
V naar Sectie IV.) 

No. 4 i . mej. A. Bruyelle, voorheen te Tilburg, thans mevr. 
Z. C. Franken—Bruyelle, Lange Nieuwstraat 64, te 

Utrecht. (Overgebracht van Sectie III naar Sectie IV). 
No. 20. L. van Reijen, voorheen te Breda, thans Nachtegaal

pad 2, te Arnhem. (Overgebracht van Sectie l naar 
Sectie IV.) 

Rectificatie. 
Het nummer van den heer Albert Cohn, Vondelstraat 114, te 

Amsterdam, is niet 338, doch 398. (Sectie Vil). 
Aankondigingen. 

SOCIETËITSAVOND op M a a n a  g ^8 J a n u a r i 1924, des 
avonds te 8 u u r , in de t e a  r o o m r a u Café  res taoran t 
, , M o d e r n e " . 

LEDÜNVERGADERING op M a a n d a g 11 Februa r i 1924, des 
avonds te 8 uur , in de bovenzaal vau de , , B e u r 8 v a n 
B r e d a " . ( Ingang St. J a n s t r a a t . ) 

Rekening der Postzegelvereenigirg „BREDA" over 1523. 
O N T V A N G S T E N . U I T G A V h , N . 

1. Vermoedelijk batig saldo over 1922 . 
2. Contributie van 355 — 6 = 349leden ä 

/ 4 . 

3. Contributie en entree van in 1923 
aangenomen leden 

4. 10% van het verkochte in de rondzen
dingen 

5. Aandeel in de opbrengst der adverten
tiën, enz. van het vereenigingsorgaan 

6. Crediet van den Nederlandschen Bond 
van Vereenigingen van Postzegelver
zamelaars voor den Veertierjden Phila
telistendag 

7 Op Spaarbankboekje no. 276. (Feest
viering 30jarig bestaan) 

8. Onvoorziene ontvangsten 
9' Nadeelig saldo over 1923 

Totaal der O n t v a n g s t e n 

Begroot 
bedrag. 

/ 100,— 

»1396,— 

» 150,— 

" 350 . 

» 300,— 

9 0 0 , 

1 2 5 

Werkelijk 
b e d r a g . 

/ 3 4 2 1 , — 

/ 199.77= 

» 1 3 9 6 , 

. 3 0 0 , — 

>' 362,74= 

» 349,17 

» 100,— 

» 905.— 
» 441,50 
» 54,72= 

Begroot 
bedrag. 

/ 4108,91' 

1. Aandeel in de kosten van uitgaaf van 
he t vereenigingsorgaan 

2. Kosten l idmaatschap van den Neder
landschen Bond van Vereenigingen van 
Postzegelverzamelaars (355 X f °'35) 

3. Kosten van drukwerk, portefeulles, enz. 
4. Kosten van nummerstempel t jes en 

doosjes 
5. Porti en bureaubehoeften secretar is . 
6. idem administrateur . . 
7. idem 2 penningmeesters . 
8. idem 8 sectiehoofden . . 
9. idem bibliothecaris . . . 

10. Kosten van abonnement op philatel is
tische bladen 

11. Zaalhuur en fooi kellner van het ver
gaderlokaal 

12. Kosten v. 11 maandelijksche verlotingen 
13. Kosten der jaariijksche algemeene ver

loting in Januari 1923 
i4 . Assurantiepremie 
15. Tiende jaariijksche bijdrage aan het 

Reservefonds. (Besluit van 5 Mei 1913) 
16. Derde bijdrage aan het Fonds tot vie

ring van het 30jarig bestaan der Ver
eeniging in 1923 

17 Kosten van uitbreiding der bibl iotheek 
18. Kosten der feestviering van het 30ja

rig bestaan der Vereeniging . . . . 
19. Onvoorziene uitgaven 

/ 900,

ï. 124,25 
» 200,— 

» 15, 

=> 7 5 , 
» 3 5 , 
» 20,— 
» 100,— 
» 25,— 

» 15,— 

» 40,— 
» 40,— 

> 400,— 
» 26,— 

>, 2 5 , — 

» 300,— 
» 25,— 

» 1000,— 
» 55.75 

/ 3 4 2 1 ,  

Werkelijk 
bedrag . 

/ 1000,45 

» 124 35 
» 74,25 

» 19,85 
» 114.82 
. 35.96» 

13,72 
i> 106,81 
» 23 ,20 

» 2,15 

» 17,60 
» 4 0 , — 

» 4o4,265 
» 26,25 

» 2 5 , 

300,

» 1 7 5 0 . 1 2 ' 
» 30,11 

/ 4 i c 8 , 9 i 5 

Nagezien en accoord bevonden 14 Januari 1924. 
De Commissie van onderzoek : 

(get.) ZiEDSES DES P L A N T E S , rapporteur, 
{get) J. D. W. C H A T R E R . 

Totaal der U i t g a v e n . . . 

Aldus opgemaakt 31 December 1923. 
De Te Penningmeester, J. C. CRAMERUS. 

■j.ixjmjfiJM'inuji 
W A T C R G R A A F S M C C K • ^ ^ WJ^ A^ B > 1 ^ 4^  DIR.LEON D E RAAT 



17 JANUARI 1924. NEDERLANDSCH MAANDBLAD VOOR PHILATELIE. VII 

Vereeniging van Postzegelverzamelaars „Hollandia", 
te AMSTERDAM. 

Opgericht 1 NoTember 1902. 
Goedg:ekenrd bQ KonlnklQk Beslait van 2 Juni 1903, u«. 68. 
Secretaris: J. A. K A S T E IN , Bilderdijkkade 18, Amsterdam. 

KORT VERSLAG der vergadering, gehouden op Zaterdag 
29 December 1923, te 8 uur, in hotel „Krasnapols-
ky", te Amsterdam. 

Aanwezig 43 leden en i introducé. Nadat de voorzitter in zijn 
openingswoord de verschillende nieuwtjes op philatelistisch 
gebied de revue heeft laten passeeren en gewezen heeft op de 
meerdere belangstelling voor onze Nederlandsche en koloniale 
zegels door het buitenland betoond, overhandigt de heer Vreden-
duin aan de beeren Stofifels en Van Wijk, die, getrouwe verga
deringbezoekers zijnde, steeds het stembureau vormen, een sou
venir voor het vele werk door hen in het afgeloopen jaar ver
richt. Vervolgens gaat de vergadering geruimen tijd over in 
comité-generaal. 

Na heropening wordt op voorstel van den heer Sauveplanne 
besloten, dat »HoUandia« zich bij eventueel vooikomende kwes
ties steeds tot den Bond zal wenden. 

Na ballotage blijkt »Hollandia« al wederom 5 leden rijker te 
zijn door de opname van de beeren K. H. van Brederode, F. H. 
Brinkinan, J. H. Donnai, J. C. de Leeuw en Paul Mayer. 

Vele nieuwe zegels doen nu de ronde,waarna de heer Barendse 
een methode laat zien, om langs niet-fotografischen weg zeer 
scherpe afdrukken van postzegels te krijgen, die zelfs event, 
dunne plekjes en lichte afstempelingen zeer duidelijk weergeven. 

De veiling van 16 kavels brengt i f 14,— op; hierna ver
loting van 15 prijzen onder de aanwezigen, waarna de voorzitter 
de bijeenkomst s'uit, na op het afgeloopen jaar gewezen te heb
ben, dat voor ons gunstig was en den wensch uitgesproken te 
hebben, dat 1924 dit eveneens moge worden. 

De ze Secretaris, ]. F. TRAANBERG. 

Aangenomen als lid. 
dr. P. Mayer-Erhardt, Goethestrasse 2, Frankfurt a\M. 

(Voorgesteld door E, Donath). 
F. H. Brinkman, Zandvoortschelaan 38, Zandvoort. 

(Voorgesteld door J. V. Traanberg). 
K. H. van Brederode, Arnoldijstraat 5, Schoten. 

(Voorgesteld door E. Donath). 
J, C. de Leeuw, Keizersgracht 683, Amsterdam. 

(Voorgestele door Th. H. de Haan). 
J, H. Donnai, Keltingstraat 23, den Haag. 

(Voorgesteld door P. Vredenduin). 
Bedankt als lid. 

347. J. H. M. Weenen, Lutmastraat 93, Amsterdam. 
112. A. C. Banting. Koningslaan 24. Amsterdam. 
135. P. A. van Rooijen, Bergen-op-Zoom. 
322. D. C. Eelman, Zaandam. 

Adresverandering. 
E. A. Loeb, Alb. Parkstraat 13, Hilversum. 

(Verbeterde opgave) 
Candidaat-leden. 

J. A. Dalloyaux jr., Ambtenaar ter secretarie, Hotel »Larenberg«, 
Laren (N.H.) (Voorgesteld door D. A. van der Maarel jr.) 

J. Roos, Kantoorbediende, B i i i , Sloterdijk.Woox%e.%\.ti^ door 
Joh. Goede). 

Vergaderingen. 
BESTUURSYER6ADERING op Zaterdag 19 Januari 1924, 

des avonds te 8 nur, in Café S u i s s e , Kalierstraat, 
Amsterdam. 

LEDENVERGADERING op Zaterda» 26 Januari 1924, des 
avonds te 8 nnr, in Hotel ,,Krasnapoisky", Warmoes
straat, Amsterdam. 

De ie Secretaris, J. A. KASTEIN. 

Utrechtsche Philatelisten-Vereeniging, 
te UTRECHT. 

Opgrericlit 8 September 1906. 
KoninklQk groedgekenrd 22 Juli 1907. 

Secretaris: K. H. J. VAN HULSSEN, J. P . Koenstr. 1 9 ^ , Utrecht. 
Secr. afd. Ylaardingen: H. VAN D E R M E I J D E N , Vlaardingen. 
Secretaris afd. Gouda: H. D. B O O T , Kattensingel 13, Gouda. 

KORT VERSLAG van de algemeene vergadering op Dins
dag 18 December 1923, in het Hotel 1'Europe, te 
Utrecht. 

Tegenwoordig zijn 27 leden. Om ongeveer 81/4 uur namiddag 
opent de waarnemend voorzitter, de heer Kaub, de vergadeiing 
en deelt mede, dat de voorzitter door verblijf buitenslands ver
hinderd is deze vergadering te presideeren; nadat de heer 
Groenhuizen, die als introducé de vergadering bezocht, welkom 
is geheeten, deelde de waarnemend voorzitter mede, dat de 
volgende vergaderingen in het Café-restaurant >Jaaibeurs« zullen 
worden gehouden. Er wordt geen voorlezing der notulen van de 
vorige vergadering verlangd, omdat deze in het Maandblad wor
den gepubliceerd. Het meerendeel der ingekomen stukken woidt 
voor kennisgeving aangenomen. De uitnoodiging van het Uit
voerend Comité der Internationale Postzegeltentoonstellirg, oni 
onze Vereeniging deel uit te doen maken van het Eere-Comité 
van vereenigingen. wordt met algemeere stemmen aangenomen. 
Omtrent de motie van de Vereeniging »Op Hoop van Zegels« 
wordt beslist deze aan te houden tot de volgende vergadering. 

Het voorgedragen candidaat-lid K. J. Schön wordt met alge
meene stemmen als lid aangenomen. De heer P. van Tubergen 
wordt daarna met algemeene stemmen geroyeerd als lid wegens 
wanbetaling. 

Bij acclamatie werden de beeren W. M. Beyerinck en D. 
Tholen tot leden en de heer G. J. Baljet tot plaatsvervangend 
lid der verificatie-commissie benoemd. 

Na de verloting, waarvoor door de beeren Deenik en Baljet 
prijzen geschonken waren, verzoekt de heer Stuurman bij de 
rondvraag, om in den vervolge de vergadering te kennen bij 
de keuze van een nieuw vergaderlokaal. 

Na veiling en de daarna ter tafel gekomen zichtzending, wordt 
de vergadering om lo'/^ uur opgeheven. 

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

Nieuw lid. 
K. J. Schön, Hasselaersplein i, Haarlem. 

Candidaat-leden. 
J. H. Groenhuizen, Cathrijnesingel 88, Utrecht. 
B. Vrijenhoek, Gedempte Glashaven 11, Rotterdam. 

Geroyeerd wegens wanbetaling. 
P. van Tubergen, Beeklaan 492, den Haag. 

Bedankt als lid. 
E. A. Wilbrink, Poortstraat 100, Utrecht. 

Adresveranderingen. 
D. Jonker wordt Justus van Effenstraat 52, Utrecht. 
J. A. V. Bolderik wordt Adm. de Ruijterweg 168 11, ^z«.r/̂ ^<fow. 
J. G. Hollaar wordt Bilderdijkstraat 26 a, Rotterdam. 
C. W. M. Baans wordt Boschstraat 12, Assen. 
M. W. C. Huijsse wordt Hendrik de Keijserstraat 49, Utrecht. 
J. A. Gerrttsen jr. wordt Pension »De Klonia«, Westeinde 3, 

Amsterdam. 
Vergaderingen. 

BESTUURSVERGADERING op Dinsdag 22 Januari 1924. 
ALGEMEENE VERGADERING op Dinsdag 29 Januari 1924. 

Mededeeling. 
De vergaderingen der U.Ph.-V. worden in 1924 gehouden in 

Café-restaurant »Jaarbeurs« ('ingang Rijnkade). 

u . j H i j j i j i r i j « ' i i < H r a 
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Haagsche Philatelisten-Vereeniging, 
te 's-GRAVENHAGE. 

Opgrericht 17 April 1897. 
Als rechtspersoon erkend by Kon. Besl. Tan 20 April 1903, n«. 58. 
Secr.: C. J. COELAND, Van Weede v. Dijckveldstr. 8o, 's-Gravenhage. 
KORT VERSLAG van de BIJEENKOMST van Donderdag 

27 December 1923, 's avonds te 8 uur, in het 
„Zuid-Hoilandsch Koffiehuis", te 's-Gravenhage. 

Aanwezig 15 werkende leden. Voorzitter: de heer Stroo. 
Na opening door den voorzitter worden de notulen der vorige 

vergadering voorgelezen en goedgekeurd. 
Onder ingekomen stukken wordt het schriiven van onze zus-

ter-vereeniging »Op Hoop van Zegels« te Haarlem, betreffende 
eene a^haesiebetuiging aan hare bekende motie terzake van de 
verk'-ij ibiarstelling van zegels ter gelegenheid van de Interna
tionale Postzegeltentoonstelling 1924 te 's-Gravenhage,mhzr\ätn 
gelaten van den secretaris en hem opgedragen te antwoorden, 
dat, waar de inhoud dier motie geen instemming ter bijeenkomst 
kon verkiijgen, aan haar verzoek geen gevolg kon worden ge
geven. 

Het schrijven van het Uitvoerend Comité van de Tentoon
stelling, om medewerking, heeft eene bespreking ten gevolge 
en is het resultaat van de d'scussie de vaststelling van het 
aantal aandeden, waarvoor de H.P.V. in het garantiefonds 
zal deelnemen; het schrijven betreffende het verzoek om 
deel uit te maken van hetEere-Comité der vereenigingen wordt 
met algemeene stemmen aangenomen. De verdere ingekomen 
stukken worden voor kennisgeving aangenomen. 

Aan de orde is de stemming over de voorgehangen candidaat-
leden. Allen worden met algemeene stemmen aangenomen. 

Overgeeaan wordt tot het houden der gebruikelijke verlotingen 
en wordt vervolgens een kleine veiling gehouden. 

Met een ko"-! sluitingswrord van den voorzitter met het oog 
00 de laatste bijeenkomst van 1923 en de beste wenschen voor 
1924, is deze bijeenkomst geëindigd. 

De Secretaris, C. J. COELAND. 
Aangenomen als werkend lid. 

P. S. van 't Haaff, Surinamestraat 46, 's-Gravenhage. 
H. A. M. E. Jansen, Columbusstraat 247. 's-Gra7>ftthage. 

Aangenomen als correspondeerend lid. 
G. A. J. Mirrer. Beukelsdijk 90^, Rotterdam. 
A. J. Zuiderhoff, Bergerweg 167 ß Rotterdam. 

Candidaat-werkend lid. 
A. E. W de Jong. Kaoitein der Artillerie, Van Weede van 

T>\)V.it\A'^X.xz2X^^.'s-Gravenhas:e. (Voorgesteld door C.J. Coeland.) 
Candidaaf-correspondeerend lid. 

mr. dr. J, A. Du Mont Tak, Groenmarkt, Middelburg. (Voor
gesteld door Willy Lenze). 

Bedankt als werkend lid. 
A. S. Doorman, Balistraat 100, 's-Gfavenhage. 

BIJEENKOMST op Donderdnar 24 Jannari 1924, des sronJs 
te 8.15 imr, in het Ziiid-Hoilandsch Kofflehais, Groen-
markt, te 's-Grarenhage. 

Opening. Notulen. Mededeelingen. 
Insekomen stukken. Rondvraag. 
B,illotage nieuwe leden. Verlotingen. Veiling. 

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

Opirericht 12 Jannari 1897. 
Erkend bQ Koninkigk Besloit Tan 26 September 1911, n«. 88. 
Secretaresse: J. G. Schuurman, Apeldoomscheweg 57, Arnhem. 

KORT VERSLAG van de vergadering, gehouden op Dinsdag 
18 December 1923, des avonds te 8 uur, in Café-Res-
taurant „Nationaal", fe Arnhem. 

Aanwezig 22 leden. De voorzitter opent met een woord van 
welkom de vergadering. De notulen der vorige vergadering 
worden gelezen en onveranderd goedgekeurd. Eén aanmelding 
en één bedanken voor het lidmaatschap zijn ingezonden. 

Ingekomen is een schrijven, waarbij de Vereeniging wordt 
uitgenoodigd deel uit te maken van hetEere-Comité van Vereeni
gingen bij de in September a.s te 's-Gravenkage te houden 
Internationale Postzegeltentoonstelling. Besloten wordt te be
richten, dat de Vereeniging gaarne aan de uitnocdiging zal voldoen. 

Als commissie ter controleering van het financieel beheer 
over 1923 worden gekozen de beeren Wind, Staamer en Van 
Rooy, die de benoeming aanvaarden. 

Bij de nu volgende gratis-verloting is de heer Feddema de 
prijswinner. 

Bij de rondvraag deelt de Show-commissie mede, dat op den 
societeitsavond op 8 Januari a.s. een wedstrijd zal gehouden 
worden van postzegels, waarop dieren afgebeeld zijn. 

Hierna sluiting. 
De Secretaresse, J. G. SCHUURMAN. 

Candidaat-leden. 
mej. M. Stork, Pastorie, Dtdam. (Voorgesteld door lid no. 94.) 
P. Clijzen, Roosendaalscheweg 108, Arnhem. (Voorgesteld door 

lid no. 100.) 
Weder toegetreden als lid. 

No. 51. H. J. Nederhorst, Zijpend. weg 83 D, Arnhem. 
Bedankt als lid voor 1924. 

No. 133. S. Voswijk, Wilhelminastraat 46, Arnhem. 
Vergaderingen. 

Jaarvergadering op Dinsdag 29 Jannari 1924, 's arouds te 
8 aur, in Café-Bestanrant Nationaal te Arnhem. 

Jaarverslagen. 
Verkiezing bestuursleden. Volgens rooster treden af: 
J. M. Pos, Voorzitter, N. Kramer, 2e Voorzitter, en mej. 

Veering, 2e Secrelaiesse. 
Societelts-avond op Dinsdag 12 Februari 1924. 

t)|^„ De penningmeester verzoekt de leden, met het bedrag 
van hun eerstvolgenden aankoop, tevens dat der contri
butie over 1924 te zenden (resp. fl 4,— en fl 5,— voor 
leden in en buiten Arnhem.) 

Philatelistenclub ,,Rotterdam", 
te ROTTERDAM. 

Opgericht 6 Februari 1906. 
Goedgekeurd by Koninbiyk Besluit van 27 Maart 1905, n». 68. 
Secretaris: P. J O R I S S E N P.C.ZN., Beatrijsstraat it, Rotterdam, 
Comm. T. d. Verkoop: dr. L. FRENKEL, Eendrachtsweg7, Rotterdam. 

JAARVERSLAG, uitgebracht in de algemeene vergadering 
op Dinsdag 11 December 1923. 

Op mij rust de aangename taak, U het verslag aan te bieden 
van ons l8e vereeniging«jaar, mede ter voldoening aan ait. 28 
van ons huish. reglement. Zulks is mij te aangenamer, aange
zien ons ledental is vermeerderd en onze Club dus in bloei is 
toegenomen. Noch het bestuur, noch de keuringscommissie 
ondergingen dit jaar verandering; twaalf nieuwe leden werden 
aangenomen, terwijl een tweetal voor het lidmaatschap bedankte 
en één lid ons door den dood ontviel. Onze Club telt thans 53 
leden, waarvan 4o te Rotterdam woonachtig, lohwXtn Rotterdam 
en 3 buitenlandsche leden ; tegen 44 vorig jaar. 

Onze 8 gewone bijeenkom-sten werder gemiddeld door 16 leden 
bezocht, evenals vorig jaar. hetwelk een klein getal is in verband 
met de 40 leden te Rotterdam woonachtig, doch ik vlei mij met 
de hoop, gezien het aantal nieuwe leden, dat een volgend ver-
eeniginicsjaar een grootere opkomst kan worden geboekt. 

Op deze bijeenkomsten werden steeds verzamelingen ter bezich
tiging gesteld, en wel van de beeren A. van Walraven, op 3 
bijeenkomsten. Europa-landen, benevens Spanje en Koloniën; 
M. B. Romeny, op 1 bijeenkomst Europa-landen ; P. van de Weg 
te Dordrecht (als gast) op i bijeenkomst. Europa-landen en Zuid-
Amerikaansche Staten, en van ondergeteekende op 3 bijeenkom
sten, landen in Europa, Azië en Afrika Opal deze bijeenkomsten 
hadden verlotingen plaats, terwijl ook dit jaar verkoopboekjes 
circuleerden. Het falsificaten-album werd door eenige schenkin
gen verrijkt. 

De verslagen onzer bijeenkomsten werden geregeld opgenomen 
in het Nederlandsch Maandblad voor Philatelie, 

P05TZEGELMANDEL WATCRGRAAFSMCCR • M . Y A A R X C o _ D IR . L E O N D E RA.AY 
= • INT.TEL. Z U I D ft2S5 
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OFFICIEEL ORGAAN V A N : 

de Nederlandsche Vereeniging van Postzegelverzamelaars te Amsterdam; de Postzegelvereeniging „Breda" te Breda; 
de Vereeniging van Postzegelverzamelaars „Hollandia" te Amsterdam; de Utrechtsche Philatelisten-Vereeniging te 
Utrecht; de Haagsche Philatelisten-Vereeniging te 's-Gravenhage; de Vereeniging van Postzegelverzamelaars 
„de Globe" te Arnhem; de PhilateHstenclub „Rotterdam" te Rotterdam; de Internationale Vereeniging „PhilateHca" 
te 's-Gravenhage; de Nederlandsche Philatelistische Vereeniging „Op Hoop van Zegels" te Haarlem; de Philatehsten-
Vereeniging „Groningen" te Groningen; de Philatelisten-Vereeniging „Zuid-Limburg" te Maastricht; de Philatelisten-
Vereeniging „Apeldoorn" te Apeldoorn; de Postzegelvereeniging „Helder" te Helderenden „Nederlandsche 
Bond van Vereenigingen van Postzegelverzamelaars". — — — — — — — — 

BEKROOND MET DE BRONZEN MEDAILLE OP DE INTERNATIONALE POSTZEGELTENTOONSTELLING TE LUXEMBURG 
VAN 27—31 AUGUSTUS 1922; DE BRONZEN MEÜAILLE OP DE INTERNATIONALE POSTZEGELTENTOONSTELLING 
TE BRüNN (TSJECHO-SLOWAKIJE) VAN 5—15 AUGUSTUS 1923 EN DE ZILVEREN MEDAILLE OP DE INTERNA
TIONALE POSTZEGELTENTOONSTELLING TE WEENEN VAN 1—9 SEPTEMBER 1923. _ _ _ _ _ _ 

Alle bedragen ran postzeg:elkandlgeii, wetenschappelQken en 
redactioneelen aard, benerens nieuwe uitgiften, te zenden aan 
den Hoofdredacteur J. D. VAN BRINK, te Hoelc van Holland; 
al wat Nederland en Koloniën betreft, aan den Bedaetenr 
F. H. M. POST, Maliebaan 104, te Utrecht; alles op het gebied 
Tan Foststuklcen, aan den Bedacteur W. P. COSTEBUS Pzn., te 
Edam. Afstempelingen aan den Heer J. P. TBAANBEBG, 
Brouwersplein 2 6 ' , te Haarlem. 
Eereleden der Bedactie: J. B. BOBEBT en H. J. SPITZEN jr. 

Vaste medewerkers: H. J. VAN BALEN, J. C. CBAMEBÜS, 
J. A. KASTEIN, H. C. MILIU8, J. P. TBAANBERG, Q. V. T. d. 
SCHOOBEN, P. VBBDENDUIN jr., LÉÜN DE BAAY, A. C. VOSS 
Tot het plaatsen van adrertentiën, het bekomen ran abonnement 
en afzonderiyke nummers, het opnemen Tan rerslagen Tan rer-
gaderingen en Tcrdere Tereenigingsberichten en Toor alles wat 
de uitgare, het beheer en de administratie betreft, zich te 
wenden tot L. C. A. SMEULDEBS, Schoolstraat IS, te BBEDA, 
Telefoon Interc. 197, Postrekening No. 37183. — 

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

Gratis voor de leden van bovengemelde Vereenigingen. 

ADVERTENTIËN (bij vooruitbetaling); 
Vi pagina / 30,— 
VJ > » 17,50 
V» » ' 12,50 
'A » 10,— 

Vi pagina . / 7,50 
V, > . » 6 , ~ 
V, » . . 5,50 
Vu » . » 4,50 

Vu pagina. / 4,— 
V u » • » 3 -
Bij 3-. 6- (II 12-mail plaat
sing 9,10 in 15 °/oreductia 

3e Jaargang. BREDA, 17 JANUARI 1924. No. 1 (25) 

VS"»/ 

NieuW'Europa. 

A. Joegoslavië. *) 
IV. 

3. Be opdruk »20 dint op 15 para (bruin) 
Ook bij deze waarde vindt men meerdere platen. 
Bij plaat I treft men de volgende bijzonderheden aan: 
a) Diukfoutcn : 
1. dln. in plaats van din. bij regel 32. 
2. dm. zonder de i punt bij regel 21, 30, 32, 53, 54, 63 en 78. 
b) Plaatfoiiten : 
De beschadigde letter »H« (d.i. de kyrillische »N«) komt voor 

bij zegel 50 en 93 ; een beschadigde nul bij zegel 53 (dikwijls 
onderaan) en bij zegel 96 (dikwijls bovenaan); en ten slotte het 
van onder verminkte cijfer 2 bij zegel 12. 

c) Verkeerde cijfertypen. 
1. 2 in plaats van 2 bij de zege's 8, 66 en 75. 
2. een opvallend dikke punt achter din. bij de zegels 38, 55, 

61, 70 en 99. 
d) Slordige grafische uitvoering. 
De afstanden tusschen de drie deelen van den opdruk zijn 

verschillend, vooral bij het getal 20 op de zegels 51 en 83. 
e) Druktoevalligheden: 
Ook bij deze waarde vindt men naar achter doorgeslagen 

drukken en vouwdrukken voor. Verder treft men nog drukver-
hooffingen ( | ^ | ) aan. 

Ptaal II is minder rijk aan bijzonderheden. 
a) Drukfouten : 
1. dln. in plaats van din, bij zegel 32. 
2. dln, zonder de i punt bij de zegels 52, 53, $4 en 75. 
•) Vervolg van bldz, 85, 2e jaargang. 

b) Plaatfoiiten: 
Een beschadigde 2 bij zegel I2. 
c) Verwisselde cijfertypen: 
2 in plaats van 2 bij de zegels 8, 81 en 84. 
d) Slordige grafische uitvoering. 
Dezelfde als bij plaat I. 
e) Druktoevalligheden: 
Bij deze plaat worden opvallend veel drukverhoogingen in 

alle mogelijke afmetingen en standen waargenomen. 
Plaat III. 
Bij deze plaat heeft men vele afwijkingen hersteld. Er zijn 

slechts overgebleven de veranderde »2« bij zegel 66 en de bij' 
zonder dikke punt achter din. bij zegel 80. 

4. De opdrvk ijo din« op 15 para bruin. 
Deze waarde heeft de volgende bijzonderheden : 
a) Drukfouten: 
1. dln. m plaats van din bij zegel 32. 
2. een omgekeerde h in 't midden van het kyrillische woord 

voor din. bij zegel 43. 
3. dm, zonder i punt bij de zegels 21, 30, 52, 53, 54, 63, 65 

78 en 81. 
b. Plaatfoiiten: 
De beschadigde letter »H« (d.i. de kyrillische n) komt voor 

bij zegel 50; een beschadigde (soms open) nul bij zegel 37 
(boven open) en 53 (onder open): en ten slotte zijn bij zegel 84 
alle drie kyr. letters verminkt. 

c) Verwisselde cijfertypen : 
3 i.pl.v. 3 van een ander type bij zegel I9 en 77. 
(?) Andere druktoevalligheden komen bij deze waarde zeer 

zelden voor. 
5. De opdruk T>i din« op 10 para (rood). 
Deze iets later uitgegeven provisorische zegel is wat zuiverder 

uitgevoerd dan de vorige, ofschoon we ook hier zeker minstens 

düfa 



NEDERLANDSeHMAANDBLAD VOOR PHILATELIE. 

drie platen waarnemen kunnen, wat ten duidelijkste aan dit 
blok van zes te zien is : 

1 66 ( 67 

1 '' 77 

68 

78 

Bij {>laat I vinden we het volgende : 
d) Drukfouten: 
1. dm, zonder de i punt bij de zegels 9, 17, 4.2, 48, 50, 67, 

68 en 95. 
2. d m in plaats van din bij zegel 76. 
b) Plaatfouien: ' . ' ~ 
De eerste letter van het kyr. woord is beschadigd bij de zegels 

40. 74 en 78. 
Op»'allend vele verminkte cijfers »i« zijn deels als plaatfouten, 

deels als druktoeval l igh.den te beschouwen. 
c) Druktoevalligheden : 
Vouwdrukken, naar de achterzijde doorgeslagen drukken en 

dergelijke komen hier ook voor. 
Plaat II. 
a) Drukfouten: 
1. din, zonder de i punt komt voor bij de zegels 42, 58 en 

68. 
2. dtn i.pl.v. din, bij zegel 76, 
b) Plaatfouten : 
Beschadigde overdruk » ■ « bij zegel 37. 
c) Verwisselde setvormen : 
1. Opvallend dikke sluitpunt achter din. bij zegel 11 en 73. 
2. Kleinere, dikkere cijfers »i« bij de zegels 31, 46, 88, 89 

en 98. 
3. een abnormale vorm van de eerste der 3 kyrillische letters 

bij zegel 60. 
d) Druktoevalligheden. 
Hier en daar tusschen de letters afdrukken als | en , ^ 
Plaat III. 
De?.e heeft minder afwijkingen dan de andere. Alleen bij zegel 

76 verdient de drukfout dtn i.pl.v. din vermelding. 
« * 

* 
Tot slot zij nog het volgende over de meerdere of meerdere 

of mindere waarde der Invalidenzegels opgemerkt. 
Die »zonder opdruk« zijn in elk geval meer waard dan de 

overdruk te ; .en bij de eerste soort zijn de gebruikte, bij de 
laatste de ongebruikte het zeldzaamst. 

De prijzen in Fransche, Duitsche en Engelsche catologi zijn 
laag. te laag. 

Ik raad den philatelisten dan ook aan de hunne nog wat voor 
latere tijden te bewaren, als het aanbod kleiner wordt en de 
prijzen gaan stijgen. 

De „Kettingbreker" van Slovenië. 
Daar het uitschrijven van een prijsvraag wegens tijdsgebrek 

onmogelijk was, konden de posteiiien in Ljubjana geen betere 
keuze doen, dan het ontwerpen van ni tuwe zegels aan den 
academisch gevormden kunstschilder, Proffessor Ivan Vaiifotü 
toe te vertrouwen. 

Van de hand van dezen kunstenaar waren reeds de pracht ige 
weldad'gheidszegels verschenen ; men behoefde er dus niet aan 
te twijfelen, of de ontwerpen der nieuwe postzegels zouden zeker 
uitstekend slagen. Men werd hierin echter teleurgesteld ! 

Met ware pitr iot ische bezieling ging de kunstenaar aan den 
arbeid, in het volle bewustzijn van het groote gewicht van dat 
kleine zegel, dat de hooge ontwikkeling van zijn vi ij geworden 
vaderland in de ganshe wereld waardig vertegenwoordigen 
zou. 

De rechte beteekenis van de omwenteling voor het vereenigde 
volk der Serven, Kroaten en Slovenen legde hij in zijne sym
bolische schetsen n e d e r : 

a. een kind, aan den arm van een huiswaartskeerenden 
krijger, slaat de oogen op naar de rijzende vrijheidszon ; 

b. drie allerliefste kuikens (S. H. S.)' dansen rond in vroolijke 
reien ; 

c. twee vrouwenkoppen (Kroatië en Slovenië) vlijen zich 
troostend tegen den huiswa.irtskeerenden krijger, wiens gelaat 
een ontzettend hartzeer ver raad t ; 

d. drie valken ('S. H. S.) ontmoeten elkaar in de lucht ; 
e. schoone naakte slavinnen bevrijden zich van hare ketenen ; 
/ . in een omgeving, geheel door brand verwoest, het de 

kunstenaar uit een hoop schedels een jongen boom met een 
drietal groote bloesemtiossen opschieten, die de heerlijkste 
vruchten beloven, en trotsch schreef hij in de omranding 
»Jugoslavija« als titel van de voorstelling en als naam van het 
nieuwe rijk. 

De regeering keurde dezen echter niet goed en beval, in 
navolging van de in Bosnië overdrukte zegels, het opschrift 
»Drzava S. H. S.« in latijnsch en Kyrillisch schritt. 

Daar de onderwerpen in de oogen 
van de pos tbeambten te moeilijk te 
begrijpen waien, l i e tde kunstenaar zich 
verleiden tot het aanbrengen van den 
grootschen »kettingbreker« en teeken
de, om hem nationaal te maken, den 
nauwelijks zichtbaren nietigen Triglav, 
den hoogsten top van Slovenië en 
Joegoslavië, tusschen de voeten van 
den zich vri jmakenden reus. 

Om meerdere soorten van zegels 
praktisch in ' t gebruik te maken be
handelde men den »kettmgbreker« 
eenvoudig met de schaar, knipte het 
onderlijf weg en zette op de plaats van 
het bloeiende boompje een engeltje 

met een palmentak bovenop den hoop schedels. 
Maar aan de beeltenis van den koning durfde men zich niet 

te wagen en ook de dame in Seivisch kostuum met d t n tam
men valk, die men wel voor een postduif aanzag, bleef achter 
wege. 

Zoo ontstonden dan de vredesengel en de halve »ketting
breker«. 

Den 3den Januari 1919 waren eindelijk de »kettingbrekers« 
aan de postkantoien en in de tabaksfabrieken in een zeer be
perkt aantal te verkrijgen. De betrekkelijk kleine boekdiukkeiij 
van »I. Blasnik Nachf« te Ljubljana kon namelijk niet aan de 
behoefte voldoen, daar men zich van s teendruk moest bedienen, 
omdat het aanschaffen van cliché's voor boekdruk uit het bui
tenland de uitgave nog meer ver t raagd zou hebben. 

L)e posterijen en de boekdrukkerij hadden bij het aanschaffen 
van papier, inkt en gom en ook met het perforeeren met de 
grootste moeilijkheden te kampen , want de vaklui, noch de 
noodige machines waren ter beschikking en het allerminst ont
brak het aan ervaring. 

Voordat nog de eerste zegels in boekdruk uit de Joegoslavische 
boekdrukkeiij verschenen en de serie nog slechts uit de waarden 
3, 5, 15, 20, 25 en 4o vinar bestond, raakten het mooie papier 
en de uitgekozen inkt reeds uitgeput, zoodat men weer tot an
dere, meestal slechtere soorten zijn toevlucht moest nemen. 

In April kwamen toen de hoogere waaiden in boekdruk uit, 
zoodat de ongeduldige verzamelaar dadelijk zijn hart kon opha
len aan een serie, die half m steendruk, half in boekdruk uitge
voerd was en bovendien tallooze afwijkingen in kleur, papier, 
perforatie en tandingen vertoonen. 

De »kettingbreker« scheen tot rust te zijn gekomen, toen hij 
tengevolge van de typografenstaking naar Weenen verhuisde, 
waar hij in een slechtere oplage verscheen, meer gelijkend op 
een vrijheidssymbool; de kleurnuances echter waren veel schooner. 

Na zijn terugkeer uit Weenen kwam hij weer in de Joegoslavische 
boekdiukkerij terecht, waar hij nog een korten tijd aangemaakt 
werd en alle mogelijke kleine ve tander ingen in kleur, papie ren 
perforatie onderging, totdat hij den 24sten Juni 1920 in andere 
teekenmg, kleur en papier verscheen, en toen nog in nieuwe 
waarden als definitieve oplage een kor ten tijd in omloop is 
geweest. 

De onverkochte resten werden naar het centraal magazijn in 
Belgrado overgebracht en later geveild. 

In een vo'gend artikel zullen we over het bewogen leven van 
onzen »Ketiingbreker« in nadere bijzonderheden treden. 

(Wordt vervolgd.) ]. A. K. 

P O i T Z E G E L H A N D E L 
WAT E R G R A A TS ME E fV 

J J » <> * D I B . L E O N D C RAAT 
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Nieuwe Uitgiften. 

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

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

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

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

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

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

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

AUSTRALIË. (Gemeenebest;. 
Onze geachte correspondent, de heer C. Belmonte te Sydney 

zendt ons de nieuwe ^ penny, oranje-geel in het George-type 
en schrijft daarbij o.m.: 

De navolgende wijzigingen staan ons nu nog te wachten : 
1 d groen (m plaats van violet) 
ïYi d rood » ^ groen 
2 d donkerbruin » » roodoranje 
3 d donkerblauw » » olijfgroen 
4 d bistre » » bleekblauw 
6 d bruin » » blauw 

__£ I grijs » » blauw en bruin. 
~ Aan het bovenstaande kan ik nog toevoegen dat de nieuwe 

3d waarde in het George in plaats van het Kangaroo type zal 
verschijnen, terwijl tevens een nieuwe waarde van 4V^d (tarief 
voor enkelvoudige aangeteekende brieven voor binnenlandsch 
verkeer) in violette kleur zal worden aan jemaakt. 
De waarden van aV^d en jd zullen niet meer worden gedrukt. 

Den berichtgever hartelijk dank. 

m BELGIË. 

Pakketpostzegel: 
15 centimes-blauw. 

BRITSCH HONDURAS. 

Portzegel i cent zwart, met water
merk in sierschrift. 

BRITSCH NOORD BORNEO. 
De 4 cents rood van 1909 is overdrukt met Three - cents -
Stamp Collecting meldt de verschijning van de volgende 

portzegels, verkregen door den opdruk Postage Due op de 
uitgifte 19QI, welke reeds overdrukt was met British Protec-
toiate: 

2, 3, 4) 5, 6, 8, 10, 12, 16, 18 en 24 cents. 

pMtvnvftnpnwm 

Ml 

CIRENAICA. (Dec. 23). 

De fascisten serie werd overdrukt 
met den naam van deze kolonie. Al
dus verschenen : 
10, 30 en 50 centimes, i, 2 en 5 Lire 

CHINA. 
De volgende waarden der koerseerende uitgifte verschenen 

in nieuwe kleuren : 
2 Dollar, blauw en bruin. 

10 » , groen en rose. 
20 » , purper en blauw. 

COLUMBIA, 
Hier verscheen het luchtpostzegel 30 centavos op 60 c. 

oranje met den opdruk Provisional. 
CORFU, 

Het Bulletin Mensuel waarschuwt tegen de vervalschingen 
van de opdrukzegels, uitgegeven tijdens de jongste Italiaan-
sche bezetting. Ook de afstempeling is valsch. 

Als eenige kenmerken der valsche opdrukken worden ver
meld : de letters zijn magerder, twijfelachtig en met doffe inkt 
gedrukt, terwijl de echte forsch en in glanzende inkt zijn aan
gebracht. 

COSTA RICA, 
Van de in de beide vorige nummers vermelde nieuwe zegels 

geven wij hierbij de afbeelding van de 12 centavos rood. 
Het draagt het jaartal 1921 

benevens het opschrift »Ter 
eere van het eerste Pan-Ame-
rikaansch postcongres«. Het 
vermoeden ligt voor de hand, 
dat we te doen hebben met 
een opruiminkje, daar het thans 
wel wat laat is om een congres, 
dat in 1921 gehouden werd, 
te fêteeren met een zegel. 

EGYPTE. 

Als aanvulling op de, in de beide 
vorige nummers vermelde waarden 
zijn thans te noteeren de frankeer-
zegels: 
3 milliemes, bruin 
4 milliemes, geelgroen. 
beide in het beeltenis-type koning 
Fouad L 

DANZIG. 
In nieuwe teekening, alle in een blauw pakje doch met het 

waardecijfer in zwart verschenen de volgende portzegels: 
5, 10, 20, 30, 4o, 50, 60 en 100 pfennig. 

Deze zegels vermelden alleen het waardecijfer, zonder munt, 
vermoedelijk om ze voor velerlei doel, in verband met even-
tueele wijziging in de muntsoort, te kunnen benutten. 

De zegels zijn gedrukt op het watermerkpapier, waarvan wij 
in het Decembernummer de afbeelding gaven. 

Lr.JtAJlJrlJU'illl^MJI 
WATCRGRAAFSMCER. 

fl .#► Ä . _ OIR. L E O N D E RAAT 
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DUITSCHLAND. 
Van enkele lezers mochten wij eenige aanvullingen ontvangen 

op de lijst van opdrukken, gepubliceerd in het December
nummer. 

Wij nemen haar thans weer op, aangevuld o.a. met de 
jongste dienstzegels. 

FRANKRIJK. 
Volgens het »Bulletin Mensuel« zullende zegels, uitgegeven 

ter gelegenheid van de binnenkort te houden Olympische 
spelen, spoedig verschijnen. De serie zal bestaan uit de waar
den 10, 25, 30 eu 50 centimes. 

B*iM«Mi«^M«ia«*MMM 

HONGARIJE (Dec. 23) 
In het Madonnatype ver

scheen de 5000 kronen blauw 
en groen. 

De dienstzegels werden uit
gebreid met: 

150 kronen, groen en rood 
350 kronen, violet en rood beide 
in de koerseerende teekening. 

IERLAND. 
In de teekening »zwaard des lichts« 
verscheen de 6 pence. 

ITALIAANSCHE ERYTHREA. 
Evenals voor Cirenaica werden voor deze kolonie de Fas

cistenzegels overdrukt met den landsnaam. 
ITAL. SOMALILAND. 

Ook voor deze kolonie werden de Fascistenzegels overdrukt 
met den landsnaam en munt: 
3 Besa op 10 cent. 

30 » 
50 . 
1 Lire 
2 » 

13 
20 
30 

I 
3 

Rup 

ITAiIAANSCH TRIPOLI. 
Opdruk »Tripolitania« op de Fascisten zegels. 
Men raadplege voor de waarden het gemelde bij Cirenaica. 

ITALIË. 
In de teekening, kleine koningskop, verscheen de frankeer

zegel 2 Lire, blauw en rose, een waarde, die vanaf 1889 niet 
meer in de zegels van dit land voorkwam. 

Binnenkort zullen de verzamelaars weder »verrast« worden 
met een serie ter herinnering aan den roman schrijver Man
zoni, in de waarden 10, 15, 30, 50 c. i en 5 Lire. Natuurlijk 
dat deze zegels ook worden overdrukt met de namen der Ita
liaansche koloniën, waardoor men vijf vliegen in één klap vangt. 

Wordt het nu heusch geen tijd, dat de verzamelaars front 
gaan maken tegen deze officieele uitbuiterij ? 

JAPAN. 
De eerstelingen van de nieuwe zegels, waarover wij reeds 

het een en ander in het Decembernummer berichtten, zijn 
thans verschenen. 

De zegels zijn zeer primitief gedrukt, niet gegomd en onge
tand; ze zijn van elkander te scheiden langs een puntlijn. 
Een en ander is verklaarbaar door den spoed, die met den 
aanmaak was te betrachten. 

Tot op heden verschenen de volgende waarden : 
5 rin grijs; 

I^ sen blauw 
2 sen lila rose ;. 

3 
4 
5 

sen rose 
sen groen 
sen violet. 

8 
1 0 
2 0 

sen oranje 
sen bruin 
sen blauw 

JAMAICA. 
De 5 shilling, bruin en blauw ver

scheen thans met het watermerk in 
sierschrift. 

De in het Novembernummer aan 
gekondigde weldadigheidszegels zijn 
verschenen in de waarden y^, 1 en 
I en 2 4 pence, die met een extra 
recht van een half penny worden 
verkocht. De opbrengst van dezen 
extratoeslag is voor een kinderfonds. 
Volgens het Bulletin Mensuel bedraagt 

de oplage 10.000 resp. 30.000 en 20.000 exemplaren, een 
aantal, dat al zeer gering te noemen is. 

De Engelsche vakpers is slecht over deze uitgifte te spreken ; 
dit is tenminste een verblijdend teeken, dat men tracht een 
halt toe te roepen aan de postadministratién, die de philatelie 
hoe langer hoe meer gaan beschouwen als een melkkoe. 

LIBERIA. 
In het vorige nummer vermeld

den wij de nieuw verschenen serie 
in de waarden : 
I, 2, 3, 5, 10, 15, 20 en 25 cents, 
welke eveneens uitkwamen met 
den opdruk O.S. als dienstzegels, 
doch in gewijzigde kleuren. 

WIJ geven hierbij de afbeel
ding van de i cent met het ge
denkteeken voor Roberts, een 
der presidenten van deze repu
bliek. 

1 

* 

. 

WW 
\iiKi\ 
È 
X 

| H 
^M 
1 
1 S 

4%iiiii!i>in!|' 

Ê'M' 
■~ v̂  ü i JSn ' 
^^^^H| 
^^^HV 
1̂ 9 
H 

LUXEMBURG. 

Van het fraaie 3 francs zegel be
staat volgens het Bulletin Mensuel 
een tweede druk, afwijkende van den 
eersten door het foimaat: 
ie druk 3714 X 22I/2 m.M. 
2e druk 361/̂  X 23V2 m.M. 

MEMELGEBIED. (Lithausche bezetting.) 
In langen tijd hebben we van dezen ouden bekende niets 

gehoord ; 't werd daarom langzamerhand tijd, dat de Lithau
sche postadministratie weer eens een 
teeken van leven gaf! De fa. Yaar en 
Co meldt ons de verschijning van vol
gende centuwaarden, op verschillende 
wijzen aangebiacht. Gemakshalve geven 
wij daarbij de Yvertnummers van de 
overdrukte waarden tusschen haakjes 
aan : 

2 
CENT, op 10 vaalbruin (i44) \ " 

3 CENT, » 50 groen (i48) ' g 
CENT 
CENT 

15 CENTJop 50 br 
2Z » "^ » » > 
30 » » 300 » 
60 » » 500 » 
10 Centu in rood op 5 blauw 
15 » » groen op 25 rood 
30 > » rood op I Lit 
60 » » groen op 25 rood 

10 vaalbruin (144) ■ ■ 
100 rood (149) J .S 
(155) donkergroen 
(155) 
(159) 
(161) 
{124) 
(125) 
(127) 
(125) 

»! 

fOS TZEGC1.HANDEL 
WATCNGRAArSMCER •M.YAAR t C^* 4f  D I R . L E O N D E RAAT 

= • INT.TCL. X U I D 62SS 
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15 Centu 
35 Cental 
30 Centu 
15 Centu 
25 Cental 
30 Centu 
15 Centu 
25 Cental 
30 Centu 
15 Centu 
25 Cental 
30 Centu 
15 Centu 
25 Cental 
30 Centu 
15 Centu 
25 Cental 
30 Centu 
15 Centu 
25 Cental 
30 Centu 
15 Centu 
25 Cental 
30 Centu 
Officieele 

op 10 vaalbruin m groen. 

20 geel 

25 oranje 

40 lila 

50 groen 

100 rood 

400 bruin 

1000 blauw 

rood 

» zwart 

rood 

' (144) 
(i44; 
(•44) 
(1*5) 
(145) 
(145) 
(i46) 
(l46) 
(146) 
(•47) 
(147) 
(•47) 
(148) 
(148) 
(•48) 
(•49) 
(•49) 
(•49) 
(•5^) 
('S') 
(•51) 
(•53) 

» » » (•53) * * 
» » » f'53) » * 
cijfers zijn van 5700 stuks (No 155) tot 127000 

/loodat ten hoogste 5700 complete seriën bestaan Alle restan
ten overdrukt. 

MALAY S T A T E N . 
In het vorige n u m m e r schreven wij het een en ander over 

de 10 cent zwart met blauwe omlijsting en vermeldden daarbij, 
dat volgens onzen correspondent deze waarde in den Yvert 
catalogus ten onrechte was vermeld in enkel blauw. Het blijkt 
thans, dat deze laatste kleur (enkel b'auw) gedrukt werd lang 
voor de verschijning van het zwart-blauw zegel, doch dat de 
ingebruikname ervan niet geschiedde, omdat ook de 12 cents in 
enkel blauw in omloop was. De 10 cents blauw, blijkt even
wel in handen te zijn van verschillende handelaars, die bij 
zijn verschijning, nu ongeveer vier jaar geleden, zich de noo-
dige exemplaren aanschaften. 

Resumeerende : de 10 cent bestaat derhalve in enkel-blauw 
en in zwart met blauwe randen. 

NAURU. 
De heer C. Belmonte te Sydney meldt ons de verschijning 

van : 
i]4 pence, koerseerend van Engeland, met den opdruk Nauru. 

Voorts zijn van dtzelfde serie de i en 2 d thans verschenen 
met een ruimeren opdruk, aangebracht in het midden van het 
zegel. 

N I E U W ZEELAND. 

Wij geven hierbij de afbeelding van 
het nieuwe i penny zegel in het vorige 
nummer nader omschreven. 

Naar verluidt, is het reeds, wegens 
zijn leelijk uiterlijk, buiten koers 
gesteld. 

OOSTENRIJK. 

In het bekende type versche
nen de portzegels 1000 en 1000 
2000 kronen, violet. 

PARAGUAY. 
Ten vervolge op wat wij in het vorige nummer mededeelden 

inzake den zwendel van de zegels in de waarden i tot 50 pesos, 
zendt de heer Hekker te Haarlem ons nadere gegevens, waaruit 
blijkt d a t : 

ie . deze uitgifte is maakwerk van eenige handige opl ichters ; 
2e, dat men in verband hiermede uiterst voorzichtig dient te 

zijn met het aanknoopen van relaties m e t : 
C. P. Mego, Lomas de Zamora, Argentinië. 
P. V. Hiordan, Buenos Aires, » 
Frank Warner, » » 
Marcos Rachitoff, » » 
James Collins, Quilmes, » 

PAPUA. 

Hier verscheen een 6 pence, purper 
en bruin. 
Den heer Belmonte dank voor bericht. 

POLEN. 

PWMMH r^ 

MMIAMMI 

In nevenstaande teekening, 
met de beeltenis van Copernicus 
verscheen de 5000 Mark rood. 

Voorts gaat Polen het voorbeeld 
van zijn naasten buurman volgen. 

Hopen we, dat he t dit niet al 
te consequent doe t ! Vermeldden 
wij in het vorige nummer reeds 
een loooo opdruk, thans gaan 
we een stapje verder. 

Van het zaaiers-type werden 
overdrukt : 

20 Mark rose met 25000 Mark 
10 Mark blauwgroen met 50000 

Mark. 
De eerstgenoemde opdruk is 

aangebracht op de 20 mark, welke 
in afwijkende grootte verscheen 
(gecatalogiseerd in den Yvert als 
No. 226 en 226a). 

Ook is de eerste »hooge« port-
waarde te melden : 
20000 op 8 mark, blauw zwart. 

PORTUGAL. 
In het Ceres-type verscheen de 
I Esc. blauw. 
Voorts kwamen uit de navolgende portzegels, waarde-aan

duiding in centavos en in de bekende t e e k e n i n g : 
8, 16, 32, 40, 48 en 80 centavos, alle olijfgroen. 

REPLUBLIEK VAN H E T VERRE OOSTEN. 
Waar de verzamelaars al niet goed voor zijn ! Het eene 

oogenblik doet men een aanslag op hun beurs voor een kin
derfonds, dan voor noodlijdende kunstenaars en oorlogsinva
liden, voor een afgebrand postkantoor enz. enz. 

De beeren in »het verre Oosten« hebben wat anders bedach t ; 
vredelievend als ze zijn hebben ze behoefte aan een luchtvloot 
en wat is gemakkelijker en goedkooper' dan de verzamelaars 
er voor te laten opdraaien ? 

Voor dit doel — het scheppen van een fonds, waaruit de 
kosten zijn te bestrijden van de luchtmoordwerktuigen — 
verschenen eenige opdrukken op koerseerende zegels. W e 
zullen aan dezen vorm van modern roofridderschap geen 
steun ver leenen; vermelden een en ander uitsluitend- curiosi-
teits-halve. 

SALOMON EILANDEN. 

Met het watermerk in sierschrift ver
scheen de 3 pence, blauw. 

|zf-£A^J4r|JH'f 1̂ 1.1 JV 
VVATCRGRAArSMCrn. k ^ O ^ O IR.LE<7N D C RAAT 

O» * ^ = • INT.TEL. r u l O 62S5 



6 NEDERLANDSen MAANDBLAD VOOR PHILATELIE. 

RUSLAND. (Nov. 23). 
Verdere aanvullingswaarden : 

2 kopeken, groen. 
5 » lila. 

50 » bruin, 
de beide eerste in het type 
der I kop, de 50 kop in 
het type der 6 kop. 

SYRlE. (Flansche bezetting) 
Verdere waarden met den opdruk »Syrië Grand Liban« op 

koerseerende Fransche zegels zijn ver schenen : 
3 piastres op 60 centimes, 

10 > t 2 francs. 
25 » » 5 » 

Met dezelfden opdruk op Fransche portzegels verschenen 
de por tzegels : 
50 centimes op 10 c. 

I piastre » 20 c. 
5 » » I franc. 
Enkele frankeerzegels, met den hiervorenvermelden opdruk 

werden voorzten van »Poste par Avion« en aldus gemaakt tot 
luchtpostzegels : 
2 piastres op 40 centimes. 
3 piastres op 60 » 
5 piastres op i franc. 

10 piastres op 2 » 
TSJECHOSLOWAKIJE. 

Als bijzonderheid van de Masaryck
zegels zij nog het volgende vermeld : 

Het monogram C. 8 P. dooreenge
strengeld op de achterzijde voorkomend, 
IS ontstaan door een ongelijke verdee
ling van de kleefstof; het verdwijntin
dien men het zegel aan de achterzijde 
vochtig maakt . Deze wijze van gommen 
is een uitvinding van de firma A. Haase 
te Praag, die er patent opnam. Zij is 
wellicht een goed afweermiddel tegen 
vervalschingen, daar allerlei initialen 

regeeringswege op de achterzijde der van of monogrammen 
zegels kunnen worden aangebracht . Bovendien krullen de zegels, 
op deze wijze gegomd, niet op. 

TUNIS. 

Men schijnt de nieuwe teekening van 
1922 niet verder te benutten. Vermeld
den wij in het vorige nummer een 15 
centimes violet in de oude teekening, 
thans is in ditzelfde pakje verschenen 
een 4o centimes, zwart op rose. 

TURKIJE. 
Aanvullingswaarden in de koerseerende t eekening: 
20 para's olijfgeel. 

I piaster violet 
1V4 » lila 

VENEZUELA. 
In aansluit ing op het in het Decembernummer gemelde, 

bericht de heer Martens te Amste rdam ons, dat de 10 centa
vos wijnrood thans ook verschenen is met de perforatie G.N. 
(Gobierno Nacional). 

V. S. AMERIKA. 
Het Hardingzegel —• 2 cents zwart — is thans ook ongetand 

verschenen. 
V. S. VAN AMERIKA. 

Volgens Amerikaansche bladen gaat men hier een »over
winningsserie« uitgeven, o.a. weergevende een gezicht op St. 
Mihiel, de eerste Fransche stad door de Amerikanen op 
de Duitschers heroverd. 

Men zou zoo in z'n eenvoud zeggen, dat deze benarde tijden 
van de regeeringen wat anders vragen, dan een serie ter her
innering aan een oorlog, die reeds een 5tal jaren achter ons ligt. 

Het wil met den verkoop der Kerstzegels klaarblijkelijk niet 
vlotten ; dienstorder 3bis van 1924 luidt tenminste : 

»Blijkens bericht van den Controleur is de verkoop der Kerst
zegels achtergebleven bij de verwachting, welke bij de verstrek
king voorzat. De medewerking van de directeuren wordt hierbij 
ingeroepen, om al die maatregelen te treffen, welke den verkoop 
in den tijd, die nog rest (tot 15 Jan. a.s.) kunnen bevorderen. 
In de eerste plaats is erop toe te zien, dat aan alle loket ten, 
waar zegelverkoop plaats heelt — ook al zijn zij tijdelijk daar 
voor opengesteld — zegels in voldoenden voorraad aanwezig zijn, 
en dat, indien de voorraad tegen het einde loopt, tijdig genoeg 
nieuwe zegels worden aangevraagd. 

Voorts kan de zorg, dat het reclamebil jet voor de zegels op 
een juiste, d.w.z. in het oog vallende plaats is opgehangen, tot 
het debiet bijdragen. 

Ten slotte kan ook met een ctikei bescheiden woordA^ aandacht 
van zegelkoopers op de Kerstzegels worden gevestigd. Het zal 
mij aangenaam zijn, indien de di rec teuren verder alles willen 
doen, wat terzake in verband met de locale omstandigheden 
aanbeveling kan verdienen.« 

Wij herinneren eraan, dat de oplaag bedraagt 500 000 stuks 
van elke waarde; wat na 15 Januari e.k. niet is verkocht, wordt 
vernietigd. 

mmmmmmmm 

I M M M M 

1.T15.200 stuks. 
281.000 » 
320.000 » 
700.000 » 
354.000 > 
673.000 » 

Van officieele zijde gewerden ons de oplaagcijfers van de 
jongste opdrukken, hierbij in beeld gebrach t . 

Overdrukt werden 
Frankeerzegels 10 et. op 3 et. 

» I gld. op 17}^ et. 
Portzegels i et. op 3 et. 

» 2I/2 et. op 7 et. 
» 25 et. op iVi et. 
» 25 et. op 7I/2 et. 

Dienstorder 874 van 1923 schrijft voor : 
»Aan verzoeken van het publiek om Nederlandsche port en 

frankeerzegels, welke niet op s tukken zijn gehecht , van een af
druk van den dagteekeningsstempel te voorzien, is voortaan te 
voldoen. Het afstempelen van deze nie t opgeplakte zegels be
hoort, mede ter voorkoming van beschadiging, met de noodige 
zorg te geschieden.« 

Hieruit blijkt, dat ook het Hoofdbestuur der Nederlandsche 
posterijen meer en meer rekening gaat houden met de verlan
gens der verzamelaars, een gedragslijn, die de staatskas slechts 
ten goede kan komen. 

Door onvoorziene omstandigheden kan de redacteur Nederland 
en Koloniën deze maand deze rubriek niet verzorgen ; de lezer 
volsta daarom voor dit maal met deze korte berichten 

§ Veilingen. 
% 

De verzameling postzegels uit Azië en Afrika, bijeengebracht 
door wijlen dr. H. Cosman van Amste rdam, zal op l en 2 Jan. 
a.s. geveild worden bij Putt ick en Simpson, Leicestersquare 47, 
Londen. Tot de verzameling behooren o.a. een bruine Ceylon 
postzegel van 8 pence uit 185758 en een blauwe Mauritiuszegel 
van 2 pence uit 1859. Tel. 23 Dec. ' 23 . 
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RECLAMEAANBIEDING i 
yÄlIlN„HAAGSCHE POSTZEGELHANDEL' Jï 

TOUSSAINTKADE 41 D E N H A A G 
WIJ OPENEN DIT NIEUWE JAAR MET EEN REEKS B U I T E N G E W O N E 
VOOKDEELIGE AANBIEDINGEN, WAARVAN U ALLEN ZULT PROFITEEREN. 

Duitschland, 38 prov. (compleet) f O 40 ; 10 series f 3 50 
„ 10 milliarden piov. (compleet) . . . f 0,90; 5 series f 4,25 

Dienst 1921, 17 waaiden, f 0,15; 
„ „ Overdr. 20500 m. (compleet) f 0,15; 10 series f 1,25 

100—200 raillioen, 2, 5, 20 en 50 milliard f 0,65 
„ „ „ 100 en 200 millioen apart 10 cent; 
„ Wachburg en Keulsche Dom, 2 stuks 10 cent; 10 series f 0,90 ; 

100 
10 
5 

100 
5 

10 
50 

series 
series 
series 
series 
series 
series 
series 

f 3 0 , 
i 
f 
f 
f 
f 
f 

8 , 
0,65 

10,— 
3,— 
0 80 
4,— 

3000 zegels van Duitschland, slechts f 7,50 
4000 zegels van Duitschland, slechts f II,— 
5000 zegels van Duitschland, slechts f 15,— 

PRACHT SPECULATIE 
4 VOOR 1 CENT! 

5 series f 2, 10 series f 8,50 Danzig, Eéndagsvlieger (compleet) f 0,45 ; 
„ 1—500 millioen, wc. 10 millioen geel, 

serie compleet 13 stuks, slechts f 0,65, 5 series f 3,—; 10 series f 5,50 
„ 10 millioen, geel, groot formaat (wordt zeldzaam) f 0,20; 10 stuks f 1 65 
„ 1 millioen, geel, zeer zeldzaam f 0,85 ; 5 stuks f 4,— , 10 stuks f 7,50 
„ Vliegpost (nieuw), 4 w. compl. f O 15; 10 ser f 1,25; 100 ser (compl. veil met plaatfout) f 15,— 

50 velschillende zegels van Danzig (Yvertw. 17 fr ^ slechts f 0,60; 5 ser. f 2,75; 10 ser. f 5,— 
Hongarije, Vredcsserie. compleet met Porten (Korenaren) . . . . ^ . , , . , . . f 1,10 

Madonna, 50, 100, 200 en 500 Kr. gebruikt, slechts . . . .y^.'fé~'^'. ■ . f 0,35 
200 en 500 Kr. ongebruikt f 0,25 

50, 100, 350, 1000 en 2000 Kr. benevens Dienst 1501100 en 350 Kr. . . . f 0,95 
150, 200, 400, 3000 en 5000 Kr, benev. Porto 500, 1000 en 2000 Kr. 

en Dienst 2000 Kr |250, serie compleet f 2,90 
„ serie Koztarsasag, compleet met porto's (27 waarden) . . f 0,45; 10 series f 3,75 
„ serie Magyar Posta, compleet met porten (29 waarden) . . f 0.35; 

100 velschillende Hongaren 25 cent; 
WestHongarije, (Michel No. 1122), geheel compleet . . . . . . . f 0,75; 

„ (Michel No. 60 85), een zeer zeldzame serie 
compleet f 2 75 ; 5 series f 10,— ; 

Hongarije, Porto Prov. 1921'23, 2>^ Kr.500 Kr., 11 stuks . . . . f 0,35; 
., Debreczen 1920 (groot formaat) op vier brieven, 31 waarden f 7,50 

Georgia, serie compleet getand f 0,10, ongetand f O 25. Per 10 series f 0,80 en f 2,— 
Denemarken 1919, compleet tot 5 Kr. 12 stuks (lastige serie) . . . . f 0.75; per 10 f 6.50 

„ 1921, Porto overdrukken, compleet met de 10 ö (SF) . . . f 0 70; per 10 f 6,— 
1920|'21, (Gebouwenserie), compleet f 0,25 ; per 10 f 

10 series f 3,— 
10 pakjes f 2,— 
10 series f 6,— 

10 series f 17,50 
10 series f 2 75 

de 80 ö. (groen), 1, 2 en 5 Kr. f 0,85. 1 en 
8 ö!3 ö., 8 ö|7 ö. en 8 ö|12 ö, 3 stuks f 0,25. 

1,90 
2 Kr. 1913 plus 1 Kr 1921 f O 30 

Serie 1907l'12 compleet f 0 20 
België 1893|1900, 2 f op rosa, 2 f. op wit en 1905 2 f., 3 stuks slechts f 0 95 

1910, serie Caritas licht en donker compleet, 8 stuks f 0,50 
Caritas met opdruk 1911 (licht en donker) compleet, 8 stuks f 1 75 
Caritas Charleroi 1911 (licht en donker) compleet, 8 stuks f 0,75 

DEZE 6 SERIES (24 STUKS) f 2,75. (KLEINE VOORRAAD) 
Olympiade 1920 (compleet) f 0,30. Dito met overdruk 20_c. (compleet) f 0,10 

^^aMt,MAmiélÊ^ltaiSiaÉ.ta 
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ë, Invalide-zegel voor 1922, . . . . f 0,20. Dito voor 
1919, uitgave met overdruk „T" compleet, 9 stuks slechts . . . 

192S f 0,10 
f 0,95 

I België. De serie Staalhelm met overdruk „T". Compleet, 8 stuks, uiterst zeldzaam f 12,50 

Nieuwe porten compleet f 0,55 
2,25 
4 , -

Belgisch-Congo, (nieuw) 5, 10, 15 en 25 cent. f 0.15. 
„ TAXE, TAXES en Taxes (overdrukken), 3 series compleet f 

België, 50 cent, Tentoonstellings-uitgifte (donker-blauw) f 0,45 ; 10 stuks f 
„ Spoorweg-zegels 1902|'05, 15 stuks, echt gebruikt, slechts f 0,20 
„ Spoorweg-zegels, serie 1916, compleet 21 waarden (Yvert No. 58—78) f 1,75 
„ Spoorweg-zegels Yvert No. 58 tot 127 (3 series compleet 70 stuks) f 5 95 

Beieren 1911. serie tot 1 ra compleet f 0,50. 2, 3, 5, 10 en 20 mk ''pracht exerapl) f 12,50 
„ 1914, compleet. Deze series ook met overdruk Volksstaat en Freistaat, per serie f 0,75 
„ Dezelfde series ongetand, per serie f O 70. Alle 6 series compleet f 3.— 
„ 1908, overdr E compleet (ongebruikt) f 0,85. 1912 E (geperf) compl. (ongebr.) f 0 95 

1920 (overdruk Deutsches-Reicb), compleet, ECHT GEBRUIKT (z z) . . . . f 0.75 
Bulgarije 1902 (gekleurd), 3 stuks f 0,60. 1907, 3 stuks compleet (lastige serie) f 1 50 

,, 1911, serie 1 c. tot 2 1., compleet 11 waarden (gebruikt) • . . f 0.70 
„ 1920 compleet 6 stuks f 0,65. 1922 (Bouché), compleet 9 stuks f 0.75 

1919, Port De 1. 2 en 3 lewa f 0,30. De 5 c tot 50 c. (5 stuks) f 015 
50 VERSCHILLENDE ZEGELS VAN BULGARIJE (ALLE PR.EXEMPL) SLECHTS f 0 60 
Albanië (Yvert No 120 tot 126) 1922, serie compleet, zeldzaam f 3 50 

1914, TAKSE (schuin), serie compleet met keur f 6 90 
Caréiië. Het land compleet (zeer lastige serie), 15 stuks (Yvert 130 Francs) f 7,50 
Fiume, overdruk op Hongarije, geheel compleet (No 1—31 port 1—12) gekeurd . . . . f 15,— 

„ ARBE en VEGLTA (No. 1—6, la—4a, 11—16, 11a—14a) 700 fr Yvert (m. keur) f 45 — 
„ ARBE en VEGLIA, beide series (zonder A-nummers) Yvert 180 francs, slechts. . f 12.50 

Frankrijk, Yvert No 162 tot 169, compleet, ongebruikt (overal uitveikocht) f 2,45 
Tsjecho-Slowakije, Jubilé (reeds uitverkocht), compleet f 1,60 

„ 1919, (Leeuwen en Madonna's), compleet 6 stuks f 0.50 
100, 200. 300, 400. 500 en 600 h. (type D.), compleet f 0 35 
1920, (Masariik) 125, 500 en 1000 h., 3 stuks compleet f 0 40 

„ Vliegpost 1922, compleet f 0,65 80 en 90 h. (Type C.) f 0,20 
overdruk Doplatit, 20, 50, 60, 100 en 200 h., compleet f 0 50 
Porto's, 1 tot 11a, compleet (5 h. tot 2000 h), slechts f 1.75 

Lichtenstein, serie 27 waarden met porto's f 0 25. Ongetande serie (1 stuks) . . . . f 0,15 
1920, overdrukken, compleet 6 stuks f O 75. 2 Rp op 10 h (Til) . . . f O 35 

Estland, nieuwe vliegpnst met overdruk 1923, 5, 10, 15 en 20 mk, zeldzaam f 2 95 
San-Marino, Roode-Kruis (met de zeldzame Expresso), geheel compleet f 1,65 
Cnylon, 50 en 100 Rup fisc. gebruikt (Yvert :Ro 192—193) {% cent per franc) . . . f 5 95 
Joego-Slavië 1921, complete serie (Yvert No. 129 tot 142), 14 stuks f 0,40 

,, (Bosnië 1918) op Bosnië 1906, geheel compleet. 16 waarden f 1.75 
overdruk S H S op Hongarije, compleet (met zeldzame waarden) f 7 50 

' ' . f 295 
. f 0.25 
. f 0 35 

Dante serie, compleet f 0 85 
1911, (Kerken), 2 stuks, compleet . . . f 0.20 

1921, (Engel), compleet f 0,20 
1890, Val. p.1. stampe, compleet . . . f 0.45 

compleet, 6 stuks f 1,50 
Zward-Hemden serie, compleet, (oplaag 40 000 series) f 1 40 
Geloof-serie, compleet (schitterende uitvoering), ongebruikt f 2,75 
Gelnof-serie compleet als boven doch, gebruikt f 3.25 
1878, overdrukken, compleet (Yvert No. 25 tot 32) f 0,95 

de serie 1920 (doorstoken) compleet 5 p. tot 10 dinar 
,, 1921, 10 op 5 h. en 30 op 5 h (nieuwe waarde aan^eviner), compleet 

Buloarije 1920. overdruk serie, compleet f 0,65. Port 1901, 5 tot 30 c. 
Italië, vliegpost (overdruk) compleet f 0.45. 

„ 1911, serie compleet 4 stuks f 0.20. 
„ 1912, serie 2 op 5, 10 en 15 f 015. 
„ 1922, Mazzini, serie compleet f 0.75. 
„ Facsisten, Jubilé-serie (kleine oplaa?) 



Italië, Poste Pneumatica 15 (violet), 30 (blauw), 2 stuks f D,15 
„ de nieuwe pakketpost overdrukken, compleet, 3 stuks f 0.45 

Dostenrijksche Post in Italië, 1ste serie, compleet (Yveit No. 1—20) f 1,25 
,, „ „ „ 2de serie, (zonder 11 6 c), Yvert No. 27—39 f2.75 

Oostenrijk, serie Hochwasser, compleet, 20 stuks . f 0,35 
„ serie Kärnten, Abstimmung, compleet, 19 waarden i 0,70 
„ Porto overdrukken 1916, compleet, 6 stuks ' . f 0,15 

Nieuwe Porto's, 400, 600, 800, 1000, 1200 en 2000 Kr f 0 50 
„ Post in Rumenië, 1ste serie, compleet, 17 stuks f 2,25 
„ ,, ,, ,, 2de serie, compleet, 17 stuks f 1.50 

98 verschillende zegels van Oostenrijk, gebruikt (1919—1921) f 0 60 
Memel Gebied, geheel compleet, 17 stuks (zeer zeldzaam) f 6,95 
Memel, complete serie, 2de Vliegpost f 0 90 

„ complete serie, 3de Vliegpost f 0,90 

MEMEL, GEHEEL COMPLEET (Yvert No. 1 tot 122) f 82 50 
MEMEL, GEHEEL COMPLEET IN BLOKSTUKKEN, UITERST ZELDZAAM f 350,00 

SERIE MONTENEoRO 1910, COMPLEET, OP BLAUW PAPIER, VOOR SPECIAALVERZAMELAARS! 
- VAN DEZE SERIE WERDEN SLECHTS 100 SERIES UITGEGEVEN! — 

Bosnië 1916, serie compleet (zeldzaam) f 6,95 
„ 1917, serie compleet, gebruikt f 3 25 

1900f01, serie compleet (1 h tot 5 Kr.) en 1901107 (20 h. tot 45 h.), 19 stuks. . f 2,25 
„ 1917, Serajéwo, serie compleet f 0,15. Gebruikt f 0,20 

serie overdruk 1915 f 0,35. 1916 overdruk f 0,25, 1918 overdiuk f 0,20 
„ 1917, Weduwen en Weezen . . . f 0,10. Couranten serie, compleet . . . f 0,35 

SERIE IERLAND, COMPLEET IN TYPEN TOT 1|—. 20 WAARDEN ECHT GEBRUIKT f 12,50 
KLEINE VOORRAAD. 

Samoa 1900 (Duitsch), 1, 2 en 3 mk . Yvert No. 51 tot 53 (27 Francs) f 2,25 
Spanie 1Ö07, (Exposition Madrid), compleet i 0,55 
Zwitserland, Vliegpost, 6 waarden (groot formaat) f 1,35 

„ de nieuwe Pro-Juventute, compleet f 0;70 
„ 3 Pr., groen, 3 Pr. rood en 5 Fr. blauw f 0,50 

Russische Levant 1910, serie compleet, 7 stuks, slechts f 0,95 
Liberia 1903 (Negerkoppen), compleet, 5 stuks f 0,60 

„ 1923 (nieuw), groot formaat, serie 10 stuks f 1,25 
Saargebied op Duitschland 1920, 5 pf tot 2 ra. 50, 17 waarden, compleet f 1,25 

„ 1922, Dienstzegels, compleet (Frankenwaarden) f O 90 
Luxemburg, 10 Frc (zwart), met of zonder Officiel f 1,65, beide f 3,— 

„ Nieuw ! 37)^ op 25 in twee typen, 2 stuks . f 0.25 
Porto 1920, 15 c. op 123^ c. en 30 e op 25 c, 2 stuks f 0,30 

Créta 1905, complete serie (groot formaat), 6 stuks f 0,20 

Créta, de 5 Dragme 1900 (No. 9), ongebruikt in blok van 4 f 47,50 
„ 1900, 5 Dragme, ongebruikt (Yvert No. 9), zeer zeldzaam f 12,50 

België, No 1 en 2 f 6,— (pracht exemplaar). 1 Frc. No. 21 f 6,— en f 7,— (pracht ex.) 
„ 2 Frc Staalhelm, ongebruikt (fraai exemplaar), met of zonder gom . . . f 15,— 

Finland, No. 2. schitterend exemplaar, breede randen, onbed. penstr f 15,— 
No. 26 en 27, 5 en 10 Mk., prachtstukken, f 39,— per stuk f 20,50 
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ENGELAND. Het zeldzame £ 5.—, pracht exemplaren . . f 75,—, f 85,— en f 90,— 
Beieren No. 1. Een zeldzaam mooi kabinetstuk, gebruikt . . . . f 60.— en f 67 50 

„ No. 36. 1 Mk, ongetand, prachtstukken . . . . f 10,—, f 12,50 en f 14,— 
,, Taxe No. 1, (ongebruikt) f 6,50. Met rand van het vel f 10,75 

Bulgarije No 25, 50 op 1 Frc. f 15,—. De Een Franc Napoleon (Kabinetstuk) f 65,— 
Malta No 1, 2 en 3, samen f 15,—. No. 11, 15 en 16 f 17,50 (pracht exemplaren) 
Siam, 20 Tical 1908, . . f 7,—. 20 Tical 1912 . . f 9,— (pracht exemplaren) 

Nederland, 15 cent, No. 3 f 6,— en f 7,—. No. 6 f 6,— en f 7,— (pracht exemplaren) 
No. 7, 8, 8, 10. 11 en 12 . . . f 10,—. Wapenserie compleet . . . f 5,50 
1 Gld, Koning, . . f 0,30. 1 Gld, Koning, No 46, ongebruikt . . f 1 90 

„ 5 Gld, Jubileum 1913 . . f 1,50. Koningin No. 43 en 44 (2 stuks) . . f 0,20 

I ftcdcrlawd. 10 ( op )VA c , 10 (. op IVA c. tn 1 Gld. op 17H c. (grof getand!) ƒ 2,50 | 
Nederland. De Nieuwe Prov. met de porten, compleet 7 stuks (2 X 23^ c) f 1 90 

„ Serie Armenv?et, compleet 8 stuks, geg. echt met keur f 3 90 
Nederlandtch-Indië, Jaarbeurs-Bandoeng, compleet, ongebruikt f 2,95 
PAKKETTEN. 
1000 verschillende zegels, 1000 gomstrookjes, watermerkzoeker en tandingmeter, slechts f 2,50 
Ruilpakket met 4 0 0 0 zegels (ook dubbele), Yvertwaarde ongeveer 1000 Fr. f 7,50 
100 verschillende van Nederland en Ned.-indië (prachtig ruilmateriaal) . . . . . . . f 1 50 
150 verschillende van Nederlard en Ned-Indië (prachtig ruilmateriaal) f 2,50 
Seebeck-pakket, inhoudende 200 verschillende zegels van Centraal- en Zuid-Amerika (Yvert-waarde 
ruim 100 fr), slechts f 5.50. Het pakket bij uitnemendheid ter completeering van uw Album' 
Suriname 1892, 1 et. Koning (gebruikt) , . . . f O 08; 10 stuks f 0 70; 

1892, 2 et. Koning (gebruikt) . . . . f 0,08; 10 stuks f 0,70 ; 
1879, 2 ^ et. Koning f 0,10; 
1892, 214 et. op 50 et. (bruin) f 0,45; 
1892, 2̂ 2 et frankeerzegel f 0,08 ; 10 stuks f 0,70; 

100 stuks f 6,— 
100 stuks f 6,— 

10 stuks f 0 85 
10 stuks f 3.75 

100 stuks f 6,— 

Curapao 

1889, Port 23^ cent f O 40; 10 stuks f 3,35 (onuitgezocht) 
1909, 5 cent, zaagtanding f 0,15; 10 stuks f 1,25; 100 stuks f 11.— 
1909. 5 cent, zaagtanding Tête-Bèche, paar , f 0,75 
1895, 2)^ et. op 10 et • . . . f 0,40 
1895, 2^4 et. op 30 et f 0,35 
1890, Port 30 cent f 1,25 
1890, Port 40 cent f 1,10 

10 stuks f 3,25 (handstempels) 
10 stuks f 2,85 (handstempels) 
10 stuks f 11.— (onuitgezocht) 
10 stuks f 9,25 (onuitgezocht) 

A L B U M S . ){et Spcciaal-albM voor Jtedcrland en Holowign (Yvert witg) f 7,25 (fratico). j 
SCHAÜBEK'S Victoria Albums f 5,20; f 7,80; f li:20 en f 12.60 (franco 
SCHWANEBERGER Albums, plaats voor 18500 zegels . . f 4 50; f 5,50; f 8,50 en f 9,— 

VER BENEDEN DE DUITSCHE PRIJZEN ! 
Het EUROPA-ALBUM, Uitgave 1924. kost slechts f 12,50 (franco) 
BLANCO ALBUMS, f 2,50 (26 X 23). f 3,50 (25 X 20). f 4 25 (30X26). f 5,25 (30X26) 

PRIMA PAPIER, STEVIGE KLEMRÜG. 
Bij afname van minstens 3 stuks FRANCO NEDERLAND, MET 5 O/Q EXTRA KORTING. 
Voor Albums ä f 5,25 zijn steeds bladen verkriigbaar, per 10 stuks f 0,25 

Toezending geschiedt alleen bij vooruitbetaling. Bedragen beneden 10 Gld porto extra, 
leder kooper ontvangt een bon, welke bij bedragen van 10 Gld. of veelvouden daarvan omgewisseld 
kunnen worden, tegen 5 % der waarde, aan zegels naar Uw keuze. 

N.B. Bewaart deze Prijscourant zorgvuldig! (20) 

^ 

VJI.-'" Jt^nJi. 
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DUITSCHLAND. De uitgifte van 1920 (kleurverandering Gernnaniatype) — einde 1923 

GERMANIATYPE 
(nieuwe kleuren.) 

watermerk 

oud 

CIJFERTYPE 

watermerk 

oud nieuw 

ARBEIDERSTYPE 

watermerk 

oud 

POSTHOORNTYPE 

2 kleuren 
watermerk 

oud 

kleur 

watermerk 

oud nieuw 

TENTOONSTELLING 
ZEQELS 

(München) 

watermerk 

oud 

Welda

digheids

zegels. 
(groot for

maat met 
aanhangsel* 

10) 

GROOT FORMAAT 
CIJFERTYPE 

watermerk 

oud nieuw 

5 pf 

1 

3 
5 

10 

10 » 
20 » 
30 » 
4o » 
50 » 
60 » 
75 » 
80 » 

1 M 
11/4 » 

2 » 

4 » 
60 M/5 pf 
M/1V4M 
M/75 pf 
M/75 pf 

75 pf 

5 pf 
10 
15 
25 
30 
40 
50 

8 D/30 pf 

5 pf 
10 » 
15 » 
25 » 
30 » 
40 » 
50 » 
75 " 

5D/40 pf 
8D/30 pf 

4ooD/i5pf 
I) 

400D/25 pi 

400D/30 pf 
I) 

400D/40 pf 
I) 

800D/5 pf 
8ooD/iopf 

6opf 2) 
80 » 2) 

100 » 3) 
120 » 3) 
150 » 4) 
160 » 4) 

20 M 6) 

M 

60 pf 2) 
~ 2) 

3) 
3) 
4) 
4) 
5) 
4) 
4) 
6) 
5) 
4) 
5) 
4J 
5) 

100 M/5 M5) 
500 » /25 » 4) 
1000 »/20» 6) 

15D/40» 4) 
20I)/I2l> 4) 
20D/25 »4) 
25D/25 »4) 
30D/I0 » 4) 

80 
100 
120 
150 . 
160 
5 

10 
12 
20 
20 

25 
30 
4o 
50 

2 M 
3 M 
4 M 

10 M 
20 M 
30 M 

50 M 
20) 

Ruhrhulp

zegels 

2 M 
3 M 
4 M 
5 M 
6 M 7) 
8 M 8} 

20 M 
30 M 

40 M 8) 

10 M 9) 
20 M 9) 

1V4 M 
2 M 
3 M 
4 M 

6 + 4 M 
12I8M 

5 M 11) 
10 » I I ) 

100 
200 
300 
4oo 
500 

M 

5 M 
10 M 

50 
100 
200 
300 
4 0 0 
500 

1000 
2000 
3 0 0 0 
4 0 0 0 

500Ü M 
5000 M 

I 0 0 0 0 0 

I I ) 
I I ) 
M 

KLEIN 
FORMAAT 

CIJFERTYPE 

IDEM, DOCH 
WIJZIGING IN 

D E TEEKENING 
10) 

TYPE 
MONU

MENT 
10) 

KLEIN FOR

MAAT CIJFER

T Y P E 
met opgedrukte 

waardeaanduiding 
10) 

VLIEGPOST

ZEGELS 
10) 

2 kleuren I kleur 

D I E N S T Z E G E L S 
WATERMERK 

OUD 

met 
cijfer 21 

zonder 
cijfer 21 

NIEUW 
(zonder 
cijfer 21) 

Met op

druk 
,D1ENST

MARKE" 
10) 

100 M 14) 
100 M 15) 

200 M 
300 » 
4oo » 
500 ï 

1000 » 
20D/200 » 
30D/200 » 
75D/300 » 
7 5 D/400 » 

75D/1000 
lOOD/lOO )) 
I00D/400 » 

I25D/IOOO» 
250D/200 » 
250D/300 > 
250D/400 
250D/500 
800D/200 » 
800D/300 » 
8ooD/4oo » 
800D/500 > 

800D/1000» 
2Mn/200 » 17) 
2Mn/3oo » 
2Mn/5oo » 
iMd/ioo » 

5000 M 
50000 M 
75000 M 

2 Mn/5000 M 17) 

5000 M 11) 
(Wartburg) 
looooM II) 
(Keulsche 

Dom) 

16) 

16) 

6) 

500000 
1 M n 
2 M n 
4 Mn 
5 Mn 

10 M n > 
20 M n » 
30 Mn » 
50 Mn ï 

100 M n » 
200 M n » 
500 M n > 

1 M d » 
2 M d » 
5 Md » 

10 M d » 
20 M d » 
50 Md» 

5 Md/2 Mn » 
5 Md/4 Mn » 

5 Md/10 Mn » 
10 M d / 2 0 » 
10 M d / 5 0 » 

10 M d / i o o » 
3 pf. 2 1 / 
5 » 2 1 / 

10 » 2 1 / 
20 » 2 1 / 
50 » 2 1 / 

100 » 2 1 / 

M 

17) 
17) 

17) 

17) 

17) 
17) 
17) 

17) 
17) 

17) 
17) 
17) 

I M 
2 
3 
5 

10 
25 

100 

25 pf 
40 pf 
50 pf 
60 pf 
80 pf 

5 M 
10 M 
25 M 

100 M 
200 M 

5 pf 
10 pf 
15 pf 
20 pf 

30 pf 

50 pf 

I M 

5 pf 
10 » 16) 
15 » 
20 » 
30 » 
4o » 
50 » 
60 » 

1 M 
1V4M 

2 » 
3 » 
5 » 

5D/5 M 
20D/30 pf 19) 

100D/15 pf 
250D/10 pf 

800D/30 pf 

75 pf 

2 M 

1 0 
2 0 
■io 

1 0 0 

M 
M 
M 
M 

75D/50 M 

400D/15 pf 
800D/30 » 
1 Mn/75 * 
2 M n / i o » 
5 Mn/ iooM 

20 M5) 
30 » 5) 
4o » 4) 

200 » 18) 
3 0 0 » 18) 
4 0 0 » 18) 
500 » 18) 
ooMniS) 

200 » 18) 
2 Md 18) 
5 » 18) 

10 » 18) 
20 » 18) 
50 » 18) 

3 p f 2 2 ) 
5 » 22) 

10 » 22) 
20 » 22) 
50 » 22) 

100 » 22) 

Algevteene opmerking: De kleur der opgedrukte zegels w^kt in de meeste gevallen af van die van den oorspronkelgken zegel. 
Afkortingen: D ^ Duizend Maik; Mn = Millioen Mark; Md = Milliard Mark. 
1) in plaats van getand zijn deze zegels doorstoken (zaagtanding). 2) type smeden. 3) type bergarbeiders. 4) type maaiers. 5) nieuw type 
bergarbeiders. 6) type ploeger, uitvoering in koperdruk. 7) 2 typen ; cijfer 6 staat bij type I schuiner dan by type II . 8) 2 type ; cijfers 
zijn bij type I kleiner en dunner dan bfl type II. 9) liggend watermerk. 10) zijn alleen op nieuw watermerkpapier gedrukt. 11) uitvoering 
in koperdruk. 12) kleur grijsgroen 13) kleur donkergroen. 14) kleur lichtviolet. 15) kleur donkerviolet. 16) verschenen in 2 verschillende 
kleuren. 17) bestaat getand en doorstoken (zaagtanding). 18) klein formaat oijfertype. 19) bestaat met den foutdruk 20 Zausend. 20) is eveneens 
versehenen op papier, waarvan de plakzegels worden gemaakt (afwijkend watermerk). 21) »rentenmark« zegels, 22) alle op de »rentenmarki zegels. 

^ iMmitfiiftifÉÉiriiiiiifMlitii 
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( ^ Poststukken. ( ^ 

Nederland. De heer J. Hupkens te Edam stelde mij ter hand 
een postwissel met ingedrukt zegel, van IQ cent grijsKoningin-
netype ; carton grijs. Deze postwissels zijn uitgedeeld door het 
Provinciaal Waterleidingbedrijf in Noord-Holland aan alle aan
geslotenen, ter overmaking van het verschuldigde ; het adres is 
op den postwissel gedrukt. Bij miin informatie ten postkantore 
bleek, dat postwissels met ingedrukt zegel niet verkrijgbaar zijn ; 
hieruit zou volgen, dat dit privaatpostwissels zijn. Ik kom hierop 
nader terug. 

Atstempelingen. 
••••• 

# 

België. De heer J. Enthoven vestigt onze aandacht erop dat 
van de reclame-afstempe'ing voor de Juweelenstoet gebruikt van 
Juni—Augustus j.1. te Anhverpe)i i twee typen bestaan van den 
Engelsch-^Spaanschen stempel, één waarin het Spaansche woord 
voor »Juweelen« als »JOIAS« foutief gespeld staat en de andere 
waarin dit verbeterd is in »JOYAS«. 

Brussel (i en Noord) maken reclame voor de int. jaarbeurs 
door tweptalige afstempelingen in kastje, resp. Fran'^ch-Vlaam^ch 
>Foire Officielle Internationale de Bruxelles Ier au 16avril 1924«. 
»Officieele Internationale Jaarbeurs te Brussel 1 tot 16 April 1924'. 
en Engelsch—Spaansrh : »Brussels Oificial International Fair from 
»April 1 st to April 16 th 1924.« 
>Feria Comercial Oficial é internacional en Bruselas del l" al 16 
xde Abril 1924«. 

Canada. 7y^ö«/y Machinestempels: 
4-regelig Broadview Boys Fall Fair. September 12 th—15 th, 

Toronto. Y. M. C. A. 
Have Street address on all Stationery 

Post your mail when ready and ensure early handling. 
3-regclig Place return address on all mail. 

Stamped Envelopes save time and money 
Duitschland. Eckemfordc heeft een mooie typische reclame-

afstempeling. Onder den naam Eckernförde ziet men een 
afbeelding van dit zeeülaatsje waaronder de datum en Ostseebad. 
Herrlicher Strand — Buchenwald. 

Tailfingen. Groot rondstempel met inschrift :• 
Tailfingen o/a Balingen Württemberg — Weltbekannte Trikot
industrie. 
Frankrijk. De Onder-Staatssecretaris der Posterijen, Telegra

fie en Telefonie heeft aan alle prefecten een circulaire gericht 
waarin hij het gebruik van reclame-stempels aanbeveelt. De 
Stempelmachines kosten slechts frs 225.— en men heeft boven
dien voor dien prijs recht op 34 brieven gratis te laten stempe
len. De reclame kan tot verschillende doeleinden geschieden 
zooals blijkt uit de alinea. 

»Ces obliterations serviront a faire connaitre au public vos 
»richesses touristiques, artistiques, historiques, économiques, la 
»date des foires, marches solemnités et autres manifestations 
»temporaires.« 

Verschillende plaatsen maken reeds gebruik van deze stempels, 
behalve de reeds vermelde zagen we nog uit: 

Camiers zeshoekig »Preventorium de Camiers. P. de C.« 
Luchon in vierkant > Luchon la Reine des Pyrenees.« 
Rouen tusschen 4 lijnen: 1 h 55 de Paris — VIsitez Rouen 

Ville Musée — 
Ook groote dagbladen en mode magazijnen enz. hebben hun 

eigen afstempeling, b.v.: 
Paris Rue Lafayette 59-61, machine-stempel »Bureau de Poste 

du Petit Journal.« en zeshoekig Paris Palais de la Nouveauté 
XVIII A. 

Italië. De particuhere reclame heeft hier al beslag op den 
poststempel gelegd; dat kan wat worden als het navolging vindt 
in andere landen. Milano-Ferrovia heeft rechts naast den da
tumstempel een langwerpig rechthoekig machinesteinpel, in de 
linkerhelft een keurig gekleed jongeheertje met liggend boordje 

en manchetten en een kaasbolletje in de rechterhand, in de rech
terhelft 3 regelig »Vestitevi Al Duomo - Venezia.« Milano Trieste, 
d.i. »Kleedt U (in het magazijn) de Dom.« 

Letland. Ook bij de reclamestempels komen drukfouten voor 
naar het schijnt. De heer Fischman zond ons een machine-stem
pel uit Rign. dd 8 Mei 1923, die reclame maakt voor de jaar-
iaeurs van 22 VI - 5 VIII te Riga gehouden. De onderste regel 
luidde oorspronkelijk foutief »FAIRE — MESSE — FAIR« Op een 
den I en Juni afeestempelden brief was het Fransche woord 
juist gespeld »FOIRE«. 

Polen. Lodz stempelt afgewisseld door den datumstempel 
4-regelig „OTWIERAJCIE - KONTA CZEKOWE - POCZTOWE 

JKASY - OSZCZEUNOSOI", een reclame voor den postcheque 

en girodienst. Als die dan maar niet volgens Haagsch recept 
gecentraliseerd wordt! 

Tsjecho-Slowakije. Op de internationale postzegelténtoonstelling 
te Brno (Briirin) was een dubbelringstempel in gebruik met 
inschrift 

. BRNO C. S. P. I MEZINARODNI VYSTAVA. POST. ZNAMEK » 
Praag. De in het December-nummer vermelde afstempeling 

»Kupujte Jubilejni Postoni Znamky« beduidt: Koopt Jubileum 
Postzegels« dus een reclame voor de Masarijck-zegels uitgegeven 
ter gelegenheid van het vijfjarig beslaan der republiek. 

Uruguay. Montevideo C machinestempel rechts naast den datum 
stempel, 4-regelig Êl Libertador Artigas aseguró el truinfo de 
la Democracia en el Rio de la Plata. 

Zwitserland. Evenals in 1921 en 1922 stempelden tegen 
Kersttijd o.a. Basel 2. Bern i, St. Gallen l, Zurich l. 

Weihnachtspost Beizeiten Aufgeben. 
Chur. Op den 30 September 1923 gehouden Vliegdag was een 

rond violet stempel in gebiuik »Lufttag Chur« 
De van 20 October tot 3 Nov. jl. gehouden Zwitseisehe Week 

werd als volgt door de post bekend gemaakt. Ba^el 2, Bern i, 
St. Gallen / , „Schweizerwoche 20. Okt.-3 Nov." Zürich i, 

Lugano „Settimana Svizzera 20 Ott.-3 Nov." 
alles 3-regelig in kastje. Deed het Fransche deel niet mede aan 
deze reclame ? 

Estland. Tallinn (Reval). 3-regelig stempel in kastje met ver
zoek om duidelijk adres 

Igal Kirjal olgu | täielik saaja | Ja saatja aadress. 
Duitschland. Het zal lederen verzamelaar der Duitsche baar-

frankeeringen opgevallen zijn dat het voortdurend moeilijker 
wordt een overzicht over dit gebied te verkrijgen, daarbij telkens 
onbekende waarden en hoogere cijfers tegenkomt. Te verwon
deren is dit niet, als men weet dat in 1923 de posttarieven 
i4 keer veranderd zijn en er tijdperken van slechts 5-7 dagen 
voorkwamen dat een bepaalde waarde in koers bleef. Zoo bedroeg 
b.v. in 1923 het porto naar het buitenland Jbehalve naar Tchcc-
ho-Slowakije en Hongarije voor welke landen uitzonderingstarieven 
bestaan) van A brieven tot 20 gram. B briefkaarten. C druk
werk per 50 gram D het aanteekenrecht. 

op 15 Januari Mark 
I Maart » 
I Juli » 
I Augustus » 

24 » » 
I Septemb.» 

2 0 !> •» 

A. 
1 5 0 
3 0 0 
8 0 0 

3000 
60000 

200000 
750000 

I October Millioen M. 6 
10 > » 
20 » » 

i November » 
5 » Milliard 

12 » > 
20 » » 

» 15 
» 30 
» 200 

M 4 
» 40 
» 8 0 

B. 
9 0 

1 8 0 
48o 

1800 
3 6 0 0 0 

I 2 0 0 0 0 
4 5 0 0 0 0 

3.6 
9 

1 8 
1 2 0 

2 , 4 
2 4 
48 

C. 
3 0 
6 0 

1 6 0 
6 0 0 

12000 
4oooo 

150000 
1,2 
3 
6 

4o 
- , 8 

8 
1 6 

D. 
4o 
8 0 

3 0 0 
1000 
1000 

75000 
250000 

2 

5 
1 0 
50 

I 
1 0 
2 0 

Arm Duitschland en beklagenswaardige postambtenaren ! Geen 
wonder, dat bij zulke voortdurende verhoogingen er niet steeds 
voldoende postzegels in voorraad waren en men wel noodge
dwongen tot de baarfrankeering moest overgaan die tot nu toe 
alleen voor drukwerk etc. in groote partijen voorkwam. Men 

LJ^lAJJJrllJllür^'I.IJI 
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komt dan ook allerlei stempels »Gebühr bezahlt«, »Taxe pergue« 
etc. tegen, ook wordt dikwijls het te betalen porto er bij ge
schreven of gestempeld. Eigenaardig doet het aan, als men b.v. 
op een brief uit Altena, waarvoor de afzender op 31 October30 
Millioen Mark betaalde, nog een stempel aantreft met waarde 
aanduiding in Mark en Pfenning aldus : 

M. .. 

Nachw. in 

Altena (Westf.) 

-Pf. 

Het postkantoor te Bergisch-Gladbach gebruikte getande roode 
etiketten waarop in zwarte inkt gedrukt in breede lijst: 

Gebühr bezahlt — Taxe pergue 
M 

Postamt Berg. Gladbach 
Bez. Köln 

Over dit etiket komt gedeeltelijk de datumstempel te staan 
doch men gelieve zulke etiketjes daarom nog niet als »nood-
postzegels« aan te merken . Ook de z.g. Braunschweig tn Halle 
noodpjsizegels (Provisorien) zooals men deze momenteel veel 
aangeboden ziet, zijn geen postzegels en zelfs niet eens officieel 
wat het Gladbacher etiketje nog wel is. Bij dienstorder heeft 
de »Reichspostminister« het volgende laten bekend maken : 

»Ende August und im September, wo Briefsendungen wegen 
»Mangels an Fre imarken bei den Postanstalten zeitweise bar 
»freigemacht werden mussten, haben die Briefmarkenhändler 
»Rtingc in Halle (Saale) und Borek in Braunschweig wiederholt 
»Briete in grösseren Mengen eingeliefert, auf die sie von ihnen 
»oder in ihrem Auftrage hergestellte Zettel mit dem Aufdruck 
»des Vermerks »Gebühr bezahlt Taxe pergue« und eines Ge-
»bührensatzes in Zahlen geklebt hatten. Runge ha t farbige Zettel 
»mit Gebührensätzen von 30.000 und 75.000 M., Borek Zettel mit 
»den Beträgen von 5000, 15000, 20000, 30000, 75000 und looooo 
»M. verwendet. Diese Zettel sind bei den Aufgabepostämtern 
»teilweise mit dem Briefaufgabestempel bedruckt worden, wor-
»aus hergeleitet worden ist, dass die Merkzettel als Freimarken 
»angesehen werden könnten. Der Händler Runge hat solche mit 
»dem Tagesstempel bedruckten Zettel im »Internationalen Post-
»wertzeichen Markt« als provisorische Marken zum Kauf ange-
»boten. Es kann keine Rede davon sein, dass diese von Privat-
»personen herrgestellten Zettel als postamtliche Freimarken ge-
»golten haben. Durch die Verfügung 624 im Nachrichtenblat t 
»Nr 84 des Reichspostministeriums vom 28. August sind 
»die Postanstalten angewiesen worden, die Barfreimachung von 
»Briefsendungen nach den Vorschriften der Dienstanweisung zu 
»regeln. Danach durften die Postanstalten statt des handschrift-
»lichen Vermerks »Gebühr bezahl Taxe pergue« oder an Stelle 
»von Stempeln mit dieser Inschrift auch Klebezettel mit dem-
»selben Aufdruck zu benutzen. Die Annahmebeamten hatten 
»den Gebührenbetrag auf den Sendungen handschriftlich zu ver-
»merken, mit Namenszug zu unterschreiben und den Vermerk 
»g. P. nebst dem Stempelabdruck usw mit Rotstift zu umrah-
»men. Die Postanstalten waren aber nicht befugt, Klebezettel 
»mit dem Vermerk »Gebühr bezahlt« und dem eingedruckten 
»Wertbetrag von den Absendern benutzen, und den Tagesstem-
»pel auf diese Zettel drucken zu lassen. Nach den klaren Be-
»stimmungen hat ten sie vielmehr die Pflicht, solche Sendungen 
»den Absendern als zur Beförderung nicht zugelassene Sen-
»dungen zurückzugeben.» 

Zooals men hieruit ziet worden de handelaren Borek en Runge 
leelijk in hun hemmetje gezet en blijkt tevens dat men aan het 
Duitsche Rijkspostministerie, ondanks alle narigheid, nog waak
zaam is ; dit is ook in het belang van de philatelic. 

Aan drukwerk franco-stempels ontvingen wij gedurende 1923 
van verschillende lezers (waarvoor hartelijken dank!) in roode 
inkt de volgende waarden : 

10 M, 12 M, 15 M, 16 M, 20 M, 30 M, 4o M, 50 M, 60 M, 
120, 160, 180, 200, 24o, 300, 360, 600, 700, 4ooo, 8000, 12000, 
i4ooo, 15000, 20000, 24000, 30000, 4oooo, 50000, 60000, 75000, 
80000, 100000, 150000, 200000, 24oooo, 300000, 400000, 450000, 
1200000, 24ooooo, 3000000, 6000000, 12000000, 4ooooooo, 800 mill, 
semper crescendo ! 

De automaten welke wij in het Juli-nummer beschreven (Frei-
stempler) schijnen reeds lang buiten gebruik te zijn, daar ze al 

die nullen niet kunnen bevatten. »Atege« heeft het volgehouden 
tot in Augustus toen het porto op een bui tenlandschen brief 
3000 Mark bedroeg, na dien tijd hebben we geen afdrukken 
uit »Freistempler« meer aangetroffen. 

Zwitserland. Hier schijnt de baarfrankeering alleen voor bin-
nenlandsch drukwerk te bestaan. Mevrouw Bsse Van Heerdt-
Kolfif is zoo vriendelijk ons 4 verschil lende modellen toe te 
zenden, nl. alle met de toevoeging P.P. (Port payé) 

ie . een machinaal dubbelr ingstempel waarnaast rechts in 
vlagvorm P -f- P o.a. gebruikt te Basel i, Geneve i, Zurich 2. 

2e. machinaal dubbelringstempel, in het midden de da tum 
en in den dubbelr ing bovenin de plaatsnaam en onderin P.P. 
o.a. uit Bern en Schajfhausen. 

3e. machinaal datumstempcl waarnaast in een regelmatige 
achthoek P.P. uit Balerna [Ticino), Ermatingen, Landquart, 
Meilen, Saanen en Schüpfheim. 

4e. rond handstempel, in het midden de da tum in omlijsting, 
bovenin de plaatsnaam waaronder nummer , opzij aan weerskan
ten een takje en onderin P.P. uit Basel, Chur, Davos-Plats, 
Lüsern, Lausanne, Sion (Sitten), Thun, Willisau, Zofingen en 
Zürich. 

De Stadscouverten van Sydney. 
Tot de poststukken, die ongetwijfeld moeilijk te verkrijgen 

zijn, kan men zeker de bovengenoemde rekenen. De reden 
daarvan is wel niet ver te zoeken : de tijd, waarop zij te Sydney in 
omloop waren (1838—1850) is reeds ruim ^4 eeuw g e l e d e n ; zij 
zijn dus, na de »briefbladen« van Sardinië van 1819/20 de oudste 
gasten van een póststukkenverzameling. Bedenkt men ht€rbij, 
dat het bewaren van postzegels, enz., vermoedelijk is begonnen 
omstreeks i860, terwijl bovendien Sydney ongeveer 1845 ^^el 
niet meer dan 50 ä 60.000 inwoners geteld zal hebben , waardoor 
het gebruik dezer »stads-enveloppen« vrij beperkt is geweest, 
zoo is het duidelijk, dat deze stukken vrij sporadisch voorkomen. 

Het Besluit van den Postmeester-Generaal , waarbij deze stukken 
werden ingevoerd is van i November 1838 en werd gepubl iceerd 
in de Government Gazette van 4 November d.a.v. Het lu id t : 

»General Post Office, Sydney, 
is t November 1838. 

»Whereas it has been considered that by t ransmit t ing letters, 
invitations, notices, bills, & c , under stamped or Post-office 
covers, the delivery thereof would be much expedited, by avoiding 
the delay consequent on the letter carriers awaiting payment . 
His Excellency the Governor, with this view, and in order to 
effect a reduction of postage on such communicat ions intended 
for delivery within the limits of the town of Sydney, has been 
pleased to sanction their transmission under envelopes, which 
may be obtained at the General Post-office on payment of one 
shilling and three pence per dozen, including all charges for 
paper and delivery. This a r rangement is not intended to sus
pend or interfere with the present twopenny post delivery, 
which will proceed in all respect as heretofore. 

»James Raymond, Postmaster-General .« 
De bovengemelde prijs van i sh. 3 p. per dozijn werd bij besluit 

van denzelfden functionaris van 4 Januar i 1841 gereduceerd tot 
1 sh. per dozijn en 8 sh. per honderd ; deze bekendmaking 
luidde als vo lg t ; 

»General Post Office, Sydney 
4th January, i 8 4 i . 

»Stamped Covers.« 
»By a notice from this Office, dated ist November 1838, it was 

signified that stamped covers might from that t ime be obtained, 
at a charge of 1 s. 3 d. per dozen, in which to envelope letters, 
which, being posted in Sydney, would exempt such letters from 
any further charge to the full limits of the twopenny post 
delivery. His Excellency the Governor now, with a view still 
further to extend this accommodation, has been pleased to sanction 
a reduction of the charge to i s. per dozen, or 8 s. per 100, and 
stamps or covers may in future be obtained at this rate in any 
number upon application at this Office. 

James Raymond, Postmaster-General .« 
Ik neem deze besluiten met opzet geheel in het Engelsch op; 

wijl zij aanleiding hebben gegeven tot conclusies, die naar mijn 
meening niet altijd juist zijn. W a t toch is he t geval? 
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In het eerste besluit wordt gezegd, dat verkrijgbaar zullen 
zijn »envelopes« ; in het 2de, dat verkrijgbaar waren, covers en 
voortaan zullen zijn »stamps and covers.« Op de »stamps« kom 
ik later t e r u g ; eerst echter de »envelopes, covers.« De meeste, 
bekende exemplaren van dit poststuk, die het zegel dragen, 
waarvan hieronder de beschrijving volgt, voldoen niet aan hetgeen 
men tegenwoordig onder enveloppen verstaat : het zijn briefbiaden, 
vellen postpapier, waarin bovenaan in het midden de kleurlooze 
»stempel« werd geslagen. Evenals bij de Sardinische stukken, 
werd de brief dicht gevouwen, met het zegel boven op, en 
gesloten met een ouwel of een lak. 

r iet papier (volgens Senf »Handpapier«) is wit of ietwat blauw
acht ig ge t in t ; vrijwel alle catalogi stemmen hierin overeen; op 
te merken valt echter, dat Senf en Moens deze laatste papiertint 
als gestreept aanduiden, terwijl Bright en Stanley Gibbons van 
deze streeping geen melding m a k e n ; mij is het gestreepte papier 
onbekend. 

L)e groote is volgens Senf 320 X 200 m M . ; Moens, the Cata
logue for Advanced Collectors, en von Gündel geven op : 
300 X 225 mM.; mijn eigen exemplaar is 248 X 200 mM. Gezien 
echter het feit, dat men in diverse Australische Koloniën, zelfs 
nog veel later, zeer weinig waarde hecht te aan uniformiteit van 
snede, zoo is het zeer goed mogelijk, dat de beide eerste afme
tingen kunnen voorkomen; vermoedelijk is mijn stuk wat verkort. 

Lie s tukken komen voor met en zonder labr iekswatermerk; 
dit luidt bij mijn exemplaar, in 3 rege ls : »J. Whatman , Turkey 
Mill, 1847«; vermoedelijk komen ook nog andere voor. 

De waardestempel (gesneden door den graveur W. Wilson) 
vermeldt geen waardeaanduiding; zooals echter uit het boven
s taande blijkt, vertegenwoordigde hij een bedrag van i penny. 
Hij vertoont het Engelsche*) wapen in een cirkel, waaronder 
»SYDNEY«; in een 2den cirkel staat bovenaan »GENERAL 
POST OFFICE,« onderaan . N E W SOUTH WALES,« alles in 
ongekleurden reliëfdruk. Een afbeelding van dezen »stempel« 
zullen slechts weinig verzamelaars in hunne collecties missen, 
daar zij met eenige versieringen voorkomt op de kaarten dezer 
kolonie, in 1888 uitgegeven, ter her inner ing aan het feit, dat 
voor 50 jaar de eerste postwaarde werd ingesteld. (Senf kaart 
no. 8, 9, 10, 11). 

Bij gebruik werd door de post een achthoekigen, zwarten 
stempel met het uur op het zegel geplaatst (volgens v. Gündel) ; 
blijkbaar echter niet altijd, daar deze op mijn stuk on tb reek t ; ook 
andere maken hiervan geen melding. Hiernaast kwam een ronde, 
roode datumstempel met kroon. 

Vermoedelijk zijn deze couverten tot 1850 in koers gebleven, 
daar gebruikte stukken van 1849 "og bekend zijn. 

Uit een schrijven van J. Raymond aan den Kolonialen Secre
taris van 7 Sept. 1838 blijkt, dat het bovenomschreven stuk is 
het »couvert,« dat den i Nov. d.a.v. werd ingevoerd. (Typisch 
is, dat de Heer Raymond het gebruik, enz. warm aanbevee l t ; 
hij vindt i p. kostprijs voldoende ; hierdoor zal een groote toename 
van brieven plaats vinden, waardoor de staatsinkomsten zullen 
stijgen, en het een gift van Zijne Excellentie den Gouverneur 
aan het volk zal blijken te zijn). 

T h e Philatelie Record van Aug. 1887 maakt echter melding van 
een werkelijke enveloppe met hetzelfde ingedrukt zegel I,ter grootte 
van 5 X 2!^ inches, o.m. dragende de handteekening van den zoon 
van den Gouverneur, Sir C. Fitzroy. De redactie sprak als hare mee
ning uit, dat deze enveloppe uit een brief blad was gesneden, welke 
opinie echter reeds in November werd te ruggenomen. In de vol
gende j aa rgang bewijst Mr. Andrew Houison, een Australier, dat 
deze enveloppen niet uit de briefbiaden gesneden kunnen zijn, 
daar bij gebruikte couverten van 1845 en 1850 de waatdestem
pel niet slechts zichtbaar is op de voorzijde, maar ook op de 
achterklep, hetgeen slechts mogelijk is wanneer op het gereed
gemaakte couvert den stempel wordt geslagen ; bij de brief bladen 
komt de waardestempel slechts éénmaal voor ; de afmetingen 
dezer eBveloppen waren 133 X 75 m.M. (///), 120 X 69 mM. en 

l) Dit is niet geheel j u i s t ; het is eigenlijk het Hannoversche 
wapen, gedekt door den Hannoverschen Kroon. Hoewel Koningin 
Victoria den 2osten Juni 1837 den troon besteeg, was de dood 
van Koning Willem IV eerst in November van dat jaar in de 
Kolonie bekend. Dit is de reden, waarom de waardestempel nog 
het Hannoversche wapen vertoonde, daar, zooals bekend, deze 
vorst mede over dit Duitsche rijk regeerde. 

125 X 76 mM. Moens geeft als formaat aan 117 X 7° ™M. en 
rangschikt dit stuk als officieel te zijn uitgegeven; Stanley Gib
bons vermeldt ook een couvert zonder grootteopgave, maar 
beschouwt het als een pr ivaa t enve loppe ; the Catalogue lor 
Adv. Coll. catalogiseert er nog een, groot 140 X 63 mM. Van 
al deze opgaven wijkt mijn ongebruik t exemplaar weer af: De 
waardestempel staat middenin bovenaan, is echter niet zichtbaar 
op de achterklep; het papier is wit, gestreept / / / ; formaat 
13^ X 79 mM.; spitse bovenklep, 43 miM.; ronde onderklep 42 
m M . ; ronde zijkleppen; rechts breed 72 mM.; links 69 m M . ; 
Deze snede en dit formaat komen zeer overeen met een der sneden 
van couvert Senf \a van N. Z. Wales , uitgeg, in 1871. 

Uit het bovenstaande blijkt, dat de afmetingen der werkelijke 
enveloppen nog al verschil len; hoewel nu de couverten van 
diverse staten (o.a. N. Z. Wales, Victoria) bij een en dezelfde 
uitgifte dikwijls verschillende sneden vertoonen, zoo zijn de afwij
kingen in grootte daarbij vrij gering, gewoonlijk slechts enkele mM. 
Ik zou hieruit willen besluiien, dat deze omslagen niet door het 
postbestuur van N. Z. Wales zijn uitgegeven, maar ik beschouw 
ze als enveloppen, op veizoek van particulieren van een waarde
stempel voorzien. Dat uit meermalen geschiedde vermeldt Hou
ison in zijn ar t ikel ; de kosten van dit »zegelen« waren i sh. 
8 p. per 25 stuks; dezen schrijver waren ook enveloppen bekend 
van blauw en geel papier. 

Het komt mij voor, dat hiermede tevens de woorden »stamps 
or covers« verklaard zijn ; bedoeld werd, dat het publiek in de 
gelegenheid was, óf zijn brieven van een »waardestempel« te 
voorzien of gezegelde enveloppe (de briefbiaden) te koopen. 
Ik mag nog wel even uitdrukkelijk wijzen op het feit, dat boven 
het 2de besluit, van 4 Januari i84 i , stond : »Stamped Covers.« 
Volledigheidshalve zij hier vermeld, dat de redactie van het 
gemelde Engelsche tijdschrift na eerste kennisname der boven
staande besluiten vermoedde, dat in het 2de een drukfout was 
geslopen, en dat daarin had behooren te staan »stampé^«^ covers« 
in plaats van »stamps or covers.« 

Tot nog een andere conclusie komen Moens en von Gündel. 
De eerste veronderstelt, dat met »Stamps« gegomde postzegels 
worden bedoeld; vermoedelijk is hij echter op deze gedachte 
t e ruggekomen; hij vermeldt deze zegels (die dan dezelfde voor
stelling zouden moeten hebben) niet in zijn catalogus. V. Gündel 
echter neemt ditzelfde feit als vaststaaud aan, hoewel hij direct 
erkent nooit een dergelijk stuk gezien te hebben. Naar mijn 
bescheiden meening is dit onjuist, en hebben beide schrijvers 
een verkeerde opvatting omtrent het besluit van 1841. De uit
gifte der eerste werkelijke zegels van N. Z. Wales (de Sydney 
views) had plaats op i Januari 1850. 

Von Gündel deelt mede, dat volgens een aanteekening in 
het Maartnummer (van 1891 ?) van Stamp Collectors Magazine 
de waardestempel in 1870 is vernietigd geworden. Dit wordt ten 
sterkste tegengesproken door the Philatelie Record volgens 
welke de stempel in de Staatsdrukkerij berust. Het bestaan van 
herdrukken staat onbetwistbaar vas t ; volgens Senf zijn deze in 
1870 op »Maschinen papier« gemaakt . Mijn exemplaar is wit, 
niet gestreept ; ook getint papier schijnt voor te komen, de 
waardestempel staat bovenaan in het midden, en is op het 
gedeeltelijk toegevouwen briefblad aangebracht, waardoor hij 
2 X voorkomt; hierdoor is dus de herdruk gemakkelijk van een 
ojigineel stuk te onderscheiden (het formaat is 225 X 285 m.M.); 
vrijwel alle opgaven stemmen hierin overeen. 

Nog zij hier vermeld, dat van de briefbiaden vervalschingen 
bestaan; vermoedelijk echter zijn die bijna even zeldzaam tegen
woordig als de echte stukken. Bij deze falsificaten wordt de 
naam der stad Sydney geschreven »Sidney.« Deze fout is 
ontstaan, doordat op de afbeelding in de philatelistische bladen 
in 1869 (in welk jaar het stuk werd gepubliceerd) deze afwijking 
met opzet werd aangebracht ; de vervalschers namen dit echter 
getrouw over, maar schijnen het later »verbeterd« te hebben. 

Ten slotte vermeld ik gaarne, dat ik de volgende tijdschriften 
voor dit artikel raadpleegde : 

The Philatelie Record : Deel IX bladz. 119 (Sydney embossed 
stamps of 1838), 161 (Hoofdartikel); deel X : bladz. 4o. (Evans : 
New South Wales) ; bladz. 43 (Houisson ; the Sydney Stamped 
covers of 1838); bladz. 71 (Sydney embossed envelopes). 

Le Timbre Poste 1887 : bladz. 106 : L'enveloppe locale de Sydney. 
111. Briefm. Journal 1891. bladz.189. (K. v. Gündel, Das Sydneyer. 

StadspostCouvert vom Jahre 1838). 
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111. Briefm. Zeitung 1897, bladz. 107. Die gestempelten Couverts 
in NeuSüdWales von 1838. 

Th. Haas. Lehrbuch der Briefmarkenkunde, bladz. 19. 
Edam. W. P. COSTERUS P Z . 

Wetenschappelijk Verzamelen. 
Bij het lezen van de artikelen van de beeren A. C. Voss en 

J. H. A. van Asbeck Brusse in het Maandblad voor Philatelie 
van 16 November 1.1. over „Wetenschappelijk Verzamelen' ' , d.i, 
specialiseeren, kwam mij een artikel in de gedachte van dr. 
Franz von Töth in de Sammlerwoche no. 17/18, j aa rgang 1923, 
over a e s t h e t i s c h p o s t z e g e l v e r z a m e l e n voor alge
meenverzamelaars. De belangwekkende opstellen over , ,aesihe
tische postzegelkriiiek" van den heer Stutteiheim in ons Maand
blad (afl. 4, 5, 6, 7, 8 en 9, jaargang 1922) behandelden reeds 
dit onderwerp. 

Hetgeen dr. von Töth schiijft is m.i. be'angrijk genoeg, om 
onder het oog van onze lezers te brengen. Ik laat hier in viije 
vertaling de belangrijkste gedeelten uit het artikel, getiteld „LJe 
Wedergeboorte der Philatel ie", volgen. 

Dr. von Töih schrijft: „Indien de teekening op de postzegels 
niet den schoonheidszin van de menschen had opgewekt, zou 
het grootste gedeelte van de mooie oude zegels met ontworpen 
zijn. Alleen om h u n n e druk, papier of gom, zou men ze met 
in het leven geroepen hebben. De groote fout schuilt hierin, 
dat men de postzegels maar al te veel als waardeobject gaat 
beschouwen, waardoor de opvoedende, leerzame, onderhoudende 
Vi^erking der philatel ie kunstmatig onderdiukt woidt en plaats 
moet maken voor koele berekening. Daardoor zijn gom, papier, 
watermerken, druk en tanding nu van meer gewicht dan de 
postzegel zelf. De doorsnee verzamelaar wordt een papier, gom
en tandingsexpert, maar verleert ten eenemale de postzegels 
als kleine kunstwerken der grafiek, als voorbeelden van staats
wezen en als documenten van beschaving te beschouwen. 

Want voor elk mensch moet een liefhebberij, waaraan het 
„ideale" niet meer ten grondslag ligt, alle zin verliezen. Eene 
liefhebberij, waar alleen berekening bij te pas komt, is geen 
liefhebberij meer, doch eene afkeurenswaardige hartstocht. 
Men moet elke gelegenheid aangrijpen om te verhoeden, dat 
de opvoedende en leerzame werking der philatelie niet verloren 
gaat en men moet haar wederom bezielen met poëzie, die onze 
grootouders erin voelden en die haar daarom in het leven 
riepen. Vooraanstaande mannen op het gebied der philatelie in 
Dititschland en Oostenrijk, zijn in die richting werkzaam. Zij 
willen aantoonen, dat de goedgeslaagde postzegels, behalve 
hun papier, watermerk, tanding en kleur, ook nog iets anders 
bezitten, n.1. een „ziel". Gedachten en ideeën liggen aan de 
symboliek van een Duitsche Germania, ï"ransche Semeuse, 
Hongaarschen Maaier, Australische Zwaan, Pruisischen Konings
kop, Baselerduifje, Havenbeeld van Papua, Oostenrijksche 
jubileumserie, Bosnische landschappen, enz. ten grondslag. 

Waar helaas zooveel leelijks en banaals, heden ten dage, 
op het gebied van de postzegeluitgiften het licht ziet, is het 
gebiedend noodzakelijk, zoowel in ;,het belang van Postzegel
handelaars als van Postzegelversamelaars, om te trachten de 
philatelie in meer . , ideale" banen te leiden. 

Tot zoover dr. von Töth. Ik kan niet anders dan deze woor
den toejuichen, zij zijn mij uit het hart gegiepen. Hier is 
iemand, die in Juiste bewoordingen zegt, waar de schoen hem 
wringt. 

Ik hoop, dat deze woorden bij vele lezers van dit tijdschrift 
weerklank zullen vinden. 

Door middel van de z.g. „Philatelistenstiche", waarover reeds 
in het Novembernummer van het Nederlandsch Maandblad 
voor Philatelie werd geschreven, wordt in Diiitschland en Oosten
rijk prooaganda gemaakt voor bovengenoemde zaak. Zelfs in 
Frankrijk gaat men zich voor de prachtig uitgevoerde kleur
etsen, die zoo eenig mooi de postzegels weergeven, interesseeren, 
naar ik uit goede bron vernam. Welaan, laten wij dan ook in 
Holland bewijzen, dat er nog verzamelaars gevonden worden, 
die de schoonheid van h°t zegel weten te stellen boven de 
t tnding, retouche of plaatfout. 

M. J. VAN HEERDT—KOI.FJ' . 

\ ^ 
Philatelisiisch Allerlei. S 

VAN WIJSNEUS. 
Er is een lofwaardig streven in den jongsten tijd, om op de 

postzegels aan te geven, wat in het volk leeft. 

■■■•»f« 
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„Je handen voortaan ook van binnen 
wasschen! Hier is voor 2 cent groene zeep ! " 

(Alg. Hdbl.) 

„Zou je denken, juffrouw Pennewip ?" 
,,Vast en zeker juffrouw Groen!" 

(Louis Davids). 

Philatelie en Wetenscliap. (?) 
De heer Serrane zond aan L'Echo een, volgens de redactie, 

»prachtig artikel over de eerste uitgifte van Nederland«, dat in 
het eerstvolgend nr. aanvangen zal met den ondervolgenden, 
voor verzamelaars van Nederland in het bijzonder belangwek
kenden brief: 

»Hierbij ontvangt U mijne inleiding van de eerste uitgifte van 
Nederland. 

»De zegels zijn zoo belangwekkend, dat deze onderzoekingen 
mij met een gelijken graad van geestdrift bezielen als de geschied
kundige werken. Beter dan deze beantwoorden zij aan mijne 
liefde voor de juistheid, want het onderzoek gegrond op men
schelijke geschriften, op de Geschiedenis — met de hoofdletter 
— is dikwijls bedriegelijk : de pen en het woord waren uitsluitend 
aan den Staatsman om zorgvuldig zijn gedachte te verbergen. 

»Met het wetenschappelijke, onbetwistbaar juiste document is 
niets te vergeli jken: men kan het bewijs leveren per drie of vier, 
zoowel als per duizend; de meetwerktuigen veranderen en ont
wikkelen niet meer en het vierkant van twee is altijd vier. 

»Hetgeen ik aan uw zoo wijd verspreid orgaan ter opneming 
aanbied is, dit blijkt voldoende, niet alleen uit mijn brein af
komst ig ; ik wensch dan ook de groote specialisten te noemen 
die, reeds sedert lang, het netelige vraagstuk van de samenstel
ling der HoUandsche platen trachten optelossen: de H.H. A. J. 
Warren, L o n d e n ; Stuyck, Antwerpen en P. d'Applaincourt, 
Abbeville.« 

Deze brief enz. komt voor in L'Echo d. 1. Timbrologie, Amiens, 
31 Oct. 1923,.biz. 1014. (J. B. R.) 

Hier volgt een kort relaas van mijn ervaringen opgedaan bij 
het doen toezenden van een verzameling in album uit Duitsch
land. Het kan zijn nut hebben dat anderen, die voornemenszijn 
een verzameling uit Duitschland te laten komen, dit lezen ; zij 
kunnen zich dan ergernis en kosten besparen. 

Ik had door middel van een Duitschen kennis een verzameling 
gekocht. Daar ik deze nog niet gezien had, betaalde ik slechts 
een gedeelte van den koopprijs voorui t ; de rest zou voldaan 
worden na ontvangst . 

Mijn Duitsche vriend, een student, die uit den aard der zaak 
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van de soms eigenaardige voorschriften onzer douanen niet vol
maakt op de hoogte was, declareerde de zending, welke als post
pakket ging, voor een wdlekeurig bedrag, nl. voor ioo.ooo Mark 
(het geschiedde enkele maanden geleden). Hij meende dit met 
een gerust geweten te kunnen doen : postzegels in album zijn 
in Nederland vrij van invoerrechten ; hij benadeelde er dus 
niemand mede en waarom zou hij, door vermelding van een 
hooger bedrag, de aandacht onnoodig op het waardevolle pak
ket vestigen ? Daar komt bij, dat do post het pakket niet als 
aangeteekende zending wilde aannemen, omdat er geen goud, 
zilver of effecten in verzonden werden. De handelwijze van den 
afzender was dus volkomen begrijpelijk. Nu komt echter het 
zonderlinge van het geva l : een postpakket, dat zwaarder weegt 
dan 5 K.G., wordt aan de Nederlandsche grens beschouwd als 
»vrachtgoed«, het wordt overgegeven aan Van Gend & Loos, 
en als »vrachtgoed« is het onaerhevig aan Statistiekrecht. Mijn 
album woog 7 K.G. (de Duitsche post neemt postpakketten tot 
20 K.G. aan) en viel dus onder het Statistiekrecht. Ware de 
afzender hiervan op de hoogte geweest, dan had hij het album 
in tweeën gesneden en als 2 postpakketten verzonden ; ik zou de 
verzameling dan zonder oponthoud of kosten in mijn bezit hebben 
gekregen. Nu liep het echter anders . Mijn pakket, herdoopt in 
een collo vrachtgoed, werd aan het Bureau Inklaring in Arnhem 
geopend. Het toeval wil, dat aan dat Bureau een ambtenaar
postzegelverzamelaar verbonden is en deze heer, gretig om van 
zijn kennis te profiteeren, schijnt dergelijke zendingen meermalen 
aan te houden. Ik sprak althans iemand wien precies hetzelfde 
was overkomen, met denzelfden ambtenaar . Die aanhouding is 
natuurlijk volkomen wettelijk, maar als men in aanmerking neemt, 
dat het Statist iekrecht slechts 5 et. per f 100,— bedraagt en dat 
voor een verzameling van b.v. f5.000,— dus nog slechts f2,50 
aan rechten moeten worden betaald, vraagt men zich af of het 
niet wat heel ver gedreven is om daarvoor de ontvangers weken 
lang op hun langverbeid eigendom te laten wachten. Het eind 
van het lied is geweest, dat ik, ten einde de zaak te regelen, 
na diverse geen-uitkomst-brengende telefoongesprekken met Van 
Gend & Loos, naar Artihem heb moeten reizen, mijn koopbrief 
heb overgelegd en beboet ben met 20 maal het bedrag van het 
statistiekrecht. De koop bleek ten slotte niet aan de verwachtin
gen te beantwoorden, de prijs werd op de helft teruggebracht , 
ik reclameerde mijn boete bij den Directeur van de Invoerrechten 
en kreeg nul op het request. Terugdenkend aan al die moeilijk
heden en ergernissen, vraag ik mij ongeloovig af, of die Arn-
hemsche ambtenaren handelen in overeenstemming met de 
bedoeling van hen die de Wet op het Statistiekrecht samenstelden. 

Hoogachtend, HERMAN SCHELTEMA. 

Tentoonstellingeü, Congressen enz. 
-»»» I N T E R N A T I O N A L E «««^ 
P O S T Z E G E L T E N T O O N S T E L L I N G 
DEN HAAG, - SEPTEMBER — 1924 

Uitvoerend Comité der Tentoonstel l ing. 
G. V. van der Schooren, Voorzitter, Burgemeestersplein 2, 

Arnhem. 
H. F . W^ Becking. 
mr. E. Bonn, Secretaris, Corn. Speelmanstraat 7, den Haag. 
J. J. Deggeller. 
P, Jorissen P.Czn. 
S. Keiser. 
Th. H. Klinkhamer. 
jhr . L. de Stuers, Vice- Voorzitter. 
J. F. van Stryen, PenHingmeester,ha.vigtV\]v(irhe'!gi,, den Haag. 
J. D. Tresling. 

Verzamelaars in Nederland en den vreemde, steunt de Neder
landsche Vereenigirg in haar streven deze Tentoonstelling te 
maken tot iets, waarop ons land trotsch mag zijn. 
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Vragenbus. 

/ \ 
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\ 
Exposant Brussel. Vroeger werden postzegels en poststukken 

bij invoer in Nederland ge rangschik t onder de rubriek 
kramerijen en aldus belast met 5 %. Bij Ministerieele 
Resolutie van 11 Maart 1914 no. 145 is de volgende 
wijziging hier in g e b r a c h t : »te bepalen, dat gebruikte en 
niet gangbare postzegels en briefkaarten voortaan vrij van 
rechten ter invoer worden toegelaten«, 

Gij kunt nu zelf bepalen in hoeverre dit artikel op \x\se. 
collectie voor Brussel van toepassing is. 

Omtrent de heen- en retour-zending naar Brussel en 
eventueele formaliteiten bij de Belgische douanen, moet 
gij U wenden tot den heer Leon de Raay, Watergraafs
meer, die U zeker wel volkomen zal inlichten. 

A. C. Voss, 
Amsteldijk 114, Amsterdam. 

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

der 
Aangesloten Vereenigingen. 

N E D E R L A N D S C H E Z E G E L S 
p e r K i lo e e n g u l d e n + p o r t o . 
I n h o u d v a l t m e e ( ± 5000 zegels) . 
P o s t z e g e l h a n d e l „ T H E GLOBE", 
K ' U g e r s t r a a t 39, Z a a n d a m . [22] 

) NIEUWE GRAMOFOONS 
' — v o o r e e n v o u d i g e — 

" *-' E U R O P A - Z E G E L S . 
aanbiedingen bij P VEEN, 
BINDSTRAAT S, BREDA. (27) 

100 v e r s c h . o n g e t . zege l s fo,jc, 
100 » p o r t z e g e l s »0,60 
100 » p r o v i s o r i ë n . p r . k w . » 2 ,— 
P o s t z e g e l l i a n d e l „THE G L O B E " , 
K r u g e r s t r a a t 39, Z a a n d a m . [23] 

Duitschland, Oostenrijk Hongarije en 
Polen. eli< 100 verschillende f 1,25 

IOC verschillende Denemarken 
en Zweden f 1.25 

Postzegelhandel „THE GLOBE", 
K r u g e r s t r a a t 39, Z a a n d a m . [25] 

TE KOOP: 
spec. coll. Beieren, w.b. 68 Ie en 2e 
em. 428 St. f8 ' ,— ; België spec, coll., 
300st. f70,—; coll. postst. MOOst.f 26—, 
coll. wisselz. Argentina 543 st. f 3J,—. 
F. H. B r i n k m a n , Zandvoor t . (17] 

TE «OOP AANOEROOEN : 
SENF-CATALOGUS 1892- 1913, 

compl 23 deelen; zien er uit als nieuw. 
Spotprijs f 1 5 , - franco huis. (Ubd) 
K. A H e r m a n s Jr., Vijverhofstraat 
161, R o t t e r d a m . 

TE KOOP: 
coll. Polen 25J stuks, f31,—, Polen 
spec. coll. randz. met Nos blökst, enz , 
73 I stuks f 18,—, Polen coll. proefdr. 
250 st ' ivs f 45.—. (16) 

F. H. BRINKMAN. ZANDVOORT. 

Te k o o p a a n g e b o d e n een kleine 
Philatelistische Bibliotheek. 

oirca lüJ Handb., w.o. zeer goede wer
ken tegen zeerbilüjken prijs. Specificatie 
op aanvr. v. K. A HEIJMANS Jr., Vijver-
hofstr. 161, ROTTERDAM. (H5e) 

200 verschillende BuitscJüand . . f IßO 
Zie advertentie vorü/ Maandblad. 

100 verscliillende furkye, Rusland, 
Letland. Ufa'aine f 1,— 

Postzegelhandel „THE GLOBE", 
K r u g e r s t r a a t 39, Z a a n d a m . [24] 

AANGEBODEN: 
kleurproeven der I en 11 Em. Ncderl. 
en I Em. Ned.-lndië. Gezocht (koop 
of ruil) Plaatnumm. Jiib zegels 1923. 

J. G. H A A S , T. O l d e n b l a a n 10, 
(21) AMERSFOORT. 

50 verschillende Nederland . . . ƒ OßO 
100 Frankrijk, België, 

Engeland en Italië f 0,40 
100 Overzee, fraaie collectie . . . f 1.20 
Postzegelhandel „THE GLOBE", 
K r u g e r s t r a a t 39, Z a a n d a m . [26] 

B-s S O R T E E R I N G E N s-: 
aangeboden van zegels van Europa, Overzee, Rariteiten, Nieuwe 
uitgiften, Ooriogszegels en Duitsche >Provisoriën«, t e g e n u i t e r s t 
b i l l i j k e p r i j z e n , tegen onderpand of met prima referenties. 
Afrekening binnen 8 dagen. Por to voor antwoord insluiten. (28) 

J . L ö f f e l h o l z , Berlin N. W. Wilsnackerstrasse 41. 

Aanbieding van gezoclite DUITSCHE overiirulizegels in vellen van 100 stuks. 2 5 / 2 5 f 1,50 
250/200 f 8, - 250/500 zegelrooJ f 2 ,50 800 /200 f 3 , - 2 Mill, op 200 
doo.st . f 1,50 2 Mill, op ,^00 gr. f 1,50 Mill . -waard. van 1—500 Mill, cpl . , 
get. en doorst., 15 veil . = 1500 st. f 6,50 Millia. overd., 5/2, 5/4, .5/10, 
get. en doorst., 10/20 eet. en daor.^^t. 10 /50 sjet. en doorst. 10/100 = 9 veil . 
= 900 St., epl . f 62,50. S u r i n a m e 1892, 2>/i| c. Yv. No 22 p. 100 st. f 3,25 
L i t auen 1922, overdr.-serie, cpl., 500 F r s . Yv. No 129-174, totaal 50 st. 
f 32 50. R u s l a n d 1923, w. in goudkop. cpl . f 1,25. Turk i je 1916, j nb i l . 
cpl . T u r k i j e 1921, Porto, cpl 2 .«er. f 1,25, f9) 
Postz.h. Jos la Poutré, den Haag. Prins Hendrikstraat 61. Postcheque en Qiro No. 31822 

P O S T Z E G E L H A N D E L . 1 ^ ^ A ^ J k » 9 1 F ^ « D I R - L E O N D E R AAY 
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De Club was vertegenwoordigd op den Philatelistendag te 
Breda op 31 Augustus , i en 2 September 1.1. 

Tenslotte wil ik nog aanstippen : Hoeveel verzamelaars alhier 
woonachtig, zijn er echter, die lid zijn eener in eene andere stad 
gevestigde vereeniging, die goed zouden doen lid onzer Club te 
wolden. 

Dat de Philatelistenclub »Rotterdam« nog lang moge groeien 
en bloeien onder de uitstekende leiding van onzen voorzitter 
De Ruiter, is de wensch van uwen secietaris, 

P. JORISSEN P.C.ZN. 
JAARVERGADERING op Dinsdag 11 December 1923, 

des avonds te 73^ uur, in het Poolsch Koffiehuis. 
Aanwezig 17 leden. De voorzitter, de heer de Ruiter, opent 

de vergadering, heet den heer Nieuwenhuijs als nieuw lid welkom 
en spreekt zijne voldoening uit over de goede opkomst ter jaar
vergadering. De notulen der vorige vergadering worden gelezen 
en onveranderd goedgekeurd. 

Vervolgens wordt verslag ui tgebracht : 
1. door den secretaris over het afgeloopen iSevereenigingsjaar; 
2. door den h  e r Van Walraven als boekbewaarder ; 
3. door den heer Frenkel als commissaris voor den verkoop

handel, waarvan het resultaat was, dat f 47,95 aan de kas kon 
worden afgedragen ; 

4. door den secretaris der keuringscommissie; 
5. door den heer Bikker als penningmeester, die dit op zeer 

geestige wijze in dichtvorm ten gehoore brengt , met een batig 
saldo van f io,4o, terwijl het nadeelig saldo van vorig jaar is te 
niet gedaan. 

De verschil lende functionarissen worden onder applaus door 
den voorzitter voor hunne verslagen dank gezegd en de beeren 
Frenkel en Bakker voor hun beheer tevens gedechargeerd. Ue 
door den penningmeester ingediende begrooiing voor 1924 wordt 
goedgekeurd en is hierop weder f50,— uilgetrokken voor zegel
verlotmf. j 

Het bestuur en de keuringscomm ssie worden herkozen en 
zijn dus voor 1924 saamgesteld als volgt : 

Bestuur : R. J. de Ruiter, voorzitter; dr. M. J. van den Hoven 
van Genderen, vicevoorzitter; G. N. Bakker, penningmeester ; 
A. van Walraven, boekbewaarder ; dr. L Frenkel, commissaris van 
den verkoop ; P. Jorissen P.C.zn., secretaris. Keuringscommissie : 
P. J. van Harderwijk. A. van Walraven, P. Jorissen P.C.zn en 
dr. L. Frenkel , tevens secretaris . 

Hierna wordt de uitslag der zesrelverloting bekend gemaakt. 
Tot ve r t cenwoord ige r s bij den Philatelistendag in 1924 worden 

bij acclamat 'e benoemd de beeren R. J. de Ruiter, dr. L. Frenkel 
en P. Jorissen P.C zn. 

Alle benoemden nemen, voor zoover tegenwoordig, hunne 
benoeming aan. 

Thans worden de ingekomen stukken behandeld. 
1. Een schrijven, d.d. i4 November 11.. van den Directeur

Generaal der Posterijen en Telegrafie, houdende mededeeling, 
dat niet kan worden voldaan aan een a:.n hem gericht ver
zoek tot beschi ' 'baar stellen van eenige stellen zegels voor drij
vende brandkas ten ten bfhoeve van de leden onzer Club. 

Deze weigering wordt zeer betreurd, vooral met het oog op 
het gevraagde aan ta l . 

2. Een schriiven. d.d. 4 December 1.1., van de Nederl. Phil. 
Vereeniging »Op Hoop van Zegeh«, te lfaaHem, houdende de 
volgende motie . (Voor deze motie raadplege men het laatste 
Decembernuminer . waarin zij in het verslag van »O. H. v. Z.« 
in ex'enso is opgenomen.) 

Nadat de voorzitter de strekking van dit schrijven aan de 
vergadering heeft kenbaar gemaakt en zijne verontwaardiging 
daarover heeft uitgesproken, wordt met algemeene stemmen 
besloten, het volgend schrijven als protest aan de vereeniging 
»Op Hoop van Zegels« te Haarlem, te r i ch t en : 

Rotterdam, 12 December 1923. 
Aan het bestuur der Ned. Phil. Vereeniging 

»Op Hoop van Zegels, Haarlem. 
Op onze gisterenavond gehouden bijeenkomst is uw schrijven, 

d.d. 4 December 1.1., houdende eene motie inzake verkrijgbaarstel

ling der postzegels, uit te geven ter eere der Intern. Postzegelten

toonstelling, behandeld en heb ik de eer U mede te deelen, 
dat onze Vereeniging niet accoord kan gaan met de ingediende 
motie : 

1». dat deze zegels gedurende de Tentoonstelling slechts ver
krijgbaar zullen zijn aan een in het tentoonsiellirgsgebouw 
tijdelijk te vestigen postkantoor, is zeer logisch, aangezien deze 
zegels ter eere der Tentoonstelling woiden uitgegeven en het 
dus een groote attractie is voor de bezoekers der Tentoonstell ing, 
en hoe meer entree 's daardoor verkocht worden, des te meer 
komt dit ten goede der te maken groote kos ten ; 

2' . dat verder die zegels na afloop der Tentoonstelling slechts 
aan enkele kantoren, gedurende een nader aan te kondigen 
tijdsverloop, verkrijgbaar zullen worden gesteld, is zeer begrij
pelijk, aangezien het te hopen is, dat door den veikoop der 
entree's een betrekkelijk klein percentage der op'aag oveibliift, 
juist genoeg voor de deelnemers in het waai borgfonds, en men 
dus dit restant moeieüjk over het geheele land kan veideelen. 
Daarbij komt. dat o.i. door U niet juist de uitnoodiging tot deel
neming is gelezen, want daarin wordt vermeld, dat dieverkii jg
baarstelling, na afloop der Tentoonstelling, niet alleen is open
gesteld voor deelnemers in het waarborgfond', maar ook voor 
houders van bons bij de entréekaarten behoorende. Onze Ver
eeniging vindt dus uwe motie niet a'leen zeer ongegrond en het 
indienen daarvan zeer laakbaar, maar zeer legen het b e ' a n g d e r 
feestvieiende Vereeniging en van het Uitvoerend Comité der 
Tentoonstelling, hetwelk alles in het werk heeft gesteld, voor 
het eerst hier te lande ern zoodanige uitgifte te verkrijgen en 
tevens de voorwaarden van vetkrijging heeft vastgesteld in het 
belang van en tot het welslagen der Tentoonstell ing. 

Hoogachtend, 
Namens het Bestuur : 

P. JORISSEN P C.ZN. , Secretaris 

De verkoop van eenige zegels brengt f 1,05 ten bate der kas op 
Tenslotte wordt door eenige leden aanbevolen het meerdere 

ruilverkeer en het bezichtigen van kleinere verzamelingen op 
de vergaderavonden. 

De voorzitter dankt daarna de aanwezigen voor hunne tegen
woordigheid, wenscht allen een pret t ig Nieuwjaar en sluit de 
bijeenkomst. De Secretaris, P. JORISSEN P.C.ZN. 

Internationale Vereeniging ,,Philatelica", 
te 'SGRAVENHAGE. 

Opgericht l J a n u a r i 1911 a l s I. P. V. . . H o l l a n d i n " . 
Statnfpii sroedgekenrd bfl Kon. Beülni t van 8 Muart 1912. n». 4. 
S e c r e t a r i s : L. C. V E R S P O O R j r , Fahrenheitstr. 373, 'sHage. 

VERSLAG der ALGEMEENE VERGADERING, gehouden op 
Woensdag 19 December 1923, in café „Hollandais", 
te 'sGravenhage. 

Aanwezig mevrouw Van der Houwen en 41 heerenleden. De 
voorzitter opent de vergadering en heet allen welkom, in ' t 
bij 'onder het cand'daatl id. den heer Van Nieuwenhoven. 

Ingekomen is een schrijven van den =ecretatis van de Int. 
■Ventoonstelling. met het verzoek aan ..Philatelica", om zitt 'ng 
te nemen in het Eerecomité van Vereenigingen ; besloten wordt 
van deze uitnoodiging gebruik te maken. De voorzitter wekt 
allen op, om zooveel mogelijk mede te werken, opdat deze 
Tentoonstelling moge slagen Ook spoort hij de leden a a r , om 
deel te ne^ien in het garantiefonds. 

Van bestu'^rszijde wordt een voorstel gedaan, om voor fioo.— 
deel te nemer» in dit garantiefonds, welk voorstel wordt parge 

.nomen. De zeg»ls, die uit de verloting aan de Vereen 'gng 
mochten ten de»l vallen, komen als extra premies ten goede 
aan de jaarlijksche >«rloting in 1925. 

Door mevrouw Van dtv Houwen en den heer Verhoeff zijn 
zegels ge=chonken voor de verloting en door den heer Van der 
Houwen ten bate van de kas. 

Aan de ord« :s de bespreking van het verslag met concept
reglement van de commissie voor de bibliotheek. Na bes f r fk i rg 
wordt het reglement, op enkele wijzigingen na, goedgekeurd. 
In de JanU'irivergaderirg zal een beheerder worden beroemd'. 
Besloten wordt een kast aan te schaffen. 

Daa ' tot op heden de opkomst op de ruilavonden niet zeer 
schit'e''end is, worden de leden verzocht, om eens te kernen en 
hurne kennissen aan te sporen ook de ruilavonden te bezoeken. 
IVJjcht de opkomst niet beter worden, dan worden deze avonden 
riet Maart stopgezet. 
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De candidaatleden worden aangenomen en het nieuwe lid 
de heer Van Nieuwenhoven, als zoodanig welkom geheeien. 

De heer Kirchner laat thans zijn verzameling Nederland en 
Koloniën zien, die èn door haar opzet èn door haar zegels zeer 
de bewondering van de aanwezigen wekt en voor menig jong 
verzamelaar een vingerwijzing is. De voorzitter dankt den heer 
Kirchner namens de vergadering. 

Bij de verloting krijgt de heer Friedrich den len prijs. 
De veiling brengt een bate voor de kas op van f 2,53. 

De Secretaris, L. C. VERSPOOR J R . 

Bedankt als lid. 
191. A. A. van Tienhoven, Oegstgeest. 
I I I . P. Kaplan, Scheveningen. 
178. mej. K. C. de Koning, Goes. 

24. J. Dona, Den Haag. 
24. W. J. Hoos, Rotterdam. 

Nieuwe leden. 
134. L. van Nieuvvenhoven, Slachthuisdwarsstraat 7, den Haag. 
145. J. Bouman, Ged. Burgwal 15, den Haag. 
47. F. Tenhaaff, Populierstraat 87, den Haag. 

117. H. Vos Hzn., Lipkensstraat 13, Deljt. 
159. J. G. Millaard, Nie. Tulpstraat 67, den Haag. 
265. M. Dessaur, Nie. Tulpstraat 66, den Haag. 

24. A. J. Buising, Adelheidstraat i i i , den Haag. 
I I I . J. W. Beek, Brtimmeyi, 
178. G. J. Gilde, De Jongestraat 7, Neuzen. 

Adresveranderingen. 
mr. J. K. van der Haagen, Lange Voorhout 31, den Haag. 
P. ]\I. Nelissen, Sarphatiastraat 133, Amsterdam. 
H. H. Silks, Rozenburgerlaan 86, Rotterdam. 
J. van Meel, Pansierstraat 33, Scheveningen. 
J. M. L. Crèvecoeur, Valkenboschkade 623, den Haag. 

Candidaatleden. 
A. J. van Ree, Rech, van Politie, Van der Werffstraat 571 ,̂ 

Roiterdam. (Eigen aangifte). 
C. H. Krechting, Commies Posterijen, Gashuisstiaat 52, Tiel. 

(Eigen aangifte). 
H. J. van den Heuvel, Kantoorbediende Posterijen, Zandwijk 

H 4, Tiel. (Eigen aangifte). 
G. M. N. Udo, adj.dir. Ned. Sucadeen Viuchtenconfijtfabriek, 

Langedijk, Tiel. (Eigen aangiftej. 
Mededeeling. 

De leden gelieven vóór 25 Januari hunne contributie te storten 
bij den heer Van der Willigen. Na dien datum zal over het 
bedrag, verhoogd met de incassokosten, worden beschikt. 

Ruilavond. 
Diiisdae; 12 Februari 1924, 's avonds te 8 uur, in €afé 

»Hollandais«, Zaal II . 
Vergaderingen. 

BESTÜURSVEBGADEEING op Woensdag 23 Januari 1934, 
des avonds te ï'/* unr, in zaal I van Café »Hollandais«, 
Groenmarkt, te 'sGravenhage ; daarna ALGEMEENS VER
GADERING tezelfder piaatse , te TV» unr. 

1. Opening en notu 'en . 5. Toekenning van den prijs, 
2. Ingekomen stukken door den heer dmiabel be
3. Ballotage cand.leden. schikbaar gesold. 
4. Benoeming beheer van de 6. Verloting va» zegels, 

bibliotheek. 7 Veiling van regels. 
8. Rondvraag en sluiting. 

Nederlandsche Philat^Jistische Vereeniging 
,,Op Hojp van Zegels", 

te HAARLEM. 
Opsrericlit 1 Maart 1911. 

Erkend bfl Konfnkltjk Besinit van 1 November 1'»12, n». 39. 
Secret . : G D. S W A N E N B U R G D E V E Y E , Schotersi.^rei 109, 

^xarlem, 

Aangenomen als lid. 
G. Versteeg, Jan Haringstraat 13, Haarlem, (lid no. 137.) 
P. B. ter Laag, Landzichtlaan 37, Heemstede, (lid no. 138.) 

Jac. Schneiders, Ged. Schalkburgergracht 67, Schoten, (lid no. 139.) 
W. N. Koppers, Eede (Z.) (lid no. 140.) 
L. A. Th. Corporaal, Klimopstraat 85, den Haag. ( l idno. i4 i . j 

Voorgesteld als lid. 
B. van Waarden, Cornells Krusemanstraat 4o bis, Amsterdam. 

(Voorgesteld door J. Schagen, lid no. 102.) 
J. G. Nieuwendijk. Teilingerstraat 90 b , Rotterdam. 

(Voorgesteld door N J. Bakker ,hd no. 62.) 
P. van Braam van Vloten, Willemsparkweg 6, Amsterdam. 

(Voorgesteld door U. G. Winkler , lid no. 23.) 

Bedankt als lid. 
J. Sipkes, Van der Vinnestraat 12, Haarlem, (lid no. 49 ) 

PhilatelistenVereeniging ,,Groningen", 
te GRONINGEN. 

Opgericht 16 September 1915. 
Erkend bU Koninklijk Besinit van 13 December 1915, n«. 78. 
Secretar is : C. M E I J E R , Oude Boteringestraat 39, Groningen 

VERSLAG der vergadering, gehouden op Maandag 10 
December 1923, in de „Bodega" te Groningen. 

.■Xanwezig 21 leden. De voorzitter heet de beeren ' t Hoen en 
Tischauser, als leden voor 't eerst aanwezig, welkom. De notulen 
der vorige vergadering worden goedgekeuid . 

Bij ballotage worden als leden aangenomen de heer J. L Fijn
vandraat te Groningen, oudlid, voorgesteld door den heer Beu
kema en de heer J. E. Wicheis te Groningen, voorgesteld door 
den heer Fiima. 

Op voorstel van het bestuur wordt de heer D.J . P.N. Gaymans 
te ^s-Gravenhage als lid geroyeerd wegens wanbetaling van 
contributie. 

Tot vertegenwoordigers der Vereeniging voor het jaar 1924 
worden aangewezen de heei en Kuitert, Nieland en L. H Wachte ts . 

Ingekomen is een verzoek, om adhaesie van de Vereeniging 
»Op Hoop van Zegels« in zake haar motie van afkeuring over 
de beperkte verkrijgbaarstelling van de tentoonslellingszegels. 
In plaats van te waken tegen de uitgifte van dergelijke minder
waardige emissies, gaat de Nederlandsche Vereeniging zelf een serie 
van 3 zegels lanceeren ! Een tentoonstelling, welke naar zulke 
hulpmiddelen grijpt, moet wel op een mislukking uitloopen. De 
vergadering is eenstemmig, dat zoodanige handelwijze een phila
telistenvereeniging onwaardig is. Zoolang dit plan blijft gehand
haafd, wenscht onze Vereeniging geen deel uit te maken van het 
Eerecomité van Vereenigingen. 

Vervolgens verloting en veiling, welke f 80,— opbrengt. De 
kas profiteert hiervan niet meer, het is ondoenlijk het vroegere 
bedrag van 10»/,, af te dragen ; dit zou de prijzen te zeer drukken. 

Daarna sluiting. 

Bedankt. 
No. 30. J. van Bruggen, Delfzijl. 

Geroyeerd. 
No. 66. G. H. Drewes, Groningen. 

Nieuwe leden. 
No. 24. J. E. Wichers, Guldenst iaat 22 boven, Groningen. 
No. 30. J. D. Dik, Reitdiepskade 3, Groningen. 
No. 66. J. Kampinga jr.. Noorderbuitensingel 2^3., Groningen. 

Rondzendingsverkeer. 
Er zijn nog altijd leden, die, wanneer ze niets hebben genomen, 

het onnoodig achten eene contiólekaart te zenden. Aangezien 
dergelijk verzuim vrij wat portokosten door navraag enz. mee
brengt, verzoek ik in elk geval toezending. (Zie art. 29 Huish. 
Regl.) 

Bij uitstedigheid veizoek ik kennisgeving, om stagnatie in het 
rondzendingsveikeer te voorkomen. (Zie ai t . 30 Huish. Regl.) 

Vergadering. 
Maandag 11 Februari 1924, te ^Vi unr, in de bovenzaal van 

het HotelRestaurant Willems, Heerestraat te Groningen. 
De Secretaris, C. MEIJER. 

. » . i X J ^ J f l J B ' i ^ ' l l . l J I » >;0 m > L EÉ> N^ D E R A AT 
IHt.T E L. XÖiD 6 2 5 5 
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Philatelisten-Vereeniging „Zuid-Limburg", 
te MAASTRICHT. 

Opgericht 19 December 1921. 
Secretar is : J. W. J o n k e r s , St. Lambertuslaan 36, Maastrichi. 

KORT VERSLAG van de vergaderingen van 17 December 
1923 en 7 Januari 1924, te 8 uur, in de bovenzaal van 
de Sociëteit „Momus", te Maastricht. 

Nadat de voorzitter de aanwezige leden (22 in getal) van harte 
gelukgewenscht heeft met de intiede van het nieuwe jaar en 
de hoop heeft uitgesproken, dat de vergaderingen in het komende 
jaar even druk bezocht mogen worden a lsdie van het afeeloopen 
jaar, en nadat de voorzitter de leden bedankt heeft voor hunne 
trouwe opkomst, heet hij de nieuwe leden, zijnde de beeren 
Nijst. Haex en Widdershoven, die met algemeene stemmen zijn 
aangenomen, van harte welkom. 

Besloten wordt, de groote jaarlijksche verloting, waaraan alle 
deelnemen, op Maandag 21 Januari a s . te houden Voor hel aan
schaffen der zegels wordt eene commissie, bestaande uit de 
beeren Van Dishoek, Marres en Houbers, benoemd Verder wordt 
eene kascommissie benoemd, bestaande uit de beeren Crets en 
Uni. 

De beeren Van Nijnatten, Klink, Gadiot, Schaepkens van 
Riempst en Dückers schonken eenige waardevolle zegels voor 
de verloting, evenzoo de beeren Gadiot en Van Dishoek eenige 
zegels voor het falsificaten-album 

Met eene verloting en kienspel wordt de verdere avond door
gebracht. 

De Secretaris, J. W. JONKERS. 

Nieuwe leden. 
85. Nijst, Jacobstraat i , Maastricht. 
86 Haex, Prins Bisschopsingel 29, Maastricht. 
87. Pierre Klinkers, Weltertuinstraat 32, Weiten bij Heerlen. 

4. dr. J, G. J. Widdershoven, Arts, Kerkrade. 

CandidaaMid. 
A. Theischeuer, te Heerlen. 

Bedankt voor het lidmaatschap. 
J. G. de BaclAr, i-ste Helmersstraat 215. Amsterdam. 4. 

15-
25-
26. 
38. 

H. J. van Osch, Hertogsingel 58 a, Maastricht. 
'H. C. Goossens, Amsteraderweg 5, Hoensbroek. 
F. H. J. M. Buffart, St. Pieterkade 7, Maastricht. 
C. Meijer, Postbus 11, Groningen. 

Adreswijzigingen. 
18. mevr. Philips, Andries Bickerweg 5. den Haag. 
40. G. van Nijnatten, Haagweg 43, Rijswijk. (Z H ) 
51. C. Marres, Boschstraat 31, Maastricht. 

Mededeeling aan ALLE leden. 
Op Maandag 21 Januari a.s. heeft de groote jaarlijksche ver

loting plaats. ALLE leden worden DRINGEND verzocht deze bij 
te wonen. Het Bestuur. 

Volgende Vergaderingen. 
Afdeeting Maastricht. 

Maandag 21 Januari 1924, r telkens te 8 uur. in de Socie-
Mnandag 4 Februari 1924, \ teit »Momus«, Vrjjthof, te 
Maandag 18 Februari 1924, ( Maastricht. 

Afdoeling Heerlen. 
Zaterdag 26 Januari 1924, te %M uur, in loliaal Roberts, 

Stationstraat, te Heerlen. 
N.B. De leden, die de verloting te Maastricht wenschen bij 

te wonen, worden verzocht Zaterdag 19 Januari a s . eene kleine 
bespreking in het clublokaal bij te wonen, te SUj uur 's avonds. 

Leden, die nog eene RONDZENDING van het 4-de kwartaal 
in hun bezit hebben, worden hierbij DRINGEND verzocht deze 
spoedigst mogelijk bij den secretaris terug te bezorgen. 

Philatelisten-Vereeniging ,, Apeldoorn'', 
te APELDOORN. 

Opgericht 15 October 1918. 
Goedgekeurd bU Koninklflk Besluit van 29 April 1922. 

Secre tar i s : E. V E R F F , Emmalaan 2, Apeldoorn. 

KORT VERSLAG der Feestvergadering ter gelegenheid 
van het eerste lustrum op 20 October 1923, inde 
lunchroom van den heer M. Roeterdink, te Apeldoorn. 

De voorzitter, de heer Van der Meer, heet de tab ijk aanwezige 
leden en hunne genoodigden welkom, in het bijzonder den Bonds
voorzitter en mevrouw Van der Scbooren, die de uitnoodiging 
dit bescheiden feest te willen bijwonen, wel hebben willen aan
nemen. Hij schetst de geschiedenis der Vereeniging, hai e oprich
ting op 15 October 1918, nadat eerst eene andere , al bijna 
vergeten Vereeniging van denzelfden aard, was opgeheven. De 
groei is geleidelijk geweest, het ledenaantal 40 is thans bereikt. 

De heer Voerman uit Amersfoort, het eeielid, wordt welkom 
geheeten en gedacht het succes van de show, dien middag in 
dezelfde localiteit gehouden. Daar waren talrijke en keurige 
collecties aanwezig en de groote belangstelling, die deze show 
trok, was een bew s, hoezeer het de Vereeniging gelukt was, 
belangstelling voor haar streven te wekken. 

De leiding van den avond was in handen van een uitstekende 
feestcommissie, die voor de noodige afwisseling zorgdioeg e n e r 
in slaagde, ook de belangstelling van de talrijke dames in dit 
philatelistisch gebeuren gaande te houden. 

De heer Van der Schooien reikte de prijzen van de show uit, 
na eerst de Vereeniging met haar feest gecomplimenteerd te 
h e b b e n ; gouden medaille aan den heer Pruijs met Oldenburg 
en Hannover, een keurige inzending; zilverep medaille a:in den 
heer E. Verff met Nederland ongebruikt, en ten slotte bronzen 
medaille aan den heer G. Th . Wilmink met Beieren. 

Verschillende nummers van het programma hielden het ge
zelschap aangenaam bezig, waarbij de muziek, voordiachten, 
verlotingen, projectie-platen, enz. mogen genoemd worden. 

Een keurig en gezellig souper besloot dezen welgeslaagden 
avond. S. 
KORT VERSLAG van de vergadering op Vrijdag 4 

januari 1924, in de Lunchroom van den heer M. 
Roeterdink, Hoofdstraat 90, Apeldoorn. 

Aanwezig volgens presentielijst 19 leden en één belangstellend 
lid. De voorzitter, de vergadering te ruim 8 uur openend, spreekt 
in zijn welkomswoord den wensch uit, dat 1924 ons wederom een 
flinke stap voorwaarts zal brengen. De notulen der December-
vergadering, al=mede de verslagen van penningmeester , secreta
ris en bibliothecaris, worden goedgekeurd. De penningmeester 
klaagt over de hooge kosten van het Maandblad, doch wordt 
besloten vooralsnog geen stappen te doen, voordat de afrekening 
is ontvangen. De heer Wilmink stelt voor de »Echo de la Tim-
brologie« als officieel orgaan aan te nemen, hetgeen besloten 
wordt te laten afhangen van de nog te voeren onderhandelingen 
in zake het Maandblad. 

De secretaris wordt verzocht den voorzitter als afgevaardigde 
van den Bond te willen vervangen, wanneer deze daartoe ver
hinderd mocht zijn. Besloten wordt een fonds te vormen voor 
het vieren van het volgend lustrum en wordt f 15,— voorloopig 
hiervoor gereserveerd. In zake de ingekomen motie van de Ver
eeniging »Op Hoop van Zegels«, te / /^ZÜ»' /«« , zal eerst het bestuur 
van den Bond om inlichtingen gevraagd worden en verzocht 
worden deze speculatie tegen te gaan. 

De jaarlijksche verloting schonk velen weer een mooien 
prijs en in opgewekte s temming vertrok men. 

De Secretaris. 
Nieuwe leden. 

J. M. van den Berg, Kanaalstraat 27, Apeldoorn. 
Belangstellend lid. 

M. Grevestuk, Van Heutzlaan i , A{)eldoorn. 
Candidaat-leden. 

G. A. A. Vogel, Hortenselaan 31, Apeldoorn. 
(Voorsteller H. W. M. van Alphen). 

J. Bastiaans, Julianastraat , Assen. (Eigen aangifte). 

J . IUfcAJ 'JJJMi lU l . tJ I 
W A T C R C R A A r S M r c n . • W i « i J I K MK.W\-:- .&'':.%0. S • INT.TEL.. XUID 62S5 
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Candidaat belangstellendIid. 
J. Graaf van Limburg Stirum, p/a famiheDonk, Mariannelaan, 

Apeldoorn. (Vooi steller E. Veiff). 
Bedankt als lid. 

J. Grotenhuis , Enschede. 
H. J. van der Schater Olivier, Van Rhemenslaan, Apeldoorn. 

Postzegelvereeniging „Helder", 
te HELDER. 

Opger ich t 21 Oct ber 1922, 
S e c r e t a r i s : J. G. J. P O L L I N G , Draaisteeg 7, te Helder. 

KORT VERSLAG der VERGADERING, gehouden op Vrijdag 
21 December 1923, in de Sociëteit „Van Weelde". 

Aanwezig 27 leden en i in t ioducé. Om ciica 8 uur opent de 
voorzitter de vergadering en heet de leden hartelijk welkom, in 
' t bijionder den heer A. Voetelink, thans voor het eerst ter ver
gadering aanwezig. De heer Van Grunningen wordt als intro
ducé den leden voorgesteld. Door het bedanken van den secie
taris leest de voorzitter de notulen der vorige vergadeiing voor, 
welke oni 'eranderd worden goedgekeurd . 

Na gehouden ballotage wordt de heer John Kwekel als lid der 
Vereeniging toegelaten en door den voorzitter gecomplimenteeid. 

Daar de heer De Jong als secretaris en als lid der Vereeniging 
bedankt heeft, moet heden een secretaris worden gekozen. De 
vojrzitter stelt voor gelijkiijdig een voorzitter te kiezen, aangezien 
dit anders toch de volgende maand zal moeten geschieden. De 
vergadering keurt het voorstel goed. 

Geen der leden stelt zich disponibel voor de functie van voor
zitter, waarna de huidige voorzitter, de heer Uijttenboogaart, zich 
op verzoek herkiesbaar stelt en bij ballotage weder wordt be
noemd. Genoemde heer dankt de vergadei ing voor het in hem 
geitelde vertrouwen O j k voor de functie van secretaris is geen 
animo, totdat ten slotte de heer J. Polling (zie bovenstaande ad
vertentie) deze functie op zich wil nemen en met algemeene 
s temmen als secretaris wordt benoemd. De voorzitter heet den 
nieuwen secretaris hartelijk welkom in het bes uur enhoop t ,da t 
prett ige samenwerking steeds zal plaats hebben. 

Hierna leest de voorzitter het bericht van »bedanken« van den 
heer C. de Jong, als secretaris, voor. Alhoewel dit »bedanken« 
zijn oorzaak vindt door »bedreven handelingen (zijnerzijds], 
die niet in overeenstemming met de overige bestuursleden bleken 
te zijn«, kan de voorzitter toch niet nalaten het vele goede in 
herinnering te brengen, dat door den heer De Jong aan de Ver
eeniging is bewezen en brengt hier daaivoor zijn dank. 

Het voorstel Brands (ruilsysteem) ontlokt.; een langdurige dis
cussie en werd ten slotte met algemeene stemmen verworpen. 

Niets meer aan de orde zijnde, werd het huishoudelijk gedeelte 
gesloten en overgegaan tot veiling en beuis, zoodat men nog 
tot ruim 11 uur gezellig bijeen bleef. 

b.a. van den Secretaris, 
T H . J . UlJTTENBOOGAART (Voorzitter). 

BEKENDMAKING. Vereenigingen en handelaien \\ 
worden middels deze bekend gemaakt, dat de heer II 

J. G. J Pollina, Draaisteeg 7, te Helder, || 
den heer DE JONG heeft vervangen als secretaris der | | 
Postzegelvereeniging „ H E L D E R " . I l 

Voor rondzentiingen en aanbiedingen zich ulhlul fend te ï | 
wenden tot den heer J. A, Deelder, Ankerr^rl* 5. te Helder. | i 

CIS) HET BESTUUR. W 

Nieuwe leden. 
D, Veenstra, Piet Heinstraat 3, Helder, 
A. de Jong, Parallelweg 74, Helder. 
A. H. Voetelink, l i innenhaven 30, Helder, 
D. IJska, Govertstraat 3, Helder, 

Baars . Molengracht 6 e. Helder. 
M. Wijtema, Kon. Inst. der Maiine, Helder. 
J. van Haaien, 2e Wilhelminadwar^straat I, Helder. 
J. Kweekei. Wacht^traat 45, Helder. 
G. A. van Grunningen. Keizersiraat 52, te Helder, 

Breeuwer, Keizerstraat 4o, te Helder. 
Bedankt als lid. 

C. Löcher, Van Galenstraat 53. Helder, 
C. de Jong Hzn, Kiügerstraat 11. Helder, 

De Secretaris. J. G. J. POLLING. 

ePITSCHE KOlOKIimiZEGElS IN PAKKETEN. 

En Eros 
AMe goede exempl., zon
der ffscaalzegels, kaart
uiUnipsels of watermerk 
— variëteiten. — En Detail 

Pakketten van 100 tot 4'lOO verschill. zegels. 
 Prijzen op aanvraag. 

A r U/nnlIott B̂ Victoria Rosii, Sherwood, 
. L. IfUUIIdU, NOTTINGHAM lEnglaniiJ. 

Corresp.; Engelscti of Fransch, zoo mogelijk 
e n e ) 

PROFITEERT VAN DE GELEGENHEID I 
F ü S I Z E P i E L S VAN 

■ 
UITSLUITEND 

50 verschillende . , 
75 verschillende . , 

löO verschillende . , 
125 verschillende . , 
Franco aaneeteekend. 
Fransche francs. 

J. P ZAHN, 

^ _. .» la I 
G A V E EXEMPLAREN 
. . . 6,.'S0 Fransche francs 
. . . 18,50 Fransche francs 
. . . 30,— Fransche francs 

. 45,— Fransche francs 
Betaling met de order In 
7 RUE MICHEL, LENTT, 
 LUXEMBURG. — 

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

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

0)2 

QoussaMkade 4i  Q)en Qtaag, 

rvenscfii 01 aden een 

en '^Doovöipoedig. 

m4 
(l?5a 1256) 

ZIGflTZENDiNGEN, 
mooi samengesteld, maak ik 
tegen matige prijzen aan 
verzamelaars en vereenigin
gen. Zendt mij nog heden 
uw nauwkeurig adres met 
opgave van uw beroep en, 

zoo mogelijk, met bijvoeging van referentiën. 

 O S K A R K N E I T Z , U29) 
Brieni.fËJus WOiltemliere, WEINSBERG (WOitleioteriJ. 

IK mi voor Nederland 
2 vertegenwoor
digers in post
zegels en phi la
telisiische be

noodigdheden , die hij handelaren en 
verzamelaars goed geïntroduceerd zijn. 

JULIUS KRESSEL, Markenhaus, 
SCHNEYLichtenfets (Bayern) (14) 

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. 
a a r GEEN LEVERING OP MANCOLIJST, (21) 

ZIGIITZENDINGEN 
volgens Yvert 1 Fr. = 5—10 cent,te beginnen 
met I cent per zegel, verzendt alleen tegen 
depot van minstens 20 gulden tot een totaal 
van driemaal het depotbedrag, (12) 

BriefmarkefilianilÉö LeiteÉerier, 
G. Fievlagsir. 2. B E R L I N " 
(fc<r IK Z O E K OOK RUIL. "SJ^ 
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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 George
uitgiften, beide postfrisch en mooi 
gestempeld, waarvan de meeste 
tegen halven catalogusprijs. 

REFERENTIËN OEVRAAQD. 

J . B I R D 31 ELLERBY STREET, 

F U L H A M , LONDON, S. W. 6. (lOO) 

I Prachtvolle oude, mei I 
I zorg bijeengebrachte coUec i i e l 

I postz. van de geh. wereld, loopende | 
I to 1 1900, waaronder verich. landen geheel 1 

i compl. en b evaitende de meest zeldz. exemplaren, 1 

TE KOOP AANGEBODEN 
^ ^ voor '/« van de catalogus waarde of £ ISOOO,. j " 

I De verzameling is in D e n H a a g te | 
I i bezichtigen. ; | ~ " 

Brieven franco onder No. 18 1 
I Bureau van dit Blad. 1 

Alle ware plilalelisten moeten peabonneerd zijn op 

lEGHQ DE Lil TIMBROLOGIE. 
Tweemaal per maand verschijnenil tijdsclirift met 48 è 64 pagina's, 

en Riet de grootste oplage van de getieele wereld. 
Men vindt in 

L'ECHO DE LA TIMBROLOGIE: 
Technische en wetenschappelijke artikelen. Alle 
onderwerpen in de philatelic, welke van dadelijk 
belang zijn. Volledige aanduiding van nieuwe 
uitgiften. Adverientiën van handelaren en verza
melaars der geheele wereld. Supplementen op den 
CATALOGUS YVERT & TELLIER CHAMPION 
met alle prijsveranderingen en noteering van alle 
nieuwigheden. — — — 
Abonnementsprijs 10 fransche francs per jaar (24 afiev ). 
— Men kan zich abonneeren bij de beeren : — 
J. C. Auf der Heide, Gravenstraat 17, Amsterdam ; 
E. Bucquei, Marienburgplein 73, Nijmegen ; O. Keiser 
& Zoon, Passage 25, den Haag; en bij de uitgevers: 
M.M. Y V E R T & T E L L I E R , 
37, RUE DES JACOBINS, AMIENS (France). 
Op aanvraag wordt gratis exemplaar ter kennismaking toegezonden ( i i3) 

K O O P J E . DUiTSCHLAND 1923 
Opdrukkenserie 5000/30 i/m 2 Mill/500, 38, waarden . . f 0,50 

» » dienst 5O00/5 l/m 5 Mill /)0ü, 10 > . . f 0,25 
Slangvorm. opdr. Dienstmaike 20 M. t/m 500 M., 7 w. f 0.15 

» » 100 Mill, en 2u0 Mill. 2 » f 0.15 
» » . 2, 5, 20 en 50 Milliard 4 » f 0,75 

Rozetvorm 5000 M. t/m 50 Milla., 21 waarden getand f 0 75 
9 waarden, doorstoken f O 60 

Milld.opdr. 1 MiIld/100 f/m 10 Milld/100 Mill. 7 waard, get f 0 60 
3 Waarden doorstoken f 0,40. Alle deze series (101 stuks) f4,— 
Ook verkrijgbaar zonder prijsverhooging in blokken, strippen, 
enz. Toezending volgt onmiddellijk na ontvangst van het bedrag 
+ porto door 

F«. WED. E. F. BOUWMAN, 
BOEK E N P O S T Z E G E L H f l N Q E L 

N. EBBINGESTRflPT, GRONINGEN (19) 

Zddzaatn Aanbod l 
10 Gulden Nederland van 1905, g 
in ongebruikten staat, in blokken, '^ 
strips en enkele stuks,   P 

a f l l ,  £ 
per stuk. K^ 
FRANCO na ontvangst van Postwissel. H 
Po8tzegBlhandel„UNIVERSEL", ^ 
SPUI 13, AMSTERDAM. (II) I I A. ENQELKAMP. ^, 

(^9L^ ^t^t m^ « l » ' ■ y ^ 

POïïZEEELHtKDEL J E H I T A S " , 
L Napel, iiyouwerinaiislraat 74, Haarlem. 
ZICHTZENDINGEN, 

acht cent per franc, volgens 
: Yvert & Tellier 1923. ; 

1000 verschillende postzegels f 3,75 
2000 „ „ -11,25 
Catalogus Zumstein 1923,franco f 1,40 

( I I ) 
(ar. »f* ^ « «H "^ <^ < ^ «f« « ^ 1 ^ ä ^ 1«^ ütw'T^ 

X ^t* ^t^, ^T'*..iJ*. '*ti..*J'*..^t'*^..M'. ^i". *IÄ. ^?Ä.*T' . . '*J ' .X' 

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

JOH. H. LIMPER, 
MAKELAAR IN ASSURANTIËN. 

VONDELLAAN 2, H I L V E R S U M . 
Kantoor: Heerengracht 114, Amsterdam. 
Pottbus 129. Telefoon N. 8235. 

(10) 

1> 

i 

'4

IJf .JUL^lJJJBimi. lJI 
WATERGRAAFSMEER. •N.YAAR ^ C^* D I R . L E O N D E RAAT 

INT.TEL. X U I D 6ZS5 
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H E E F T U DE V R A G E N L I J S T 
— VOOR HET 

FHiLATELlSTlEi  A0ME§E©1K 
^ 1914 — ^ ^ ^ I 

REEDS INGEVULD? HET KOST U SLECHTS 
5 MINUTEN TIJD EN 10 CENT PORTO-KOSTEN 

DE DATUM VAN INZENDING IS VERLENGD TOT UITERLIJK 
( ) 31 JANUARI 1924. (145b) 

"":iiE FOSTZEGELliÄNDEL I. H. DOHHII. J ' 
D E N H A A G ^ 
If KETTINGSTRAAT 
:::: 

2 3. 

■■■■ 
■■■■ 
■aaa 

■■■■ 
■■■■ 
■■■■ 

KH 
«■na 
■■■■ 
■■■■ 

«I «■ 

TE KOOP 

GEVRAAGD: 

H » 

ItiAVr i T TTrtT T ^ n TCTTF H Si 

GROOTE 

RARITEITEN. 

:; H 

■■■■ £■■■ ■■■ 
■■■ (8) 

Jfir'ülTSiyiUHDHilNDElIN " ï l L . 
:ä«-"4ELDZAAMHEDENl "̂ ■jE;: ■■■■ !■■■ ___ ■■■■ ■■■■ 

:«:"■" NEDERLAND EN KOLONIËN. "■■« 

C*5^ '.\r.;i;:' ■.(li>.f'.i:-. .•h) 

TER OVERNAME AANGEBODEN: 
1 verzameling ca. 5000 verschillende Nederland en 

NederL Indië goed vertegenwoordigd in 2 Scliaubek
permanent Albums . . fl 125,

1 verzameling ca. 10000 verschillende + 1(M)0 
doubl. Nederland en Nederl. Indië, vrijwel compleet, 
in 3 Schaubekpermanent Albums . . . fl 600 , 

TE BEZICHTIGEN NA 7 UUR 's AVONDS: 

WITLICH-HOEK, 
MATHENESSERLAAN 417a, R O T T E R D A M . 

( 1 2 2 ) 

..•■•..•■••!•••*.*••.**••..f ■••* *•••**•••*?••• *!.••* f •••!?•■•l*•••!?•••!• .f.*••••**. 

® 

 POSTZEGELHANDEL 

CL. Keiser & Zoon 
PASSAGE 25 DEN HAAG. 

Grootste Sorteering Postzegels 
VAN ALLE LANDEN 
VAN HEDEN AF BIJ ONS V E R K R IJ G B A A R : 
P O S r Z E G E L A L B U M S uilsaie YierI S Tellier. 

O^S" SPECIAAL-ALBUM "^^Q 
tot op heden bijgewerkt van NEDERLAND EN KO

LONIËN (Fransche tekst), geheel nieuwe uitgave. 

GÄTALOGÖS YVERT & TELLIER 1921, f 3,50. 
BLANCOALBUMS IN DIVERSE PRIJZEN. 

(3) 

-é\/Ph~-

H „DE HAAGSCHE POSTZEGELHANDEL", TOUSS AINTK ADE 41, DEN HAAG. 
Het BESTE en meest VERTROUWDE ADRES voor den In- en Verkoop uwer Postzegels ^ i ^ H 

^ 1919 
Aantal. Prijs. 

^ MOLENSTRAAT 22 

^ Yvert & Tellier Catalogus 1924 f 3 , 5 0 
Hongarije, Vredesserie, compleet 
Oostenrijk, Kärnten, compleet. . . 

» Stedenserie, compleet . 
Luxemburg, 2VJ franc, Yv.no 67 

» 5 » » » 68 
» dienst,2</j franc, Yv.no. 94 
» dienst, 5 franc, Yv. no. 95 

Montenegro, compleet 

POSTZEGELHANDEL P. ÜOOGEIIDIIK 

1920 
1923 

^>»» 1891/92 

3 » » 1896 

DEN HA4G (Holland) ^ 

Alle soorten Schaubek-Albums voorhanden 

/ 1,10 
0,75 
1 . 

Y 1908 

1,10 ^ 
2,25 % 
1.50 W 1,50 
2,25 
0,95 

1872 
1891/97 

» 
1923 

Ned.Indië, f 1,—, Java 
f 2,50, Java 

» f 1,—, Buiten Bezit . . 
Nederland, 1 gld Koning, violet . . 
1 gld. Koningin (hangend haar) violet 
2i/2 gld. » >. 
5 gld. » » 
Duitsche opdrukken 

Aantal. Prijs. 
/ 0,25 
. 1,75 
» 0,25 « « 4 
» 0,35 5tS1 
. 0,70 
» 2.50 €4<< 

1 0 , 
0,45 

^ » » De met een »gemerkt zijn ongestempeld. — ZIE ADVERTENTIE VORIG MAANDBLAD — Postrekening No. 92993 
^ j > BESTELLINGEN BOVEN F 5,— WORDEN FRANCO TOEGEZONDEN NA ONTVANGST VAN HET BEDRAG (7) € « < 

http://Yv.no
http://Yv.no
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aison Arthur Maury 
HET OUDSTE FRANSCHE HUIS (OPGERICHT IN 1860). 
- R. e. Seine No. 2 0 9 5 2 4 B. -

6 BOULEVARD MONTMARTRE 6, PARIS (9e). 

z o o JUIST VERSCHENEN: ZOO JUIST VERSCHENEN: gj 

De lïieuwe Geïllustreerde Prijseourant voor 1924, 
bevattende 1200 series, tegen UITZONDERINOSPRIJZEN, van talrijke aanbiedingen in series en pakketten. Ieder ver
zamelaar, op zijn belang bedacht, moet die Prijscourant onmiddellijk aanvragen ; ze w^ordt gratis en franco toegezonden. 

C A T A L O G U S EN A L B U M S „ M A U R Y " . 
DE MEEST UITGEBREIDE KEUZE IN GEWONE, IVIIDDELSOORT EN Z E L D Z A M E POSTZEGELS. 

aison Arthur Maury 
HET OUDSTE FRANSCHE HUIS (OPGERICHT IN I860) . 

R. C. Seine No. 2 0 9 5 2 4 B. — 
Zl 6 BOULEVARD MONTMARTRE 6, PARIS (9e). | ^ 

W « H W « « « H « ^ 

(13) 
É*M 

H „DE HAAGSCHE POSTZEGEL HAN DEL", TO USS AI NTK A DE 4 1 , DEN HAAG. 

Specialileit Europa-zetels. Kleioe eo Groole Rariteiten! Aileen praciit-exempiaren onder parantie. ' i .^) s 
ZOOEVEN VERSCHENEN: ZOOEVEN VERSCHENEN 
IS ll'li M l U W ÄL1I» W@®M »E liep 
e iPOT-BRITTAHl l m I I ^ I L S G H I K®LOUllH. 

788 groote bladzijden. Volop ruimte voor nieuwe uitgiften. 
Kan 12000 zegels bevatten. 2 3 0 0 illustraties op werkelijke grootte. 

in dit geheel nieuwe album hebben wij ruimte gelaten voor een volkomen overzichtelijke 
verzameling van de zegels van Groot-Brittannië en de Engelsche Koloniën, waaronder 
begrepen alle belangrijke variëteiten van watermerken, tandmgen en kleuren. — 

Een volledige catalogus verschijnt op de linker-bladzijden van het album, terwijl de 
tegenovergestelde bladzijden vierkantjes bevatten voor de zegels, genummerd in overeen
stemming met de catalogus-lijst in het album. — — — — 

PRIJZEN: 
I M P E R I A L - A L B U M No. 2096. Smaakvol linnen band met gouden lettters. 
— — Prijs: 30 shil l ing; porto extra. — — 
IMPERIAL-ALBUM No. 2097 Zeer smaakvol gebonden met lederen rug en hoeken. 
— — Prijs: 40 shil l ing; porto extra. — — 
G E Ï L L U S T R E E R D E PRIJSLIJST EN PROEF-BLADEN G R A T I S OP A A N V R A G E . 

L'̂ B ^pi S T ^ A Ü S L@IIBËI^ Ü B ^ B S I 
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INTlRUÄTiO 
H. € . COSi 
ü . P. LIIiD®STRÄAT 

^ül 
E P€ 

iLji. 
iTZEGEL 
i-i UTR 

TiLEF@®ll &fS8. 

GEEN LIQUIDATIE-PRIJZEN 
DOCH I N V E N T A R I S O P R U I M I N G EN A L G E H E E L E 
P R I J S V E R L A G I N G . - V E R Z A M E L A A R S . P R O F I T E E R T 
- V A N D E Z E B I L L I J K E A A N B I E D I N G . -
- C O N C U R R E N T I E O N M O G E L I J K . -

Nederland. 
1852, 5 et 1,50 

10 . » 0,50 
15 » » 650 

1864, 5 » . 0.55 
» 10 » . 0,25 
» 15 » » 6,— 

1867, 15 » » 1,50 
» 20 . » 0,80 
» 20 op brief 1 1,50 
» 25 ot f 2,75 

1867, 50 ot. f 6,— 
1 » zwart f 1,75 

t 1,50 
» 1,50 
» 0,15 
. 1,25 
f 0.30 

» 2t2 » 
1872,7l/i » 

» 221/2 » 
» 1 Gld 
» 21/2 Gld f 3,— 

1891 1 » » 0 80 
» 2 4 . . 2,— 

1896 50 ot { 0,15 

1896 1 Gld f 0,40 
1898 1 » » 0,01 

» 21/2 » » 0,10 
. 5 » > 0,20 
;. 10 » . 8,25 

Jubileum 1913. 
1913 20 ot. f 0,10 

. 25 » » 0,12 
» 50 » » 055 
» 1 Gld. » 0,40 
» 2 ^ » » 0,80 

1913 5 Gld. f 1,35 
1921 2y, op 10 Gld. 1906 

f 1, 25 
Jubileum 1923. 
5 Gulden f 1,75 
Portzegels. 
1870 5 ot. f 0,70 

» 10 » f 0,40 
Postbewijs. 
1884 l-l'/2-2-3-5-10 Galden 
6 stuks slechts f 0,80. 

VOOR RECLAME DANZIG (Occasion) 
1923 Guldens-waaiden 5-10-20-25-3U-40-50-75 pf. 1-2-3 en 5 

Gulden, compleet f 8,— 
1923 Porto oompleet in Guldens, 8 stuks i 2.— 
1923 1-2 3-5 MiUinen, rood, 4 stuks f 0,10 
1923 10-20-25-40-50 Millioen, violet f 0.20 
1923 100-300-500 Millioen, 3 stuks f 0,15 
1923 10 Millioen, groot formaat f 0,10 
1923 1 Millioen, klein, zeldzaam f 0,35 
1923 1000-5000-20000-50000-100000-250000 en 500000, klein, 

7 stuks i 0,15 
PERZIE 1915 

Pracht«erie 1 Ch.-5 Tomaus, ongebr., oompl. Idem met opdruk 
Colis-Postanx, compl. Idem met opdruk Service, oompl, totaal 
51 stuks (Yvert fr 375), slechts 20 Gjlden. (Occasion) 

RUMENIË Kroningszegels, 
1922. 5 Bani—6 Lei, oompl., gebr. of ongebr., slechts f 2,75 
Zwitserland 1913, Pro Juveninte, 4 sluki*, compl., slecht'f 0,60 
Tsjccho-SlowHkije, Jubileum 1923, President Masarijk, uit koers, 
compleet f 1,30 

Ned. Indié opd. 1921-22, 7 st. oompl. (Yv. 125-131), geb. f 0,45 
HONGARIJE. (Nieuw) 

Madonna-t.vpe, ongebr., 200-500-1000-2000-3000 en 5000 kroon 
(Oeoasion)'f 2,25 
Porio overdruk 1921/22, 100-500 Filler, 21^-3-9-12 kroon, 6 
stuks f 0,15 
idem Porto 1922/23, 6 kroon t/m 300 kroon, 11 stuks, f 0,20 
Dienst (Occasion) 10-15-15 op 20 25 25 op 60-50-100-150 op 
100-35U-50U-1000 en 2000 kroon op 250, geheel oompleet, 12 
stuks, slechts f 1,25 

DUITSCHLAND. 
1923 5 50 75-500 Duizend, 1-2-4-5-10 20-30-50-100-200-500 
Millioen, 1-2-5 10-20 Milliard, getand tevens nog zaagianding 
111-20-50-200 Millioen en 1-2 Milliard, totaal ongebruikt 26 
stuks, sleehts f O 30 
Dom van Keulen M 10000, per stuk f O 03 
Wartburg, ongebruikt M 5000, per stuk f O 07 
1 Milliard op lOO M., lila, z.g. Hittler-uiig., schaar«, p. st. f 0,10 
Alles ook in blokken en complete vellen zonder prgsverhooging. 

RECLAME-PAKKETTEN. 1000 verschillende postzegels, franco, voor slechts f 2,50 
Blanco postzegel alhuma, losbbidig, ruimte voor 5000 zegels, formaat 27 bij 31 C.M., slechts 1 4,25 
idem, formant 24 bfl 29 c.M., franco, slechts ' 4, 
Yverr & Tellier 1924, prijs f 3,25 + 25 et Porto als drukwerk; indien per postpakket toegezonden f 0,40 Porto. — 
VERKOOP-CONDITIES. Alle orders worden uitgevoerd op volgorde, bestellingen onder f 2,50 worden niet uitgevoerd. Porto 
steeds extra. De levering geschiedt uit-lnitend bil vooruitbetaling. Alle zeereis worden onder garantie voor echt verkocht. 
Te koop gevraagd iedere hoeveelheid per 10-100 of 1000. Nederland Jnbileum 1923 wordsn onderstaande prijzen betaald, uitslui
tend prima afgeweekte exemplaren. opdrukken allts per 100 stuks. 

2 
5 

10 

et per 100 stuks f 0,40 
» » 100 » » o 75 
» » 100 » » 1,25 
» » 100 » » 0,50 

I 20 ot per 100 stuks f 4,— 
25 » » 100 » . 4,50 
35 » » 100 » I. 7,— 

ot op 1 en 11/^ et 
lO op 5 et. 
10 op 1 2 4 » 
10 op 1 7 4 » 
10 op 2 2 4 . 

. 0,25 
f 0,60 
» 0,75 
» 4,— 
» 4,— 

1 2 4 et. Jnbileum 1913 per 
100 stuks . . . f 5,— 
Offerte gevraagd Armenwet 
2 -24-5 en 10 ot. — 

Bovenstaande zegels worden bij iedere hoeveelheid in betaling genomen bij eventueele bestelling. (124) 

I 




