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

het N ederlan dsch Maandblad voor Philatelie, op 
Zondag 16 Maart 1924, des voormiddags te 11 uur, in Zaal 3 
van het Café-Restaurant »De Kroon,« Spui 10, te 's-Gravenhage 

BREDA, 16 Februari 1924. De Administrateur, 
L. C. A. SMEULDERS, Lid vjd R. ?/. B 

Waarschuwing, 
Blijkens de in dit nummer voorkomende opgaven van candi-

daat-leden van eenige Vereenigingen, komt daarop o.a. voor 
zekere B. MENDELSOHN, Rue de Chateaudun 12, Parijs. Genoemde 
persoon is sedert 1921 aan het Maandblad verschuldigd een 
bedrag van fl. 127,50, wegens geplaatste advertentien, en bleef 
— niettegenstaande vele daai toe aangewende pogingen door den 
Raad van Beheer, eenige vooiaanstaande philatelislen en firma's 
te Parijs en ons — tot heden achterwege zijne schuld te betalen. 
Bedoelde Vereenigingen zullen dus heel verstandig doen, Men
delsohn niet als lid aan te nemen alvorens hij aan zijne finan-
cieele verplichtingen heeft voldaan. 

Breda, 7 Februari 1924. 
ADMINISTRATIE . 

Waarschuwing. 
Alvorens in verbinding te treden met den handelaar Fontenelle, 

43 Rue Chariot, Paris, die in het September-nummer van »1'Echo 
Tirabrologie« adverteerde, raad ik U aan inlichtingen bij onder-
geteekende te vragen. Een onzer lezers zond i4o francs voor i 
kilo zegels. Hij ontving slechts ^|^ kilo rommel, en na herhaalde 
correspondentie zijn de andere 3/4 kilo nooit gevolgd. 

* * * 
Een der leden van »HoUandia-, de heer S. Onderwijzer j r , 

klaagt over Ewald Maskolus te Memel, die een advertentie in 
't Deceraber-nummer van het Maandblad heeft geplaatst. Na 
storting van f 2,55 op de Städtische Sparkasse te Memel heeft 
hij g-een zegels ontvangen. 

Zijn er meer leden, die op deze wijze behandeld zijn? 
J. A. K A S T E I N , 

Beheerder van het Bonds Informatiebureau. 
Bilderdijkkade 18, Amsterdam. 
N.B. Deze laatste annonce werd ons ter plaatsing toegezonden 

door tusschenkomst van den heer J. B. Robert, te 's-Gravenhage. 
Adm. 

Mededeeling. 
De Philatelisten-Vereeniging »Apeldoornc is met ingang van 

I Januari 1924 toegetreden als lid van het Informatie-bureau 
van den Ned. Bond van Vereenigingen van Postzegelverzamelaars. 

. De Beheerder, 
J. A. K A S T E I N . 

Centraal Informatiebureau van den Ned. Bond van 
Vereenigingen van Postzegelverzamelaars. 

Dit bureau, dat i November 1919 in werking is getreden, 
verstrekt aan vereenigingen en particulieren : 

a. Inlichtingen omtrent personen, die lid wenschen te worden 
van eene philateiistische vereeniging ; 

b. Inlichtingen over verzamelaars en handelaren, met wie 
men philatelistische connecties wenscht aan te knoopen. 

De kosten per informatie bedragen : in Amsterdam f 1,— , in 
Nederland f 1,50. 

Alle aanvragen moeten vergezeld gaan van het verschuldigde 
bedrag. 

Tarieven voor 't buitenland te bevragen bij den beheerder 
J. A. KASTEIN, 

Bilderdijkkade iShuis, Amsterdam. 

Nederlandsche Vereeniging van Postzegelverzamelaars. 
Als rechtspersoon erkeud bQ Koninkiyke Ueslaiten van 

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

Afdeeh'ngen. 
Amersfoort: Sec r : M. A. Witsenburg, Prins. Julianalaan 11. 
Amsterdam: Secr . : A. Sauveplanne, Van Baerlestraat 160. 
Arnhem en Omstr.: Secr . : J. R. de Joncheere, Arnhemsche 

Straatweg A 30, Velp. 
Dordrecht: Secr. : G. W. Wesselman, Buitenwalevest 24. 
Friesland: Secr . : S. T r o m p Visser, Korenmarkt 2oy,Leeuwarden. 
Gooi- en Eemland: Secr. : C. Bovenkerk, Pater Wynter laan 9, 

Naarden. 
's-Gravenhige: Secr . : J. J. Deggeller, Schuytstraat 151. 
Haarlem: Secr.: dr. J. M. van Olst, Wilhelminastraat i4. 
's-Hertogenbosch: Secr . : Lamber t W. C. Berge, Kerks t raa t 64. 
Leiden en Omstr.: Secr . : J. A. A. van der Horst, Breestr. 165. 
Nijmegen: Secr . : dr. M. Heyer, Canisiussingel 13. 
Twente: Secr.: Chr. A. Struyck, Almelo. 
West-Friesland: Secr. : A. Kriebel, Ritsevoort 28, Alkmaar. 

Vergaderingsdagen der Afdeelingen. 
Amersfoort: den 2en Donderdag der maand in het Logege-

bouw, V. Perseynstr. , te 7Vj uur. 
Amsterdam : den 3en Donderdag der maand in «American Hotel», 

Leidsche Plein. 
Arnhem en O.: den 2en Vrijdag der maand ten huize der leden. 
Dordrecht: den 2en Woensdag der maand in Café Centraal . 
Friesland: den 2en Maandag der maand in Hotel «de Klan-

dej'ij», te 8 uur. 
Gooi- en Eemland: den 2en Dinsdag der maand te Bussum 

en Hilversum beurtel ings. 
's-Gravenhage: den 4en Maandag der maand, in Café Borde-

laise. Passage, te 8 uur. 
Haarlem: den len Dinsdag der maand , in «het Kegelhuis», 

Tempelierstr . 35, te 8 uur. 
's-Hertogenbosch: den l en Dinsdag der maand, in het «Café 

Central», Markt, te 9 uur. 
Leiden en O.: den 3en Dinsdag der maand, in «In den Ver

gulden Turk», Breestraat, Leiden te 8'/j uur. 
Nijmegen: den len Zaterdag der maand, in Café Neuf, Groote

straat, te 8 uur. 
Twente: den 4en Dinsdag der maand, in «Hotel de Halve 

Maan , te Hengelo. 
Mest-Friesland: te Alkmaar, Edam of Hoorn, maandelijks be

kend te m i k e n . 
De secretarissen der afdeelingen worden verzocht hunne jaar

verslagen en een afschrift van hunne ledenlijst, volgens art, 31 
Huish. Regl., in te zenden bij den secretaris der Vereeniging 
vóór I Maart a.s, 

In den leescirkel zijn maandelijks opgenomen de nieuwste 
buitenlandsche tijdschriften. Aanmelding bij G. V. van der 
Schooren, Burgemeestersplein 2, Arnhem. 

Voor de Internationale Postzegeltentoonstelling 6—17 Sept. 
1924 ontvangen wij uit binnen- en buitenland de meeste mede
werking. Binnenkort zal de lijst van Eereleiding, Eerecomitee 
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en Jury kunnen verschijnen, vvaa'u t zal blijken dat de eminent
ste ma.men op dit geoied zich aUJuiyleden beschikbaai hebben 
gesteld. Wij w.llen reeds noemen de volgende buiienlanners: 
Lcin^lui-, p es. Fransche Bond; Spareley, Vict-vcorz. Koyai Phil. 
Soc. ; de KüUterskiö.d, Lausanne ; Dr. Eni. Uiena. Rome; C. Linden
berg, Dir K.-ichspü3imubeums, Berlijn; Si andcll, Stockholm; 
S Fiiedl, Weenen. 

Nieuwe leden. 
10. T. L. H. Dessauvagie, kapt . a r t , Ambonstraat \\, Ban

doeng. (N.1) 
4 i . G. F. N van Doorn, Merapiweg 12, Semarang. (NI.) 

261. Victor Döring, Noui dei kam pen,en 1st iaati,Zy(2«rf6'<?«_î . (N.I.) 
504. mevr. ü. van Engers , Laiuang ( N I ) 
032. J. V. de Giaaf, Bedokweg 11, üuKJa (N.1) 
633. Ch. D. van B.iin, planier . Ha oe b/ Malang. (NI.) 
63+. Th Kocqué, a linin. s.f. ßandjarardjo. b/Dcocja (N.I.) 
635. A. VV. Brave, Bilderdijk'.iraat 90I, Amsterdam, A. V. L. 

(aa ij<eteeken ie blieven, b i jkantoor : Kwakerspien.) 
636. Franc. Groeneboer, Zwaite weg 74, den Haag. 
637 mei'r. F . van Seiers—Hageman, van Boeiselaerstraat 8, 

den Haag. V A. L. 
638. C. L. J. Vergroesen, 's-Gravenstraat 15, Dordrecht. 

Aanmeldingen. 
dr. Hugo F. Belle, arts, Tjianajoer. (N.I.) 
B J. K.ol, Haamoenst raa t 4, liandoeng. (N.I) 
A. W. K.ü^er, Employé s.f., S j ember Djereck bij Malang. 

(N.1) 
A. Michielsen, adj . lusp Fin. . Semarang. (N.I.) 
P. J. Sielig, Uragaweg 19, Bandoeng. (N I.) 
J. G. Smits, MdkamdOAOweg 6, Semarang. (NI.) 
L. Snoey Kievit Azn., admin . Ondern. Kwala Bingei, Bindjei 

bij Mtdan. (N.I) 
W. Verduyn, emp'oyé, s f. Sosmber Djereck hij Malang ( N I j 
dr. T. Voiker, adj. secret. Ueli Plantersver., lioolweg, Medan. 

(N.1.) 
T. A. Däen, Heerenstiaat 105, Rhenen, A. V. L. 
Nie. Drukker, Boschlaan 17, Bussum (lid Hollandia). 
Rudolf Friedl, Wollzeile 8, Wien i (Oostenr.) oud-lid. 
F . O. Groeneveld, Po.,tweg 32, Nijmegen. V. 
A. Hoelen, Lange Buichvstraat 33, Nijmegen. A. V. 
D. J. J. van Kempen, Buiksloot A 32, V. 
B. JMendelbOhn, Rue de Chateaudiin 12, Paris IXe. 
C. W. Meuffels, Zeestraat 48, Zindvoort. 
P. N)ord-loos, g imeentesecre t . . Grootebroek. 
E. C. van Rijssel, arts, Beukelsdijk j66, Rotterdam. 
P. Wittkämper, v Beuningenstr . 185, Amsterdam. 
Joh. D. Broers, I. E. C. C. 456, Blora. (N.1.) 
F . Zimmerli, Oranjehotel, Nijmegen. V. 
F . K. van Geuns, s.f. Barongan bij Cheribon (N.I.) 
E. de Lanoy, s.f. Djatiwangi nabij Dcocja (N.I.) 
M. H. A. de Rooy, agent Javasche Bank, Pieterspark,.5rt:«<Ä7««^. 

( N I ) 
Ir A. de Wit, Coenstraat i4. Bandoeng. (N.I,) 
B. P. Strik, IVIerapiweg 11, Semarang. (N.I) 
mevr H, J. Seydlitz-van der Maf sen de Sombieff, Burgemeester 

van Schaeck Ma hon Singel (v. Stationsweg) 16. Nijmegen. V. 
A. Koopman, Laan van Overvest 38, Delft. 

Hersteld als lid. 
383. J. Nederhorst, Zijpsche weg 83 D, Arnhem. 

Overleden. 
699, J. J. Weruméus Buning. 192. Th . Rogmans. 
555. J. Brouwer. 197. dr. C. van Dijk. 

Bedankt met i jan. 1924. 
158. J. C. Kneg m^ns, Bandoeng. 

Bedankt met i Mei 1924. 
381. mevr. van Leeuwen-de Grauw, 

Toegetreden als Buitengewoon Lid. 
Prof. E. Krusekopf, Piazza Oberdan 10, Florence 21 (Ital.) 

Adresveranderingen. 
312. L. H. Eberson, thans Johan v. Oldenbarneveldtlaan 12, 

Amersfoort. 

957. G. A. J. van Engelen van der Veen, thans Kampen. 
112. W, F. J. Geldmaker, thans Postbus 24, Middelburg. 
30 P. M.ivrogordato, thans Avenue Ruchonnet 12, Lausanne 

(Zwitserl.) 
511. H. W. J. Muller, thans W. de Withstraat i4a, «'t?«//«a^. 

47. M. A. \iin Regieren Altena, thans Villa Weinberg , 
Winkelsira'-se 2, Meran (Ital ) 

96. J v in der Rest, thans Mauritslaan 8, Rijswijk (Z H.) 
445. B Rodenhuis, thans Waidecklaan 32, Hilvenum. 
570. A. van der Schuyt, thans Gergadji 3, Semarang (N.1.) 

73. J. M. C. Thyssen, thans Valeriusstraat 258, Amsterdam. 
Rectificatie. 

In het verslag der vergadering van 23 Dec. '23, opgenomen 
in het Januari-nummer, pag ü l , staat veimeld, dat de heer Voss 
zou gezegd hebben : «Zij zijn geen vlag 00 een moddeischuit , 
maar een moddervlag op een modderschuit". Uit is onjuist en 
mciet zijn : «Zij zijn geen vla^ op een modderschuit, maar een 
modderige vlag op een mooie schuit". 

Postzegelvereeniging ,,Breda", 
te BREDA. 

Opgericht i l >ovember 1893. 
Als rechtspersoon erkend bg Koninkigk Besluit Tan 

U December lüi)?, n«. lOó. 
Ie Secretaris: L. C. A. S M E U L D E R S , Schoolstraat 18, Breda. 

Intercommunaal Telefoonnummer 197. 

IN MEMORIAM 
J. J. WERUMÉUS BUNING, te Velp. 

KORT VERSLAG der vergadering, gehouden op Maandag 
11 Februari 1924, des avonds te 8 uur, in de 
„Beurs van Breda", te Breda. 

Tegenwoordig 33 leden. Wegens afwezigheid van den voor
zitter, door uitat idigheid, wordt het presidium waargenomen door 
oen heer Smsulders, die, na opening der vergadering, de aan
wezigen welkom heet, waaronder den heer N. H. Hendriks, voor 
de eerstemaal tegenwoordig. 

De notulen der vergadering van 14 Januari 1924 worden zonder 
op- of aanmerking goedgekeurd en vastgesteld. 

De ballotage, welke hierna plaats heeft, heeft tot resultaat, 
dat niet minder dan zestien nieuwe leden, wier namen aan het 
slot van dit verslag voorkomen, worden aangenomen. 

Dojr den voorzitter wordt vervolgens mededeeling gedaan van 
de ontvangst van tal van brieven en briefkaarten, afkomstig van 
leden, die hun dank betuigen voor de zegels, hun bij de verloting 
in de vorige vergadering ten deel gevallen. 

Daarna heeft onder de aanwezige leden de traditioneele raaan-
delijksche verloting plaats van een aantal zegels, aangekocht 
voor f3,70, waarbij nog worden gevoegd de Indische Jubileum-
zegels, ten geschenke gegeven door den heer Van Reijen en 
een 3-tal zegels, voor hetzelfde doel geschonken door den heer 
Veen. De uitslag der verloting is, dat aam 8 leden een zegel 
ten deel valt. 

Bij de rondvraag betoogt de heer Chatrer de wenschelijkheid, 
over te gaan tot splitsing van Sectie I, aangezien het aantal 
leden hiervan zoodanig is toegenomen, dat voor degenen, wier 
namen niet in de eerste helft op de circulatielijst voorkomen, 
zoo goed als geen zegels meer in de boekjes overblijven. De 
voorzitter antwoordt hierop, dat deze aangelegenheid in de 
eerstvolgende bestuursvergadering een punt van behandel ing 
zal ui tmaken. 

De heer Van Dijk zou gaarne zien, dat voortaan bij de jaar-
lijksche verloting in Januari uitsluitend Europa-zegels zouden 
worden verloot ; ook had hij het beter gevonden, wanneer bij 
de laatste verloting veel meer Nederl. Jubileum-zegels van hoogere 
waarden waren geweest. Bevend en moest in de verlotings
commissie ook eens verandering worden gebracht en deze uit 
andere leden samengesteld worden, 

De voorzitter zegt, dat jaarlijks in de Decemb?r-vergadering 
wordt bepaa 'd, hoe en wat er verloot zal worden, zoodat de heer 
Van Dijk dan voldoende gelegenheid zal vinden zijne wenschen 
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kenbaar te maken, en wat de samenstelling der commissie 
betreft, dit is een zuivere bestuurskwesiie, vvaaromtient de heer 
Van Dijk te gelegener tijd in eene bestuursvergadering zeil e tn 
voorstel kan doen . 

De heer biegmund wil nog eens eene poging wagen, om de 
sectiehoofden geen deel meer te doen u tmaken van het bes tuur , 
het bestuur is te uitgebieid en daaidoor zijn macht te gioot. 

Door den voorzitter en verschil ende leden wordt du op af
doende wijze bestreden, doch de heer Siegmund persisteert en 
acht alleen den administraieur een plaats in het bestuur waardig. 

Ue heer Van Deventer vindt, dat het bestuur toch niet zoo 
o'ioot 15, want feitelijk besturen aUeen de voorzitter en de 
secretaris de Veieeniging. Nog kort geleden is hem du g tb leken , 
toen de voorzitter, zoogenaamd namens het bestuur , een vooistel 
deed om dengene, die de meeste leden zou aanwerven, een pnjs 
toe te kennen, van welk voorstel hem absoluut niets bekend 
was Daarom zal hij bij ballotage ook tegen s temmen, wijl hij 
gekant is tegen al die nieuwe leden, die hem, m zijne kwaliteit 
van 2en penningmeester, niets anders dan mee ide ie werkzaam
heden opleggen. 

Gelukkig wordt de opmie des beeren Van Deventer niet door 
de vergadering gedeeld. 

Waarna men is uiteengegaan 
Breda, 11 Februari 1924 De ie Secretarts, 

L C A SMEULDERS 
Nieuwe leden. 

No 38 B. van der Hoek, Rochussenstraat 177 (Ji, te/i'(;Wt;A-ä'rt«, 
E. Z. (Sectie V ) 
No 207. R Kormos, Zuidblaak 32, te RotUf dam ^Sectie V ) 

No 42/ 
E. Z. R 
(Ned. Kol 
No. 241. 
E. 
No 422 
Z. 
No 433 
E. Z. K. 
No 202. 
E. 
No. 424 
E. Z P. 
No. 425. 
E. Z. 
No. 426 
E . Z K. 
No 406. 
E. 
No 167. 
E . 
No 427. 
E. Z. 
No 428 
E Z. 
No 429 
E. Z. 
No 430 
E Z 

J Ph Bonnerman, Stadhoudersplein 120, t e ' i Giaven 
hage. (Sectie V ) 

I 
ƒ Siegers, Boulevard Bankert 102, te Vltssingen. 
(Sectie III). 
mr. J. H. J Zuidema, Javastraat 29, te Nymesen 
(Sectie IV.) 
A M. B. Meiners, Sonsbeeksingel 45, te Arnhem. 
(Sectie IV ̂  
E. van Du>l, C P. Tieleï traat ^<) b, te Rotterdam. 
(Sectie V.) 
G. O. A Thiele, de Riemerstraat 56, te 's-Gtaven-
hage (Sectie V ) 
H T h Derex, Huize «Anfrewi», te Hans-weert 
(Sectie ni) 
F l< Reparon, Nieuwe Haven 35, te ü't'//^fe (Sectie V ) 

r h . Boer, Rotteidamsche Rijweg 28, te Overschie. 
(Sectie V) 
jhr . F . C Meijer, te Djocja (Java) 

J Enseiink, 3e Ebbingestraat 34, te Kampen. 
(Sectie IV ) 
P Hoaendoorn, Haarlemmerstraat 154, te Leiden 
(Sectie V.) 
M M G. Baert, Postkantooi, te Anna Paulowna. 
(Sectie VII) 
F. G. Triebel , Van Goorstraat \, Kt Breda (Sectie I.) 

Candidaat-leden. 
jhr . A. L. F GrasvMnckel, Handelsman, Haai lemschest iaat 4, 

te Si.htvenini;en, (Eigen aangif te) 
J, P IJsselstein, Ko eelstraat 6, te 'i-Guivenhagt (Vooige-

diagen dooi U. W Branisen, te 's-Gra-umhagc) 
A Sluiters, Hoofd eener school. Rodenry-che '^tiaat 67a , te 

Rotlerda (Voorgedragen door H van Hove, te Rottiidam) 
C M A H van Rooij, sergeant b d , Wilhelminapark 116, 

te Breda (Voorgedragen door A Filius. te Breda ) 
August Theunen, Schoenfabrikant, Heuvel 10, te Dongen. 

(Voorgedragen door J C C n m e r u s , te Brtda) 
K. Lodewijks, Ambtenaai Ned Spooiwegen, Bredascheweg 155, 

te PriH!,enhage (Eigen aangifte ) 
F . Backer, Patissier.Simonsstraat 105 Kt Delft (Eigen aangifte.) 
P van Gsmert , ln';pecteur dei Coop Centr. Boeienleenbank, 

Kleine Berg 42, te Eindhoven. (Voorgedragen door j , I Erkelens , 
te Eindhoven.) 

J. H. Meerwaldt jr., Hoofd der Chr. Holl Inl School, Naroe-
monda, Postk. Porsea (Tapanoel i ) (t,igen aangifte.) 

J. de Mink, Jan Sonjesiraat 28e te Rotts7dam (Vooigediagen 
door K A Meijmans jr , te Rotterdam ) 

Sylvain J J. Gerardy Capelle, Vice-Consul van Frankrijk, 
Snellincksiraat 07 a, te Rotte)dam. (Voorgedragen door K A. 
Heijmans ji , ie Rotterdam.) 

J Frans Brouwers j r . Fabr ikant , Nieuvvlandstraat 3, te Ti/iJ«/-^. 
(Voo gedragen door A Arnold, te Tilburg) 

W. G Geurts, Kantooibediende, Lakerst iaat 2 e, Kt Eindhoven. 
(Voorgedragen door Fr Sleegets, Ie Eindhoven) 

H. J Bakker, Winkel er, Vlec^ch^naai S3, te Vtnlo (Voorge
dragen door W J. H. Joosten, te Venlo) 

Overleden. 
No. 2. J. J. Werumeus Buning, te Velp (Sectie IV,) 

Bedankt als lid. 
No. 62. mevr. A. W a p Stahl, te Rotteidam (Sectie V.) 
No. 180. mej M. A. J. Faes , te Bieda '.^eciie I.) 
No. 338. P. W. de Jong, te Tilburg. (Sectie III). 

Afgevoerd van de ledenlijst. 
No. 179. mevr. M. M. .M Schillings-Vogels, te Maastricht. 

(Sectie VI.) 
Overschrijving lidmaatschap. 

No. 2 Het l idmaatschap van wijlen den heer J J. Werumeus 
Buning woidt overgeschreven op L Werumeus Buning, 
Rijksestiaatweg 129 f, te f^/rfi?, bij Zutphen. (Sectie IV.) 

Adresveranderingen. 
No. 347. W H E Nieuwenhuijs, te Rotterdam, thans Adrien 

Milderstiaat goa, aldaar. (Sectie V ) 
No 174. mr. E. P van Lanschot, thans Engelbert van Nassau-

plein 166, te Breda (sectie II) 
No. 160 B. K. M. Beukers, thans Engelber t van Nassauplein 

i46, te Bieda. (Sectie II) 
No. 271 P. J. Lukwel, voorheen te Berlijn, thans Van Heurn-

straat 108, te 's-Gravenhage. (Sectie V,) 
No, 237, J. van Eijkelenburg, Kt's-Gravuthage,\hans'S.\]svi\)V-

scheweg 35, te 's Gravenhage (Sectie V,) 
No, 257 C Backx, te Ptiiisenhage, thans Dreef 4o, aldaar, 

(Sectie I ) 
Aankondigingen.' 

SOeiETEITS-AVOND op Maand-a '/5 Februari 1924, des 
avonds i e 8 uur, in een der loca l i te i ten Tan d e , . B e u r s van 
Breda" of van Café-restaurant „Moderne". (Beide Ingang 
8 t Janotraat ) 

BKSTÜURSVERGADKRING op Vrfldag 29 Feliniari 1924, 
des avonds te 8 unr, in de „ B e n r s v a n B r e d a " . 

LKDEN-VERGADERING op Maandag ] 0 Manrt 1924, des 
aTonds te 8 nnr, in de bovenzaal yan de „ B e n r s v a n 
B r e d a " . (Ingang St Janstraat.) 

Vereeniging van Postzegelverzamelaars „Hollandia", 
te AMSTERDAM. 

Opgerieht 1 November 1902. 
Ooedsrekeurd bfl Koninklök Beslnit van 2 Juni 190S. n». 88. 
Secretaris: J. A. K A S T E I N , Bilderdijkkade 18, Amsterdam. 

KORT VERSLAG der vergadering, gehouden op Zaterdag 
26 Januari 1924, te 8 uur, in hotel „Krasnapolsky", 
te Amsterdam. 

Aanwezig 46 leden en 2 introduce's . Na verwelkoming van 
introduce's en leden en voorlezing der December notulen, laat 
de heer Vredenduin diverse ongetande zegels der 5 et blauw 
1852 Nederland circuleeren, waarbij de diverse nuances en z g. 
retouches opvallen. Ev. neens gaan van genoemden heer vele 
der 1923 opdrukken uit Duitschland rond, waarbij het verschil 
in opdrukkleur , gom, tanding, enz duideliik aangetoond i s , 
uit alles blijkt, dat onze voorzitter inderdaad wetenschappelijk 
verzamelt, hetgeen zeer leerzaam voor de aanwezigen is. 

Na ballotage blijken de 8 candidaat- leden en een junior-lid 
met algemeene stemmen te zijn aangenomen. Met het oog op 

I j ^ i A i m j j<i;i-i.'i.id » ^ 0 ^ D IR.LeON DE .RAAT 
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het drukke vergaderingbezoek zullen er voortaan maandelijks 
20 in plaats van 15 prijzen verloot worden en zullen de extra
prijzen voor ben, die nieuwe leden aaanbrengen, voortaan door 
de Vereeniging aangekocht worden, terwijl de bestuursleden 
voor een dergelijke premie niet meer in aanmerking komen. 
Tot nu toe was de heer Donath steeds zoo welwillend geweesr, 
deze premies te geven, doch bij de voortdurende stijgmg van 
het ledental , vond het bestuur het meer op den weg der Ver
eeniging liggen zelve daarvoor te zorgen, hoewel het dooi »Hol
landia« zeer op prijs gesteld wordt, wat de heer Donath tot nu 
toe zoo belangeloos deed. 

De uitnondiging van het Comifé der Intern. Tentoonstell ing 
te 'sGravenhage, om deel uit te maken van het Eerecomiié van 
Vereenigingen, zullen wij gaarne aanvaarden en aan de Ned. 
Ver zal een bijdrage voor deze Tentoonstelling geschonken worden. 

Nadat de heer Kästeln een circulaire van den heer Htijmans 
heeft voorgelezen en medegedeeld is, dat »Hollandia« een adver
tentie in het Ned. PhilatelistenAdresboek zal plaatsen, woidt 
overgegaan tot de veiling van 78 kavels ; opbrengst pi.m. f90,—. 

Vervolgens verlot ing van 20 fraaie prijzen onder de aanwezigen, 
waarna sluiting. 

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

Aangenomen als lid. 
J, A. Dalloyaux jr., Hotel Larenberg, Z««; / (N.H.) (Juniorlid.) 
J. Roos, B i i r , Sloterdijk (Amsteidam ) 
C van Rossem, Boekenroodeweg 2 a, Aerdenlwut. (Eigen aangifte.) 
W. F. Slagt, Adm. de Ruyte tweg 133, Amsterdam. 

(Voorgesteld door C. W. Meuffels.) 
mevr. F. A. van HoevenKok, Mol 312, Zierikzee. 
C, W. Farwerck, Keizersgtacht 98, Amsterdam. 

(Voorgesteld door E. Wolff.) 
J. Romein, Oosterstraat 33, Schiedam. 

(Voorgesteld door J. Kans.) 
B. M. Wagenvoor t , Rijnstraat 37 i, Amsterdam. 

(Voorgesteld door W. W , Rutgers.) 
(De nos, 3, 4, 6, 7, 8 zijn eerst dan als lid aangenomen, als 

binnen 10 dagen na het verjchiinen van dit orgaan, geen be
zwaren zijn ingekomen. Art. 5 H.R ) 

Bedankt als lid. 
jhr . Boreel de Mauregnault , Harmeien. 
L J. Endtz, Btfskop. 
W, C. de Leeuw, Amsterdam (geschrapt.) 

Adresveranderingen. 
25g. p . Oosterbaan. Schoterweg 198, Schoten. 
299 D. Jonker . Wittevrouwen^ingel 18, Utrecht. 
324. H. J. Doeleman, Valkenboschkade 643, Den Haag. 
337 T . J Putter , Veersiraat loU, Amsterdam. 

9. W. H. E. Nieuwenhuij'!, Adr. Mi'dersstr. 90 rt, Rottetdam. 
Candidaatleden. 

H. A. J. Kreunen, Ger, Terborgstraat 3^, Amsterdam. 
(Voorgesteld door E. Wolff.) 

M. van Praag, Pretoriusstraat 88. Amsterdam. 
J. N. Lubsen, Elis. Wolffstraat 37 ", Amsterdam. 
C. Lindenaar, Rustenburgers t raa t 387, Amsterdam. 
(De twee laats tgenoemden worden voorgesteld door J. Lubsen 

en J. F. Kooy.) 
Nummeropgave. 

275. M. L. Spruijt, Gorredijk. 
28. J. H. Donnai , Den Haag. 
33. F. H. Brinkman, Zandijoort. 

280 W'. de Baat, Roden. 
293. B. Amelung, Zandvoort. 
314. jh r . L. de Stuèrs. Den Haag. 
273. P. H. Huijnen, Kerkrade. 
271. K. H. van Brederode, Schoten. 

Vergaderingen. 
BESTDUR8VERGADERING op Zaterdag: 23 Pebniari 1924, 

des avonds te S uur, in Café S n i s s e , Ealverstra&t, 
Amsterdam. 

LEDENVERGADERING op Zaterdag 1 Maart 1924, des avonds 
te 8 nnr, in Hotel „Krasnapolsky", Warmoes&traat, 
Amsterdam. 

Aan de leden! 
De a.s. ledenvergadering heeft niet plaats op den laatsten 

Zaterdag van Februari, docli Zaterdag 1 Maart 1924. 

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

Opgericht 8 September 1906. 
Koulnkiqic gfoedgeicenrd 22 Juli 1907. 

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

KORT VERSLAG van de algemeene vergadering op Dins
dag 29 Januari 1924, in het CaféRestaurant „Jaar
beurs", Utrecht. 

Tegenwoordig zijn 29 leden en 2 introducé's. Bij afwezigheid 
van den voorzitter opende de heer Kaub als waarnemend voor
zitter om 8'/4 urfr de vergadering en heette de aanwezigen v\el
kom in het nieuwe vergaderlokaal, meer in het bijzonder de 
aanwezige introducé's, den heer en mevrouw Hartevelt. De notulen 
der vorige vergadering weiden onveranderd goedgekeurd. De 
ingekomen stukken werden voor kennisgeving aangenomen. 

De voorgedragen candidaatleden J. H. Groenhuizen en B. 
Vrijenhoek werden met algemeene stemmen als lid aangenomen. 

Het bestuursvoorstel, om door de Vereeniging 5 aandeelen 
in het waarborgfonds der Tentoonstelling te doen nemen, werd 
met algemeene stemmen aangenomen. 

Na de verloting, waarvoor door de beeren Deenik en Pirnot 
prijzen geschonken waren, werden de leden in de gelegenheid 
gesteld een collectie zegels op brief van den heer Moesman te 
bezichtigen. 

Alvorens over te gaan tot de veiling, bedankte de waarnemend 
voorzitter, namens alle aanwezigen, den heer Moesman voor het 
ter bezichtiging stellen zijner inleres=ante collectie. 

Na een geanimeerde veiling en de daarna ter tafel gekomen 
zichtzending, werd de vergadering om pl.m. lo ' / i uur opgeheven. 

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

Nieuwe leden. 
J. H. Groenhuizen, Cathrijnesingel fS, Utrecht. 
B. Vrijenhoek, Gedempte Glashaven \\,Rotterdam. 

Candidaatleden. 
A. H. Th. Hartevelt , Mauritsstraat 46, Utrecht. 
B. Mendelsohn, Rue de Chateaudun 12, Patijs. 

A dresveran der ingen. 
E. H. Hulst wordt s f Pangoongredjo N. O. I., Kepandjen 

S.S.O./L. 
D. Jonker wordt Wittevrouwensingel 18, Utrecht. 
M. Gol wordt Melkpad 14, Hilversum. 

Vergaderingen. 
BRSTUURSVERG4DERiyG op Dinsdag 19 Ffhrnari 1924. 
ALGEMEENE VERGADERING op Din.dag 26 Febrnnri 1924. 

Haagsche PhilatelistenVereeniging, 
te 'SGRAVENHAGE. 

Opgericlit 17 April 1897. 
Als rechtspersoon erkend bfl Kon. BesL van 20 April 1903, n". 58. 
Secr . ! C. J. COELAND, Van Weede v. Dijckveldstr. 80, 'sGravenhage. 

VERKORT VERSLAG^n de BIJEENKOMST van Donder
dag 24 Januari 1924, 's avonds te 81/4 uur, in het 
„ZuidHollandsch Koffiehuis", te 'sGravenhage. 

Tegenwoordig zijn i4 werkende leden en l introducé. Waar
nemendvoorzit ter : de heer A. N. C. F. Keiizer. 

De voorzitter deelt mede, dat hij, door ziekte van den eere
voorzitter en uitstedigheid van den voorzitter, heden avond de 
leiding van de bijeenkomst op zich heeft te nemen. Hij wenscht 
de leden zoowel voor hun privé als anderszins een voorspoedig 
jaar, heet daarbij den introducé van heden i n ' t bijzonder welkom 

PPSTZEGCLHAHOCL ^ ^ ^ J l V i K 'ÜL:JPV 1 . ^ i^ . DIR. LEON D E RAAT 
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IDBRLDSCB MMIBLAD ÏOÖR PIATEUE 
OFFICIEEL O R G A A N V A N : 

de Nederlandsche Vereeniging van Postzegelverzamelaars te Amsterdam ; de Postzegelvereeniging „Breda" te Breda; 
de Vereeniging van Postzegelverzamelaars „HoUandia" 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 „Philatelica" 
te 's-Gravenhage; de Nederlandsche Philatelistische Vereeniging „Op Hoop van Zegels" te Haarlem; de Philatelisten-
Vereeniging „Groningen" te Groningen; de Philatelisten-Vereeniging „Zuid-Limburg" te Maastricht; de PhilateUsten-
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 MEDAILLE OP DE INTERNATIONALE POSTZEGELTENTOUiNSTELLlNG 
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 bydragen van postzegelkundigen, wetenschappel^keii en 
redactioneelen aard, benevens nieuwe uitgiften, te zenden aan 
den Hoofdredactear J. J>. VAN BRINK, te Hoel( van Holland; 
al wat Nederland en Koloniën betreft, aan den Redacteur 
F. H. M. POST, Maliebaan 104, te Utrecht; alles op het gebied 
Tan Poststukken, aan den Redaetenr W. P. COSTERUS Pzn., te 
Edam. Afsteinpelingen aan den Heer J. P . TRAANItERO, 
Bronwersplein 25"", te Haarlem. 

Eereleden der Redactie: J. B. ROBERT en H. J . SPITZEN j r . 

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

Gratis voor de leden van bovengemelde Vereenigingen. 

3e Jaargang. 

A. Joegoslavië. 
De „Kettrngbreker" van Slovenië. 

V. 
Zeer zelden heeft een ander land den Philatelisten zooveel 

hoofdbreken gekost als Slovenië, want zelfs de boekdrukkerijen, 
waar de zegels gedrukt werden, kunnen er geen zekere gegevens 
van verstrekken. Ook het bestudeeren van allerlei gebruikt ma
teriaal voorzien van datumstempels geeft geen vasten grondslag 
voor de vorschingen en onderzoekingen, daar er b.v. in 't begin 
van 't jaar 1920 drie firma's waren, die dezelfde zegelwaarden 
in kleine partijen geleverd hebben. 

De Directie der Posterijen in Ljubljana zou zonder eenige 
moiite in staat zijn geweest alle mogelijke lasiige kwesties op 
te lossen, indien ze van het begin af van de verschillende uit-
gai'en der onderscheiden drukkerijen een of meer vellen be
waard had en ze van de noodige aanteekeningen over afkomst, 
oplage enz. had voorzien. 

Daardoor zou een verzameling ontstaan zijn, die den weten-
schippälijken verzamelaar alle opheldering gegeven zou hebben 
en bovendien een waarborg tegen vervaUchingen en »niet offi-
cieële herdrukken«. Wel heeft de directie later de noodzakelijk
heid van zulk een verzameling ingezien, doch helaas te laat, 
want van enkele uitgiven waren slechts kleine resten overge
bleven en zoowel proef- als misdrukken waren alleen te vinden 
in de bescheiden over 't verbranden der verschillende resten. 
Tot overmaat van ramp werden de onderzoekingen bemoeilijkt 
door een zeer gewichtig-doïnden burocraat, die van alles een 
geheim maakte. 

Vaste medewerkers: J. A. KASTEIN, H. C. MILIUS, J. P. 
TRAANBERG, G. V. T. d. SCHOOREN, P. VREDENDUIN jr . , 
LÉÜN » E RAAY, A. C. TOSS. 
Tot het plaatsen van advertentiën, het bekomen Tan abonnement 
en afzonderl^ke nummers, het opnemen van Terslagen Tan Ter-
gaderingen en Tcrdere Tereenigingsberlchten en Toor alles wat 
de uitgaTC, het beheer en de administratie betreft, zich te 
wenden tot L. C. A. 8MEUL0ER8, Schoolstraat 18, te BREDA, 
Telefoon Intere. 197, Postrekening No. 37188. 

ADVERTENTIËN (bij vooruitbetaling): 
V, pagina / 3°,— V» pagina . / 7,5° ' / „pag ina , ƒ 4 , — 
Vi » ' '7,5° V« > . » 6,~ V18 » • » 3 . -
Vi » » 12,50 Vs » . > 5,50 Bij 3-. 6-iD 12-mBal plaat-
V» » » 10,— Vu » • " 4 , 5 " sing 5,10 in 15 "/o feductii 

No 2 (26) 

't Is een bijna ongelooflijk feit, dat de Direclie der Posteiijen 
heden geen bewijs kan leveren voor de valbch- of echtheid van 
zegels, die haar ter keuring worden voorgelegd, en het is slechts 
aan den buitengewonen ijver en onderzoekingbgeest van den heer 
Ante Gaber, die thans de officiëele regeeringsveizameling aanh gt, 
te danken, dat de directie nu over een vergelijkingsmateriaal 
beschikt, waaraan hoegenaamd niets onibreekt. 

Moeilijk te onderscheiden zijn eigenlijk alleen die zegels, 
welke te Ljubljana in de Joegoslavische drukkerij en te Weenen 
bij de firma Reisser in boekdruk (tototypie) uitgevoerd werden, 
omdat de meeste waarden met dezelfde clichés gedrukt werden. 
Ook de Weensche boekdruk heeft menigen verzamelaar op een 
dwaalspoor gebracht, daar de platen zoo slecht en verwaarloosd 
waren, dat ze vele kenteekenen droegen, die voor steendruk 
kenmerkend zijn. Gelukkig zijn de zegels in steendiuk van de 
boekdrukkerij J. Blasnika Nachf. te Ljubljana zóó goed vervaar
digd, dat men ze op het eerste gezicht onmiddellijk van dezelfde 
exemplaren in boekdruk kan onderscheiden. 

Omdat nu alle 10 K. zegels uit Weenen en alle 15 en 20 K, 
zegels uit de Blasniksche drukkerij komen, dient de verzamelaar 
bij het rangschikken van de zegels van 3 vinar (d.i. heller) tot 
5 Kronen met de volgende korte regels rekening te h'^uden : 

7. Steendruk der boekdrukkerij J. Blasnika Nachf, te Ljublja
na : alleen zegels van 3 vin. tot 4o vin.; 

mooie druk met haarfijne lijnen, die aan het einde spits 
uitloopen ; 

korte ketting in de rechterhand, aan den onderrand geen slip 
van den lendendoek, het waardecijfer bij 10 vinar 8 m M. hoog 
(bij boekdruk kleiner), bij 40 vinar 7 m.M. hoog (bij boekdruk 
grooter), vertikaal op de vellen geen verschil in typen in de 
volgorde der zonnestralen ; 

alle getand iiVj (uitgezonderd de zeer zeldzame ongetande 15 
vinar op K u.K. veldposikaarten.) 

2. Boekdruk van Ljubljana : de heele serie zonder 3, 25 en 
4o vinar; 

BREDA, 16 FEBRUARI 1924. 
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5 Kronen alleen dun pap ie r ; dikkere, maar zuivere lijnen, die 
sto.np uitloopen, lange keit ing, lendendoekshp, waaidecijfer bij 
lo vinar 6^2 m.M., bij 40 vin. 8 m.M. hoog, typenverschillen in 
de opi'olging der stralen verspreid over het ve l ; doorstoken of 
ilVi g e t a n d ; van 50 vin. tot 5 K. ook over de perforatie heen 
gegomd ; geen grijs, sponsachtig papier. 

J. Weener boekdruk: de heele serie ; 
zeer slechte druk met afgebroken lijnen, waarvan de kleui 

uitgeloopen is (cliché als bij Ljubljana), meest helle kleuren, 
getand 11 (/j (of getand 11 bij uitzonOeiing), nooit over de per
foratie heen gegomd, alle zegels op giijs, sponsachtig papier. 

Vele beschiijvingen geven ook nog een 2den boekdruk van 
Ljubljana van en verder nog een »offset«druk. 

Ueze beide kunnen we vooreerst beter achterwege laten om 
een gemakkelijker overzicht te kiijgen. 

* * • 
« 

Uit bovenvermelde hoofdregels zal ieder verzamelaar me 
weinig moeite kunnen vaststellen, dat alle frankeerzegels van 
■̂O vinar af naar boven slechts in boekdruk van Ljubljana of 

Wec;ntfn en verder alle doorstoken zegels en die, w d k e over 
de peiforatie heen gegomd zijn, te Ljubjiana in boekdruk uitge
voerd zijn. Alle zegels op grijs sponsachtig papier zijn weei in 
Weener boekdruk en alle poitzegels op dergelijk of op hetzelfde 
p a p e r (o)k slechts i, 5 en 10 Kionen) zijn \n steendruk en 
kunnen ook door de grootte der cijfers onderscheiden worden 
van de W i e n e r uitgave. 

Kt'ine streepjes tusschen de randregels zijn slechts als ken
teeWenen van den s teendruk te beschouwen, daar ze bij boek
druk niet voorkomen. 

Dientengevolge treft men ze dan ook niet aan op de in enkele 
catalogi vermelde 50, 60 vinar, i , 2 en 5 Kronen. 

Wini i ee r de verzamelaar door ijverig en nauwgezet vergelijken 
der zegels van bovengenoemde punten uitgaat, zullen hem ile drie 
groepen — met uitzondering van de 20 en 60 vinar boekdiuk 
— geen moeilijkheden opleveren, als hij tenminste de kleur der 
doorstoken zegels in aanmerk ing neemt en tevens de getande 
zegels van dezelfde kleur als boekdruk van Ljubljana uu elkaar 
herkent. Het witte papier der boekdi ulcuiigave behoelt niet als 
een kenmerkend onderscheid aangemerkt te worden, omdat in 
Ljubl jma en Weenen dikwijls een bijna geheel gelijksoortig 
paoier gebruikt werd. Ook is het n.et nnodig met de gom 
r e k e n i n j te houden, daar alle zegels ongegnmd en ongepeiforeerd 
uit W ' p n e i naar Ljubljana zijn gekomen. Hoog'tens kan men bij 
enkel^ S'eendrukuitgaven een bijz mdeie liim en dext i ine waar
nemen ! Exem ilaen, die hier>'an vo irzien zijn, kan men van 
and "■e onderscheiden door reuk en smaak (als men er aan 
l i k ) ; in vele catalogi w o d e n ze ten onrechie aangeduid als 
z^'jf'U van gee'achrig papier 

E m bii 'ondere s tu i i e eischt bij de Sloveensche zegels de 
iierfo'atie. die in ver^ch Ilende vana ' ie^ voorkomt. Aile fiima's 
in Ljubljaia, die perforeermachines bezaten, hebben medege
werkt en zlfs de posrdirectie "te Zagreb moest nog te hulp 
kiiTien. Gelukkig echter, waren alle machines voor landing 
1 1 ' ^ ingericht en s l e c h s één voor tandmg 11 (en wtl op de 
15 »n 20 v nar Weener boekdruk en dan nog zeer zelden ) Als 
een m'rkwaaidi iheid moet nog vermeld worden, dat weliswaar 
all^ beschrijvingen van de 15 en 20 K. fakificaten met recht 
de i'l'st» f ind in? aangeven, hoewel de genoemde peiforatie 
v i n de'elfle machine afkomstig is als de slechte perforaiie van 
van de offic ee'e uitgave, maar het harde, d'kke en het taaie, zeer 
dnnt^e nani^r de^ »or'vaa'be'^drukkfn« ( = falsifiraten) hebben 
zich b='er laten verwerken dan het weekeie, matig dikke origi
neele panier 

Ja, inderdaad hrhben twee postdirecties aan de peiforatie van 
van eea pn hfzelfde zegfel m^e^ewerkt ; de pnstdireciie in 
Za rreb heft d^ van Ljnb'jana af^om^tise en slechts hoiizon'pal 
doortoken zegels, verf'kaal van de landing i i ' j voorzien. We 
moten twee verschillende 50 vinar, horizontaal zaagtandig 
doorstoken, verticaal l i i ' j getand, orderschf iden ; 

a. de eerste uitgave 00 dun, doorschijnend pap'er, bruin 
sjegomd, en b. de tweede uitgave op gewoon wit papier, met 
een normale witte gom. Dat de eerste uitgaven uit het jaar 
1920 zeer rijk met dubbele en afwijkende fa rd i rgen gezegend 
z'in, is wel aleemeen bekend, en we noteerrn nog het weinig 
b ' k e n d e gemengd dooistoken zegel 2S fera, rordbrn in . dat rok 
normaa l zaagtandig doorstoken voorkomt. De Jugoslavische 

boekdrukkerij zag zich n.l. bij het vervaardigen van de nieuwe 
parauitgave genoodzaakt bij gebrek ^an normale doorsteek
toesiellen, eigen weiktuigen te gebruiken, wat door de conti 51e 
niet gemerkt is. 

En nu kunnen wij van de drie hoofdgroepen op de afzonder
lijke uitgiften overgaan en zullen de opvolgende zegels in den 
Michelcaialogus van de noodige opmerkingen voorzien. 

{Wordt vervolgd.) J. A. K A S T E I N . 

Nieuwe Uitgiften. 

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

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

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

Nous rappelons ä nos lecteurs que nous serons toujours heu
reux de connaitre les renseignements ou documents qu'ils voudront 
bien nous communiquer, pa' t iculièrement en ce qui concerne 
les nouvelles emissions en ajoutant des exemplairés. 

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 
vet wijst 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. 

ALBANIË. 
Het Bulletin Mensuel weet te vertellen, dat binnenkort een 

speciale serie verschijnt ter gelegenheid van de opening van 
de constitueerende vergadering van het land. 

ARGENTINIË. 

In nevenstaande teekeng, doch in 
gro Iter formaat verscheen de 20 pesos, 
blauw en rood. 

AZOREN

De 25 centavos, rose, van Portugal werd overdrukt met den 
landsnaam. 

BELGIË 
De pakketpostser ie werd uitgebreid met een 3 francs, rood. 

BERMUDA. 
Met het watermerk in sierschiift verscheen de 2 pence, grijs. 

BOLIVIA. 
De 22 centavos der uitgifte 1919/21 werd overdrukt met 

Habilitada 15 ets. 
DANZIG. 

Na de lalriike »noodzegels« is einde
lijk de definitieve serie te melden Ook 
nu koos men wedeiom als motief het 
stadswapen De teekening is van den 
kunstenaar Buchholz en munt uit door 
duidelijkheid. Alle buitenissigheid is 
gelukkig vermeden. Het papier ver
toont het watermerk liggende ruiten 

Volgens de Briefmarken Rundschau 
zullen de pfennigwaaiden alle verschij
nen in deze teekening; voor de gulden 

P05TZEGCI.HANOCL . 1 ^ ' V / k A . W ' ^ t l^ H P 0 D I R . L E O N D E RAAY 
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waarden koos men afbeeldingen van 
landschappen uit Danzigs omgeving. 

Tot op heden zijn verschenen : 
5 pfennig oranje ; 

lo » donkergroen. 
15 » lichtgrijs. 
Van de, in het vorige nummer ver

melde portzegels geven wij hierbij 
nog de afbeelding. 

DUITSCHLAND. 
Van verschillende zijden vraagt men ons of de opdruk 800 

Tausend op 100 Mark lila werd uitgegeven. Inderdaad is dit 
het geva l ; deze waarde werd echter op last van het Rijks-

postministerie veibrand. Plaatsruimte 
belet ons in dit nummer hierop uit
voerig in te g a a n ; wij komen daarop 
in het 15 M a a r t n u m m e r in een artikel 
nader terug. Tot zoolang woiden de 
verzamelaars ernstig gewaarschuwd met 
den aankoop van deze waarde uiterst 
voorzichtig te zijn, daar goede verval-
schingen van alle kanten opduiken. 

De luchtpostzegels zijn thans ook in 
de reniepfennig verschenen. In de ge
wone teekening kwamen tot heden ui t : 

20 pf., blauw. 100 pf., lila. 
50 pf., oranje. 200 pf., blauwgroen. 

300 pf., grijs. 

5 pf, groen. 
10 pf., rood. 

EGYPTE. 

In twee kleuren, lichtblauw en violet
blauw, verscheen de i Pond, beeltenis 
Fouad I, zooals afbeelding, doch in 
grooier formaat. 

Het is niet onmogelijk, dat dit zegel 
slechts een koit leven is beschoren, 
daar de waarde is aangegeven in En-
gclsch geld inplaats van in Egypiisch_ 

FRANKRIJK. 
Zoodls we reeds vroeger berichtten zullen ter gelegenheid 

van de Olympische spelen, welke dit jaar te Parijs worden 
gehouden, een of meer speciale zegels worden uitgegeven. 

Van geachte zijde zendt men ons een Fransch blad, waardoor 
wij in staat zijn, de lezers iets naders omtrent deze zegels 
mede te deelen. In een onderhoud, dat een redacteur had 
met den kunstenaar, den heer Becker, aan wien het maken 
dr-r ontwerpen is opgedragen blijkt, dat, behoudens nadere 
goedkeuring, de serie zal bestaan uit de waarden : 

10 centimes, athleet, het hoofd gelauwerd en met den uit-
gestrekten arm wijzend op de stad Parijs, welke in het verschiet 
opdoemt. 

25 centimes, gezicht op Parijs, met op den voorgrond de 
stede maagd. 

30 centimes, athle.-t met palmtak, die den groet brengt . 
50 centimes, gezicht op de oude arena te Nimes. 
Wij geven deze mededeelingen onder alle voorbehoud. 

FRANSCH GUYANA. 

Van de uitgifte 1905, doch in 
gewijzigde kleuien werden over
drukt : 
I franc, groen op geel 

met 10 francs. 
5 francs, lila op rose 

met 20 francs. 

HONGARIJE (Jan. '24). 
In het oogst-type verscheen de 300 kronen rood, opschrift 

Magyar kir Posta. 

' - - iroffti i irfÉÉ 

Als aanvullingswaarden der dienstzegels zijn te melden : 
3000 kronen, violet en rood. 
5000 kronen, blauw en rood. 

Beide zegels vertoonen bovendien een grijs netwerk. 

De postadministratie heeft het voornemen een serie uit te 
geven, waarvan de opbrengst ten goede komt aan de tuber
culose kinderen. 

ITALIË. 
Onze geachte correspondent. Dr. E. Diena te Rome, zendt 

ons de nieuwste o p d r u k : 
7 4 cent op 85 centimes roodbruin (Yvert 109). 

Denzelfden heer danken we het bericht van de verschijning 
van de 60 centimes blauw, koningskop met het watermerk kroon. 

Ter herdenking van den 
honderdsten sterfdag van 
den dichter Alessandro 
Manzoni verscheen de reeds 
aangekondigde serie in de 
waarden 10, 15 30 en 50 
centimes, i en 5 Lire. ü p 
de lage waarden ziet men 
in beeld gebracht de be
langrijkste gebeurtenissen 
beschreven in den grooten 
historischen roman »I Pro-
messi .Sposi«-, waarmede 
Manzoni in zijn vaderland 
grooten naam heeft ge
maakt . 

De I Lire vertoont des 
d 'chters geboortehuis te 
Mi laan .des Lirezijn portret 

Van alle waaiden is het 
middenstuk gi ij^zwart. de 
omlijsting in een andere 
kleur. 

Volgens de Iialiaansche 
bladen is de oplaag betrekkelijk ger ing; slechts 50000 complete 
series zouden zijn gedrukt . Hier gaat dan nou af het aanial, 
bestemd om te wo'den overdrukt met de namen der koloniën. 

Wij zeggen dit alles niet om de lezers aan te moedigen zi(h 
deze zegels aan te schaffen; de plicht, zoo volledig mogelijk 
in de berichten te zijn noopt ons langer dan ons lief is bij 
deze uitgave stil te staan. Ze werpt opnieuw een schel licht 
op de handelingen der Italiaansche postautori eiten, die met 
al deze overbodige uitgiften langzamerhand onze liefhebberij 
ondergraven. 

JAPAN. 

Van de in het vorige nummer ver
melde nieuwe serie geven wij hieibij 
van een type de afbeeldmg. \ 'oor de 
nieuwe lezers zij nog geieleveeid, dat 
deze zegels werden gediukt in een 
particuliere drukkerij , daar de staats
drukkerij door de jongste groote aard
beving werd verwoest. 

Ze zijn ongegomd en ongetand. 

KAUKASUS-REPUBLIEKEN. 
Voor dit nieuwe verzamelgebied, omvattende de vroegere 

republieken Azerbaidjan, Ai menie en Georgië verpcheen een 
tweetal series, de eerste nog in roebel-waarden, de twtede in 
goud-kopeken. Als zcgelbeeld koos men de gebruikeliike ge
zichten op een fab ieksstad en vredig landschap, belicht door 
de stralen der vijfpuntige Sowjet-ster. 

In de roebel waarden verschenen ; 
75000, looooo, 150000, 200000, 300000, 350000 en 500000 roebel. 

In de kopeken-waarden — zelfde teekening als de roebel 
waarden ~ : i, 2, 3, 4, 5, 9 en i8 kopeken. 

LITHAUEN. 
De serie van 1923, Yvert No 175 e.v. werd aangevuld met 

de 36 centu, bruin. 

fcl-JLAJ^J^^JBÜf» 
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De 25 centu, blauw, van dezelfde serie verscheen op gewoon 
papier, zonder watermerk. 

MAROKKO. (Spaansche kantoren) . 
De 5 centavos lila en de 40 centavos blauw werden over

d ruk t met 
»Zona de Pro 

p i ^ ^ ^ ^ ^ ^ Q tectorado 
Espanol En 
Marruecos«. 

Denzelfden 
opdruk kreeg 
het expresse 
zegel van 20 

______ centavos. 

NIGERIA. 
In het Georgetype verscheen de 3 pence purper,')^met het 

watermerk in sierschrift. 
NOORWEGEN. 

Tot op heden was in nevenstaande teeke
ning alleen verschenen de 20 Ore violet. 
Thans zijn de volgende waaiden in hetzelfde 
beeld te melden : 

10 Ore, donker groen. 
25 Ore, karmijn. 

OOSTENRIJK, 

Hier verscheen de 30C0 kionen, licht
blauw in nevenstaande leekening. 

wmmmm 

MMiitÉlÉtt 

OOSTTURKESTAN. 

De gelegenheidszegels van China 
beschreven in het Novembernummer, 
werden vooizien van denChineeschen 
opdruk voor het gebruik in dit gebied. 

Verschenen zijn de i , 3, 4 en 10 
cents. 

POLEN. (Jan.: '24). 
Opdruk 100.000 Mark op 5 Mark fFrankeerzegel). 
In het adelaarstype verscheen voorts de 200000 Mark,licht

blauw. 
De portzegel serie werd uitgebreid met de joo.ooo Mark, 

zAart blauw in het koerseerend type. 
RUSLAND. (Jan. '24) 

Als verdei e aanvullingswaalden 
de goudmunt zijn te melden : 

20 kopeken, donkergroen. 
I Roebel, rood en bruin. 

in 

SIAM. 
Voor de luchtpost worden hier binnenkort speciale zegels 

verwacht. 
SYRIË. (Fransche bezetting). 

De 30 'centimes rood van Frankrijk werd overdrukt met 
»Syrië Grand Liban 1,50 piastre«. 

Denzelfden opdruk kregen de Pasteurzegels in de waarden 
10, 30 en 50 centimes. 

Met den gewijzigden opdruk. Giand Liban centiemes«, 
verschenen de Fransche zegels : 
10 centiemes op 2 c. bruinviolet. 

» 5 c. oranje. 
» 10 c. groen. 
» 15 c. olijfgroen. 
» 20 c. bruin violet. B. M. 

TONGA EILANDEN. 

De 5 pence van nevenstaande serie 
werd overdrukt met »Two pence«. 

TURKIJE. 
De serie, ter herinnering aan 

den vrede van Lausanne is thans 
verschenen in de waarden: 

i H . 3. 4 ^ , 5, 71/8, 50, l o o e n 
200 piasters, alle in hetzelfde 
beeld, vertoonende een gezicht 
op het KleinAziatisch dorp 
Beylik Keupru, de plaats waar 
de Tuiken hun aartsvijanden, de 
Grieken, de nederlaag toebrach
ten, waardoor geheel Klein Azië 
van de Hellenen werd bevrijd. 

Op den voorgrond ziet men de opgeblazen brug over de 
Sakaria ; rechts m niedaiUonvorm de buste van den Turkschen 
aanvoerder, maarschalk Moesiafa Kemal Pasja. 

Het opschrift boven luidt »Toeikya Postaleii« (Turksche 
Posterijen); aan den voet »Hatueh Soëadeh« (Aandenken aan 
den vrede). 

De zegels zijn geduikt in de staatsdiukkei ij te Angora ; ze 
waren van i tot 15 Januari aan de postkantoren verkrijgbaar 

URUGUAY. 

V ân de in het Decembernummer 
vermelde serie ter herinnering aan 
den slag bij Sarandi, geven wij hierbij 
de afbeelding. 

De zegels zijn verschenen in de 
waarden 2, 5 en 12 centimes. 

WURTEMBERG. 
De volgende opdrukken op de dienstzegels zijn te m e l d e n : 

loco M. op 60 p . 
2000 M. op I M. 25. 

5 Tausend op 10 p. (oranjegeel) 
20 Tausend op 10 p. (rose) 
50 Tausend op 15 p. 
75 Tausend op 2 M. 

100 Tausend op 20 p . 
250 Tausend op 3 M. 
4 Milliard op 50 p. 

!o Milliard op 3 M. 

Na de milliarden opdrukken keert men ook hier lot uit
spreekbare getallen in de goudpfennig terug. De 25 pf. 
oranj^geel, dienstzegel is thans verschenen met 5 verschillende 
opdrukken in goudpfennig : 

3, 5, 10, 20 en 50 pfennig. 

P « S T Z e e C L H A N O E L 
V^ATCRGRAArsmCCR • M.YA AR I.X t DIR. L E O N D C RAAT 
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YOUGO SLAVIE. 

De weldadigheidszegel van 13 
paras is overdrukt met 3 Dinars. 

ZWEDEN. 
Met den kop van koning Gustaaf 

verschenen de 
30 öre blauw (alleen vertikaal getand) 
4o öre olijfgroen ( » ) 

De 5 öre, leeuwen-type, is thans ook 
verschenen in de fijne tanding. 

Het papier met watermerk wordt 
klaarblijkelijk weder in gebruik geno
men ; tot dusverre was van de uitgifte 
1920/22 alleen de 10 öre groen gedrukt 

dp het watermerk-papier met golflijnen. Met hetyelfde walermerk 
zijn thans verschenen de 5 öre groen en 80 öre blauwgroen 
der koerseerende uitgifte. 

Derde opgave van wijzigingen in de lijst van post- en hulp-
posikantoien gedurende het 4e kwartaal van 1923. (Voor de 
tweede opgave zie het Noverrber-nummer.) > 

I October 1923. 

16 Octobei 1923-

I November 1923 
I November 1923 
1 November 1923 
1 November 1923 
I November 1923' 

16 November 1923 
16 November 1923 

I December 1923 
1 December 1923 
I December 1923 
I December 1923 
I December 1923 
I December 1923 
I December 1923 

16 December 1923 
16 December 1923 
16 December 1923 
17 December 1923 

I Januari 1924. 
16 Februari 1924. 

I Januari 1924. 

I Januari 1924. 
I Februari 1924. 

Opheffing hulppostkantoor Deur^en ; (wordt 
bestelling Ravenstein). 
Opheffing hulppostkantoor Loil ; (w.b. 
Didam). 
idem Duizel; (w.b. Eersel). 
idem Hooge Mierde ; (w.b. Reuzel). 
idem Drieborg; (w.b. Nieuweschans). 
idem Nieuw-Beerta; (w.b. Nieuweschans). 
idem Altfoist; (w.b. Appeltern). 
idem Maashees : (w b. Vieilingsbeek). 
idem Kedichem; (w.b. Arkel). 
idem Blankenham ; (w.b. Blokzijl). 
idem Schelluinen ; (w b. Gorinchem). 
idem Scho ie ; (w.b. Hansweeit). 
idem Bierum ; (w b. Spijk). 
idem Niftrik ; (w.b. Wychen) . 
idem Groote-Lindt; (w.b. Zwijndrecht). 
idem Egmond Binnen ; (w.b. Egmond a/d. 
Hoef). 
idem Hoogblokland ; (w.b. Hoornaar). 
idem Warder ; (w.b. Oosthuizen). 
idem Oudendijk ; (w.b. Avenhorn). 
idem Groot Schermer ; (w.b. Stompetoren). 
idem Vuren ; (w.b. Gorinchem). 
idem Lopikerkapel ; (w.b. IJsselstein). 
Postkantoor Simpel veld wordt vei vangen 
door een hulpkantoor van denzelfden naam. 
(ressort Valkenburg.) 
idem Beek en Donk. (ressori Helmond). 
idem St. Oedenrode. (ressort Eindhoven). 

(Bijgewerkt tot de laatste mededeeling van 1923.) 

Nederland en Koloniën. 

EEN VALSCHE f 5 , - NEDERLAND 1896! 
Wij hebben op zicht gehad een zegel f5 ,— van 1896, gebruikt 

en getand 1214. In overleg met verschillende vooraanstaande 

specialisten van Nederland kwamen wij tot de conclusie, dat dit 
zegel valsch was. De vervalbching was echter zóó goed uitge
voerd, dat, indien niet de tanding \i\"i de aandacht trok, de 
vervalsching niet gauw bemerkt ware. Dit exemplaar was afkom
stig uit üuitschland, waar blijkbaar meer dei gelijke exemplar tn 
huizen, gez>en Michel deze tanding in zijn catalogus van 1923 
aangeeft. 

Veizamelaais, weest op uwe hoede! 

TANDINGEN EN PLAATNUMMERS DER JUBILEÜMZEGELS 
VAN 1923. 

Het is thans mogelijk, een voorloopig overzicht te geven van 
de verschillende tandingen en plaatnummers der Jubileum zegels. 
Wij achten deze opgave nog niet compleet. Ve i s th i l l i nde ver
zamelaars schreven ons nog over plaatnummers in andere perfo
raties. Daar ons echter is gebleken, dat niet een ieder e> en 
nauwkeurig is bij het opgeven der tandingen, vermelden wij 
alleen die nummeis en tandingen, die wij persoonlijk gezien 
hebben. Zie hier de respectabele lijst: 

2 cent 

5 cent 

714 cent 

10 cent 

20 cent 

25 cent 

35 cent 

50 cent 

100 cent 

250 cent 

500 cent 

Kleur 

donkerblauw-
groen. 

groen 

Bordeauxrood 

lichtrood 

koienbloem-
blauw 

geel 

oranje 

zwart 

vermiljoen 

grijszwart 

Delftschblauw 

Get. 

I I : I I 1^ 
I I : 1 2 ^ 
lUx , 
1114 : 12 
i i l / ^ : 12I/J 
12 
1 2 : liVi 

l l i l l H 
I l : 12 

111/2 : 12 

i i 4 
111/2: I I 

11 : 111/8 

i i : i 2 i , ï 
i i H 
111/^ : 12 
l l l /^: 12H 
12:111/8 
12 

I 2 : I 2 V 2 

1 1 4 : 1 2 
i i i / ^ : i 2 i / 2 
12 : I I 1 4 
12 : i2Vs 

11 : 111/2 
11 : i2Vj 
\\Vi\ 12\4 
12 : 1114 

11:111/2 
n ' / s 

I I V J : I 2 V J 

i i V , 

i iVï 

i ' V , 

Plaatsnummers 

3, 5> 7*. 8, 12 

I, 8, 12 
I, 3, 4, 6 t /m 13 
I, 3 t/m 13 
3, 5. 7 
5. 7, 9, 10, II 

? 
6, 8, 10 t /m i4 
8, 10, n , 12 
I t/m 16 

I, 2, 4 t/m 8 
I t/m 8 

1, 2, 4, 5, 6, 7- 8. 11 
t/m 15 

5. 8, IS 
I t/m 7, 9, II t /m 16 
2, 5. 7, 8, 9. 11 t/m 15 
I t/m 7, 9, 11 t/m 16 
2, 13 

6, 8 
I t/m 6 
I, 2, 4, 5 
I, 3. 4, 6 

? 
I t/m 6 

I, 2. 4 
I t/m 4 
I t/m 4 

? 

I t /m 5 
I, 3, 5 

1 t/m 5 

I t/m 5 

I , 2 

I , 2 

Voor aanvulling met overlegging van bewijsexemplaien houden 
wij ons ten zeerste aanbevolen. 

Den Heeren Albrecht, Beyerink, Lietre, Maas Geesteranus, 
Traanberg , Dr. Verzijl, Vredenduin, Waller, v. d. Wiel , benevens 
één wiens naam wij niet kunnen ontcijferen, vriendelijk dank 
voor hunne medewerking ! 

DE WELDADIQHEIDSZEGELS VAN 1923/24. 
Zooals reeds in het laatste Maandblad van het afgeloopen 

WATERGRAAFSMrCR 
« ^ . ^ ^ D IR. L E O N D E RAAT 
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jaar is medegedeeld, zijn er inderdaad 2 Weldadigheidszegels 
uitgegeven : 

2 cent violetblauw 
10 » menierood 

De vellen zijn groot 90 zegels, 9 zegels breed en 10 hoog. De 
randen zijn blaneo. Op één zijde is alleen de contrólepeiforatie 
te vinden. De vellen zijn geperfoieerd door eene lijntanding
machine. De tanding is 11'/a. 

De voorstellingen zijn, naar wij vernemen, ontworpen door 
Toorop. Wie de zegels graveerde, weten wij niet. Zij maken 
zeer zeker een arristieken indruk, al mag ook niet ieder tevreden 
zijn over de gekozen kleuren. Wij kunnen ons alleen niet ver
eenigen met de wijze, zooals eenige onafscheidelijke gegevens 
uit ei kaar gerukt zijn. Wij bedoelen hier het vvooid «NEDERLAND» 
en het jaartal «1923» op de 2 centzegel en de waardeaangifte 
«10 CT.» op de locentzegel. 

De Heer W. Rüssel Jr., Amsterdanii vestigt nog onze aandacht 
bij de waarde 10 cent op de eerste zegel der 7de rij vanboven. 
Wij zien daar een breuk in de l inker lijn van het eerste drie
hoekje links boven. Hebben wij hier een plaatfout voor ons? 

Wij katalogiseeren : 
Weldadigheidspostzegels formaat : 3,7 cm. breed 

• 2,35 . hoog 
getand 11 ' /j 

1923 Dec. 15 2 cent violetblauw 
10 » menierood 

DE NIEUWE OPDRUKZEGELS. 
Verschenen zijn ook de reeds in het Decembernummer van 

den vorigen jaargang aangekondigde nieuwe overdrukken Het 
zijn de I) Postzegel 3 cent groen van October 1901, door 

DIENST 
ZEGEL 
PORT EN 

rooden opdruk :  AAN  oorspronkelijk 
T E E K E N 
RECHT 

tot Dienstzegel bestemd, doch, daar de invoering daarvan later 
werd afgelast, door overdruk met 10 ct., gelijk de vorige 10 cent 
op 3 cent, aan het gewone briefport dienstbaar gemaakt . De 
vellen zijn groot 200 zegels, 10 zegels breed en 20 hoog, gelijk 
de oorspronkelijke vellen van 3 cent. Wij zagen uitsluitend de 
opiaaiiletter E. Boven den rechterbovenhoekzegel is gedrukt 
het drukkersteeken van den Dienstopdruk, terwijl het drukkers
teeken van den opdruk 10 et. is geplaatst op den linker rjind 
naast de 5de rij van boven. Perforatie gewoon. Karaperforatie 12V.. 

2) Postzegel i7 ' / j cent bruin (medaillon) en griisblauw van 
jun i 1910, met rooden opdruk gelijk de bovengenoemde waarde 
en daaroverheen de waarde (zie afbeelding) in donkeiblauw. 

Je vellen zijn groot 50 zegels, dus halve vellen der oorspron
kelijke 17V2 cent (de voorschriften luiden immers, dat de zegels 
ter vvaarde van l Gulden verstrekt worden in vel'en van 50 
zegels 10 breed en 5 hoog!) . Wij zagen de oplage C en D. 
Boven de 9de zegel van links in de bovenrij is een rood drukkers
teeken van den Dienstopdruk en een donkerblauw van de nieuwe 
waarde. De perforatie is eene kampe.foratie i2</j. Echter bestaan 
hiervan ook vellen met lijnperforatie i i V a i i i . Wij zagen die 
met opslagletfer C ; opdrukteeken gelijk boven. In deze tanding 
IS dit zegel tot heden schaars. 

De heer Waller, Overveen, bericht ons zooeven nog, dat van 
°^^\J V',̂ ,??''*̂ ^ ^^'^ grooter aantal vellen is uilgegeven, getand 
II Vj. Wii hebben deze echter nog niet pezien. 

3) Portzegel i cent lichtblauw van 1913 met zwarten ronden 
opdruk op het middenvak, waarbij door uitsparing 

de waardeaangifte ^^.^ is aangegeven, (zie afbeelding). De 
vellen zijn groot 200 zpgels, 10 breed en 20 hoog, gewoon getand 
12V2 Wij zagen de opkagle t te r A. 

4) Portzegel 7 cent lichtblauw van 1921 met opdruk 2 ' / , cent, 
geliiksoortig, als bij 3). Als onlaagletters zijn bekend B en C. 

De heer Rus'el Jr., Amsterdam, vond een wit kringetje in het 
zwarte veld onder de C op den eersten zegel van links in de 13e rij 
van boven. Wij zelf vonden een dergelijk kringetje links van 
de groffte 2 op de 5de zegel van l inks in de 5de rij. Of dit 
plaatfoutfn zijn of wel druktoevalligheden kunnen wij nog niet 
beoordeelen. 

5) Portzegel i ' / j cent lichtblauw van 1915 met opdruk 25 
cent, gelijk boven bij 3). Als opdrukcijfer zagen wij i 

6) Portzegel 7V2 cent lichtblauw van 1913 met opdruk 25 
cent, gelijk bij 3). Als oplaagletter zagen wij A. 

Wij katalogiseeren : 
Postzegels: Koptype 1899 

getand i2'/2 

1923 December, 10 cent op Dienstopdruk op 3 cent, bruin / rood / 
l ichigroen. 

I Gulden » » » 171/2 » , blauw / 
rood / bruin / en grijsblauw 

Portzegels type 1912 
getand 121/2 

•, I cent op 3 cent, 
2I/2 » » 7 » 
2Vj '> » 7 » 
25 » » I ' / j » 
25 » » 7V2 » 

zwart op lichtblauw 
» » » (oplaag B) 
» X grijsblauw ( » C) 
» »lichtblauw. 
» » » 

De Tandingen der Jubileumszegels 1923. 
Hiermede kan ik een en ander mededeelen, naar aanleiding 

mijner onderzoekingen, inzake de tandingen van de Jubileums
zegels 1923. 

Uit heb ik slechts kunnen bereiken door de zeer gewaardeeide 
hulp van den heer J. C. Pull , Conti oleur bij de Posteiijen en 
Telegrafie te Haarlem, die mij de gegevens verschafte en daar
door ten zeeiste medewerkte om tot een goedresultaat te komen. 

Nederland. 
Voor het perforeeren der vellen zijn acht l i jntandingmachines 

gebruikt. Zij meten zuiver i i , 11 Vj, 12 en i2'/2 en is van kwart
tandmgen geen sprake. Mocht b.v, een zegel 11V4 meten, dan 
is dit toeteschrijven aan het papier of den gom en aan de tem
peratuur of vochtigheidsgehalte van de lucht. 

Gebruikt werden : 
Eene machine tanding 11, korte slag. 
Vijf machines tanding 11V2, waarvan 3 korle en 2 lange slag. 
Eene machine tanding 12, korte slag, die later versteld weid 

op lange slag. 
Eene machine tanding 12V2, lange slag. 

I I , I V 2 , 12 

N 

M 
■ ^ 

^ N 

'' ̂ 
i> 

" 
Hieruit blijkt nu, dat het maximum aantal tandingcombinaties, 

dat van deze zegels kan bestaan, vegeti bedraagt en wel: 
i i : i i V 2 , 11:12, i i : i 2 V 2 j i iV2:i iV2> 11V2 : 12, 11'/2 : i2'/2, 

12 : IIV2, 12 : 12 en 12 : 12V2. 
Dat er zooveel perforeermachines gebruikt zijn vindt zijn 

oorzaak hierin, dat een groot aantal vellen binnen den koitst 
mogelijken tijd, door de firma Joh. Enschedé & Zonen moest 
worden geperforeerd. De zegels waren toch al «overdue« en 
grootere vertraging moest worden voorkomen. 

Op het oogenblik zijn in mijn bezit de zegels met de onder
staande tandingcombinat ics : 

II : i i ' /2 2, 5, 71/j, 10, 25, 35. 
II : 12 5, 10. 
II : i2Vs 2, 10, 25. 
11 V2: 11V2 2, 5, 7V2, 10, 20, 35, 50, 100, 250, 500. 
i i V 2 : i 2 2, 5. 7Vj, 10, 20. 
n V j : 12V2 2, 10, 20, 25, 50. 
12 : 11V2 10, 20. 
12 : 12 2, 10. 
12 : i2'/2 2, 10, 20. 
De zegels met waarschijnlijk de kleinste op'age zooals 7'/2 c., 

25 c , 35 c , en 50 c. hebben natuurlijk de minste tanding com
binaties. Voor de hoogere waarden f i — , f 2 5 0 en f 5.—werden, 
zoover ik kon nagaan, slechts de 11'/j machines gebruikt. 

Kri*JJfJHJ«!flH.TJI 
WATCRGRAArSMCER  J M . Y A A R L OIR. L E C N D E RAAT 

=  IHT.TEL. XOID 6255 
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DuHichland, 38 prov. (compleet) f 0,40 ; 10 series f 8,50; 100 series f 30,— 
» 10 milliarden prov. (compleet) 'f 0,80; 10 series f 7,25; 100 series f 65,— 
» Dienst 1921, 17 waarden, f 0,15; 5 series f 0,65 
. » Overdr. 20—500 m. (compleet) . . . . f 0 , 1 2 ^ ; 10 series f 1.05; 100 series f 8 , 

. . > 100 —200 millioen, 2, 5, 20 en 50 milliard . . . . f 0,57Vj; 6 series f 2,50 
» » » 100 en 200 millioen apart 10 c e n t ; 10 seiies f 0,75 
» Wartburg en Keulsche Dom, 2 stuks 10 cen t ; 10 series f 0,90; 50 series f 4,— 
» 50 Milliard, getand en doorstoken, 2 stuks f 0,40 
» 200 alle verschillende, waaronder zeldzame nummers , slechts f 0,60 
> 10 vellen van 100 zegels, waaronder overdrukken (alle ver'^chillende) f 0,95 

Danzig, Eéndagsvlieger (compleet) f 0,45 ; 5 series f 2,— ; 10 series f 3,50 
» 1—500 millioen, waaronder 10 millioen geel, 

serie compleet 13 stuks, slechts f 0,65; 5 series f 3,— ; 10 series 
» ' 10 millioen, geel, groot formaat (wordt zeldzaam) f 0.20; 10 stuks 
» 1 millioen, geel, zeer zeldzaam f 0,35 ; 5 stuks 
» Vliegoost (nieuw), 4 w. c<>mpl. f 0,12 ' / j ; 10 ser. f 1,— ; 100 ser. (compl. veil. met plaatfou') 

50 verschillende zegels van Danzig (Yver 'waarde 17 fr) slechts f 0,60; 5 series f 2,75; 10 series 
Hongarije, Vredesserie, compleei met Porten (Korenaren) 

» Madonna, 50, 100, 200 en 500 Kr. gebruikt, slechts 
» » 200 en 500 Kr. ongebruikt 
» 50, 100, 350, 1000 en 2000 K r , benevens Dienst 150/100 en 350 Kr 
» 150, 200, 400, 3000 en 5000 Kr,, benevens Porto 500, 1000 en 2000 Kr. 

en Dienst 2000 Kr /250 serie compleet 
» serie Közlärsasag, compleet met porto 's (27 waarden) f 0,45; 10 series 
» serie Magyar Posta, compleet met porten (29 waarden) f 0,35; 10 series 

Porto Prov 1921'28, 2^^ Kr.—500 Kr., 11 suiks f 0,85; 
» Debreczen 1920 (groot formaat) op vier brieven. 31 waarden, koopje 
» Njeuw ! Porto 8000 en 5000 Kr„ benevens Postzegel 8ii0 Kr , 3 siuks 

200 verschillende zegels van Hongarije, slechts 
mo ver<schillende Hongaren 25 cen t ; 
WestHongarije, (Michel No. 11 — 22), geheel compleet f 0,75; 

» (Michel No. 60 — 85), een zeer zeldzame serie, compleet 
Georgia, serie compleet getand f 0,10; r r g e t a r d f 0^25; te zamen 
Denemarlcen 1919. compleet tot 5 Kr., 12 stuks (last ge serie) f O 75 ; 

» 1921, Poifo overdri 'kken, compleet met de 10 ö (?F) f O 70 ; 
» 1920/'21. (Oebiiuwenser e) compleet f O 2 5 : 
» de 80 ö. (groen), 1, 2 en 5 Kr. f 0 85. 1 en 2 Kr. 1913 pin« 1 

10 series 

10 ppkjes 
10 series 

per 10 
per 10 
r e r 10 

Kr. 1921 

België 1898 
1910, 

8 ö /3 ö , 8 ö /7 ö. en 8 ö /12 ö . 3 «tuks f 0,25. 
1900, 2 f. op rosa. 2 f. op wil en 1905 2 f, 3 stuks slechts . . 
serie Caritas lirht en c'onker cfrrpleet, 8 sinks . . 

Caritas met opdruk 1911 (licht en donker) compleet. 8 stuks 
Caritas Charleroi 1911 (licht en donkfr) crn plf el 8 s t rks 

D F Z E 6 SERIES (24 STUKS) f 2,75. (KLFINE VOORRAAD.) 
Olympiade met overdruk 20 c. (comple.et) 
Invalidezeeel voor 1922 f O 20. Dito voor 1923 
1919, uitgifte met overdruk „ T " compleet, 9 stuks (Yvert No. 17 tot 25), slechts . 

Serie 1907/'12 compleet 

5,50 
1,65 
1.50 

1 2 , 
5 , 
1,10 
0,35 
0 25 
0,95 

2,90 
3,50 
2,75 
2 75 
7 50 
1.45 
0.60 
1.75 
6 , 
2 95 
0.?0 
6 50 
6,— 
1 90 
0 30 
0 20 
0 95 
0,50 
1 75 
0.75 

f 0.10 
f O 10 
f 0,95 

België, pe serU 5iaalhclttt met overdruH „ T " . Compleet, 8 5iul(s, uiterst ulimm ƒ 12,50 

■ ■ ■ ■ 
■ ■ ■ ■ 
■ ■ ■ ■ 

België, 50 cent., TentooirïfelUngs uitgifte (dorkerblauw) f 0,45; 10 stuks f 4.— 
» Spoorwegzegels 190'2/'05, 15 stuks, echt gebruiki, slechts f 0.20 
» Spoorwegzegels, serie 1916, compleet 21 waarden (Yvert No. 58—78) f 1,50 
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België, Spoorwegzegels, Yvert No 58 tot 127 (8 series compleet 70 stuks) f 5,95 

BELGIË DE ZELDZAME 5 Frcs. VOOR SLECHTS f 3,95 (KLEINE VOORRAAD). 

BELGIË. Roode Kruis, 2de uitgifte der Iste serie 1914, compleet (Yvert 32 Frarcs) f 1,25 
DEZE ZELDZAME SERIE GEBRUIKT OP GEHEELEN BRIEF. SPOTKOOPJE! 

BelgUchCongo, (nieuw) 5, 10, 15 en 25 cent. f 0,15. Nieuwe porten compleet f 0,50 
» TAXE, TAXES en Taxes (overdrukken), 3 series compleet f 2.25 

Beieren 1908, overdr. E compleet (ongebruikt) f 0,85. 1912 E (geperf.) compleet (ongebruikt) f 0,95 
1920 (overdruk DeutschesReich), compleet, ECHT GEBRUIKT (zz) f 0,75 

» 7 complete series (Yvert No. 94 tot 176), spotkoopje, slechts f 2,20 
» Dienst 1920 (No. 45 tot 60), compleet, (zonder overdruk!), slechts f 0,65 

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 

19 !0, compleet 6 stuks f 0,65. 1922 (Bouché), compleet 9 stuks f 0,75 
» 1919, Port De 1, 2 en 3 lewa f 0,80. De 5 c. tot 50 c. (5 stuks) f 0,15 

50 VERSCHILLENDE ZEGELS VAN BULGARIJE (ALLE PRACHTEXEMPLAREN), SLECHTS f 0,50 
Albanië 1914, TAKSE (schuin), serie compleet met keur f 6,90 

ALBANIË, I9I9, Yvert no. 61 tot 66 (90 Frcs. Yvert), serie compleet f 7 , 
1919, Yvert no 67 tot 72 (95 Frcs Yvert), serie compleet f 7,35 

„ 1920, Yvert ho 108 tot 113 en Porto no. 18 lot 22 (14 Frcs Yvert) f 0.35 
Porto (TAKSE) no. 6 tot 9 compleet (Yvert 60 Frcs), slechts . . . . f 2 25 
Porto, 1919 compleet (Yvert 70 Frcs) no. 10 tot 13, ZELDZAAM . . . f 5.75 

Deze;,5 series (Yvertwaarde 330 Frcs), samen slechts f 19,50 

Carélië. Het land compleet (zeer iastige serie), 15 stuks lYverl 130 Francs). ZELDZAAM 
Franlcrijk, Yvert No. 162 tot 169, compleet, ongebiuikt (overal uifverkccht), ZELDZAAM 
TtjeclioSlowaltije, Jubilé (reeds uitverkocht), compleet, (Masarijk) 

» 1919, (Leeuwen en Madonna's), compleet 6 stuks 
100, 200, 300, 400, 500 en 600 h. (type D ), compleet 
1920, (Masarijk) 125, 500 en 1000 h., 8 stuks, compleet 

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

Lichieniiein, serie 27 waarden met porto's f 0,25. Ongetande serie (7 stuks) 
» 1920, overdrukken, compleet 6 stuks f 0,75. 2 Rp. op 10 h. (Til) 
» Madonnaserie, compleet, 3 stuks 
» Madonnaserie, compleet, ongetand (zeer zeldzaam, 20.000 series) 
» Rappenwaarden, serie geheel compleet, zeldzaam 

Estland, nieuwe vliegpost met overdruk 1923, 5, 10, 15 en 20 mk., zeldzaam 
» Roode Kruis, met overdruk Aitahädalist, con pleet, 4 stuks 
» de Eerste serie compleet (lastige serie) 

SanMarino, Roode Kruis (met de zeldzame Fxp'esso), geheel compleet 
» 1921/'22. compleet, 2 cent. tot 2 Lire, 18 stuks, zeldzaam, slechts 
■> Porto's 1897, serie complept, 5 cent. tot 10 Lire, zeldzaam, slechts 

Ceylon, 50 en 100 Run. fisc. gebruikt (Yvert No. 192—198). (Va cent per franc) 
JoegO'SIavië 1921, complete serie (Yvert No. 129 tot 142). 14 stuks 

» (Bosnië 1918) op Bosnië 1906, geheel compleet, 16 waarden 
» overdruk S H.S. op Hongarije, compleet (met zeldzame waarden) 
» de serie 1920 (doorstoken) compleet 5 p. tot 10 dinar 
» 1921, 10 op 5 h. en 30 op 5 h (nieuwe waarde aangeving), compleet 
» 1922, overdrukken, compleet, 5 stuks (Yvert No. 143 lot 146) 

Bulgarije 1920, overdruk serie, compleet f 0,65. Port 1901, 5 tot 30 c. 
lialiê, vliegpost (overdruk), compleet f 0.45. Dante serie, compleet 

» 1911, serie compleet 4 stuks f 0,20  1911, (Kerken), 2 stuks, compleet 
» 1912, serie 2 op 5, 10 en 15 f 0.15. 1921, (Engel), compleet 
» 1922, Mazzini, serie cotnpleet f 0,75. 1890, Val. p.I. stampe, compleet 
» Facsisten, Jubiléserie, (kleine oplaag), compleet, 6 stuks 

7, .50 
2,45 
1,50 
0,50 
0 35 
0.40 
0.20 
0,50 
1,75 
0,15 
0.35 
0,10 
1.75 
3,50 
2.95 
1,50 
0.50 
1.65 
2,35 
3,50 
4.95 
0.40 
1,75 
7,50 
2,95 
0.25 
1,25 
0,35 
0,85 
0,20 
0,20 
0,45 
1,50 
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Italië, Zwart-Hemden serie, comp'eet, (oplaag 40.Ü0U series) f 1,20 
» Oeloof-serie, compleet (schitterende uitvoering), ongebruikt f 2,75 
» Oeloof-serie, compleet als boven, doch gebruikt f 3,— 
» 1878, overdrukken, compleet (Yvert No. 25 tot 'S2) f 0,95 
» Poste Pneumatica 15 (violet), 30 (blauw), 2 stuks f 0,15 
'> de nieuwe pakketpost overdrukken, compleet, 3 stuks f 0,45 
» Manzoni, serie compleet, 10 cent tot 5 Lire, zeer zeldzaam, slechts f 5,50 

Ooitenrijlciclie Po$t in Itali«, 1ste serie, compleet (Yvert No. 1 — 20) f 1,25 
» 2de seiie, zonder 11.6 c ) , Yvert No. 27 -39 f 2,75 

» » » Rumenië, 1ste serie, compleet, 17 stuks f 1,95 
» » j> » 2de serie, cempleet, 17 stuks f 1,40 
» » » Servië, 1, 2, 3 en 5 Kr., (Yvert 18 Frcs.), slechts f 1,40 

Ooiienrijk, serie Hochwasser^ compleet, 20 stuks, ongebruikt f 0,35. Gebruikt f 0,45 
» serie Kärnten, Abstimmung, compleet, 19 waaiden f 0,70 
» Porto overdrukken 1916, compleet, 6 stuks f 0,15 
» Nieuwe Porto's, 400, 600, 800, 1000, 1200 en 2t300 Kr., compleet f 0,50 
> 1922, serie, geheel compleet, met porten, gebruikt, 66 waarden, slechts f 0.65 

1908, Porten, compleet tot 100 h , 10 stuks f 0,20 
. 1916, Porten, complete serie tot 10 Kr., 11 stuks f 0,35 
» 1918, Eerste vliegpost, compleet (gebruikt of ongebruikt) f 0,75 

1917, 3de Veldpost, compleet tot 2 Kr. (gebruikt), 17 stuks f 0,30 
NIEUW!! 10 000 Kr. en Porto 1800, 4000 en 6000 Kr f 1,35 

100 verschillende zegels van Oosienrijlc, gebruikt (1919—1921) f 0,50 
Memel-Gebied, geheel compleet, 17 stuks (zeer zeldzaam), ruim 100 francs Yvert f 8,50 
Memel, complete serie, 2de Vliegpost, Yvert 22 francs f 1.30 

«• complete serie, 3de Vliegpost, Yvert 20 francs f 1,20 
Isle Vliegpost, compleet f 9,50. Zonder KI. P f 2,25 

» 1ste Vliegpost, KI. P. afzonderlijk (Yvert 100 francs) f 7,60 

M E M E L No. 7 8 . (Yvert 1 0 0 frcs.), zeer zeldzaam, kleine voorraad f 8 ,95 

MamDl nn I Ithoiian GEHEEL COMPLEET TOT OP HEDEN, 12 SERIES, SLECHTS f 27,50 
mlilllGl up UUIdulill. — Alle series ook afzonderlijk verkrijgbaar — 
Aangezien van een serie slechts 5400 series uitgegeven zijn, bestaan er slechts (Yvert No. 
123-232) 5400 complete series. PROFITEERT VAN DEZE OFFERTE!! 

Bosnië 1916, serie compleet (zeldzaam) f 6.95 
» 1917, serie compleet, gebruikt f 3,25 

190.0/'01, serie compleet (1 h. tot 5 Kr.) en 1901/'07 (20 h lot 45 h.), 19 stuks f 2,25 
» 1917, Serajewo, serie compleet f 0,15. Gebruikt f 0,20 

serie overdruk 1915 f 0,35. 1916 overdruk f 0,25. 1918 overdruk f 0,20 
» 1917, Weduwen en Weezen f 0,10. Couranten-serie, compleet f 0,85 

ZELDZAAM!! KLEINE VOORRAAD. ZELDZAAM!! 
SEKlE IERLAND, COMPLEET IN TYPEN TOT 11—. 20 WAARDEN ECHT GEBRUIKT f 1 5 , -

Spanje 1907, (Exposition Madrid), compleet, 6 stuks f 0,25 
» Servanles, serie compleet, 8 waarden, spotkoopje, slechts f 0.95 

Zwitserland, Vliegpost, 6 waarden (groot formaat) f 1,45 
» de nieuwe Pro-Juventute, compleet f 0,70 
» 3 Fr., groen, 3 Fr. rood en 5 Fr. blauw f 0,40 

Russische Levant 1910, serie compleet, 7 stuks, (wordt zeldzaam) slechts f 1,25 
Rusland 1918, 1, oVj, 5, 7 en 10 Roebel, compleet f 0,45 
Liberia 1903, (Negerkoppen), compleet, 3 stuks f 0,60 

» 1923, (nieuw), groot formaat, serie 10 stuks f 1.25 
» 1918, de zeldzame serie compleet met en zonder O.S. (Yvert 300 francs) f 22,50 

Saargebied op Duitschland 1920, 5 pf. tot 2 m. 50, 17 waarden, compleet f 1.25 
» 1922, Dienstzegels, compleet (Frankenwaarden) _ f 0,90 

Luxemburg, 10 Frc. (zwart), met of zonder Officie! f 1,65, beide f 3,— 
» Nieuw! 37Vj op 25 in twee typen, 2 stuks f 0,25 

Porto 1920, 15 c, op 12", c. en 30 c. op 25 c , 2 stuks f 0,30 
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Créta 1905, complete serie (groot formaat), 6 stuks 
Nederland, 15 cent, No. 3 f 6,— en f 7,—. 

No. 7, 8, 8, 10, 11 en 12 f 10,—. 
1 Old., Koning f 0,30. 
5 Old., Jubileum 1918 f 1,50. 

■ f 0;20 
No. ö f ö,— en f 7,— (uitsluitend pracht exemplaren) 

Wapenserie compleet f 5,50 
1 Old., Koningin, No. 46, ongebruikt f 1,90 

Koningin No. 48 en 44 (2'stuks) f 0,20 

NEDERLAND. 10 c op 17^4 c, 10 c. op 22^ c. en 1 Gld. op 17>̂  c (grof getand) f2,50 
— — Paren, bloks en strippen zonder prijsverhooging! — — 

Nederland, de Nieuwe Prov. met de porten, compleet 7 stuks (2 X ^Vj c.) f ',90 
» serie Armenwet, compleet 8 stuks, gegarandeerd echt met keur f 3,50 
» geheele brieven waarop strippen van drie der No. 5, pracht exemplaren f 3,50 

NederlandtchIndië, JaarbeursBandoeng, compleet, ongebruikt f 2,25 
PAKKETTEN, luuo verschillende zegels, waiernierkzeeker en tandingmeter, slechts f 2,25 

500 verschillende slechts f 0,75. lOOö verschillende (Juweel pakket) f 3,25 
Ruilp '̂kket met 4 0 0 0 zegels (ook dubbele), Yvertwaarde ongeveer 1000 Fr. f 7.50 

RUILPAKKET ALLEEN GESCHIKT VOOR H.H. WEDERVERKOOPERS OF H.H. MET GROOTE RUILCONNECTIES. 
100 verschillende van Nederland en NederlandschIndië (prachiig ruilmateriaal) f l.bO 
150 » » » » » » » f 2,50 
Seebeckpakket, inhondende 200 verschillende zegels van Centraal en ZuidAmerika (Yvertwaarde ruim 100 fr.) 
slechts f 5,50. Het pakket bij uitnemendheid ter completeering van uw Album ! 
DOORSCHIJNENDE ENVELOPPEN, per 100 stuks f 0,85, t 0,50 en f 0,75 
RUILBÜEKJES, plaats voor 180 zegels, per 12 stuks f 0,50 en f 0,75 (160 st.) 

» plaats voor 500 zegeh, zeer dun papier f 0,10, 12 stuks f 1 , 
STOCKBOEKEN van f O 20 af tot f 8,50 toe, Orgarandeerd zeer solide, 
ENOELSCHE PINCEfTEN in etui, gelijk vulpenhouder, het nieuwbte f 
Suriname 1892, 1 et. Koning (gebr,), uitsluitend pracht exempl. f 0,08; 10 stuks f 0.70 ; 100 stuks 

1892, 2 et. Koning (gebruikt) f 0,08 ; 10 stuks f 0,70 ; lUO stuks 
1879, 2V2 et. Koning f 0,10; 10 stuks 
1892, 2Vi et. op 50 et. (bruin) f O 45 ; 10 stuks 
1892, 2V2 et. frankeerzegel, gebruikt f 0,06; 10 stuks 
1889, Port 21/2 cent f 0,40 ; 10 stuks f 8,85 (onuitgezocht) 
1909, 5 cent, zaagtanding f 0,15; 10 stuks f 1,15; IdO stuks f 10,— 

» 1909, 5 cent, zaagtanding TêteBèche, paar f 0,75 
Curasao 1895. 2>/2 et. op 10 et f 0.40 ; 10 stuks f 8,25 (handstempels) 

1895, S'/j et. op 80 et f 0,85; 10 stuks f 2.85 (handstempels) 
1890, Port 30 cent f 1,25; 10 stuks f 1 1 ,  (onuitgezocht) 
1890, Port 40 cent  f 1,10; 10 stuks f 9,25 (onuitgezocht) 

Armenië, serie 1921/'22, geheel compleet, een zeer lastige serie f 1 25 
Griekenland 1917, de zeldzame Drachme Waarden, compleet (Yvert 185 francs), slechts f 14 95 
Turkije 1914, serie compleet tot 10 Dr., 18 stuks f 0,95 

1,25 
6,—. 
6 , 

0,85 
3 75 
0,50 

VERZAMELING SURIN/>ME, GEHEEL COMPLEET, IN PRACHT EXEMPLAREN, TOT EN MET 1912 
GROOTENOEELS ONGEBRUIKT VOOR SLECHTS f 85,—. (Eén verzameling voorhanden) 

Epyrus 1914. complete serie, schitterend van uitvoering, slechts f 0.75 
Ruraenië 1913, het zeldzame Comité de Silistrie zegel, slechts f 1,35 

I A L B U M S . jCet SpeciaalalbttBi voor j^gdcrland gn Kolonig« (Yvcrt nitg) ƒ 7,25 ([raiKo). | 
f 12,20 en f 13,40 (franco) 

f 6,90; f 10.50 en f 11,25 
SCHAUBEK'S Victoria Albums f5 ,20; f7 ,80, f 10,S0 
SCHWANEBERGER Albums, plaats voor 18500 zegels f .5,30; 

DIT IS VER BENEDEN DE DUITSCHE PRIJZEN! 
BLANCO ALBUMS. f 2,50 (26 Y 23). f 3,50 (25 X 20). f 4,25 (30 X 26). f 5,25 (30 X 26) 

PRIM\ PAPIER, STEVIGE KLEMRUO. "ËïiÜ.chAlbum" 
Bij afname van minstens 3 stuks met l o »/o KORTING. 
Voor Albums ä f 5,25 zijn steeds bladen verkrijgbaar, per 10 stuks f 0,35 

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

N.B. OP ENGROS-BESTELLINOEN WORDT GEEN K O R T I N G VERSTREKT. (35) 

■■■■ 
■■■E 
■■na 
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Koloniën. Ned. Indié'. Suriname. Curafao. 
Met het perforeeren van deze vellen had men geen haast, zij 

waren tijdig gereed en werden in Juli naar Ned. Indië enz. vtr-
zonden om i September te worden gedistribueerd. 

De machines voor deze zegels gebruikt zijn die met de per
foratie II en II ' /2 , zoowel korte als lange slag, zoodat er vier 
tandingcombinaties kunnen bestaan nl. : 

I I : I I , i i : i i V 2 > i i V ^ ^ i i en i i ' / j M i ' / a . 

De Plaatnummers. 
Voor het drukken der zegels werden onderstaand aantal platen 

gebruikt (genummerd van af i). 
Nederland. 

2 c. 13 platen. 
5 c. 16 » 
7V2C. 8 » (plaat no. 9 werd niet gebruikt.) 

10 c. 16 » 
20 c. 6 » 
25 c. 4 '> 
35 c. 5 » 
50 c. 5 » 

100 > c. 5 » 
250 c. 2 » 
500 c. 2 » 
Plaat no. 10 van de 2 cent geraakte betrekkelijk spoedig in 

het ongereede, zoodat hiervan niet zoo heel veel vellen gedrukt 
werden. 

P l ia t 12 van de 2 cent kon niet tot het einde der oplage 
worden gebruikt en w.erd plaat 13 vervaardigd. Dit alles vindt 
haar oorzaak in beschadiging van plaat 10. 

Plaat no. 10 van de 10 cent wjrd zeer spoedig beschadigd, 
zoodat hiervan slechts weinige vellen bestaan. Een zegel met 
dit plaatnummer behoort tot de groote zeldzaamheden. 

Nederlandsch Indië. 
5 c. 6 platen. 

12</j c. 6 » 
20 c. 5 » 
50 c , 100 c , 250 c. en 500 c. ieder 3 platen. 
Suriname en Cttra^ao. 

. Van alle waarden 3 platen. 
Overveen, 20 Januari . P. W. WALLER. 

Waarborgfonds Tentoonstelling. 
Leden der Nederlandsche Vereeniging van Postzegel

verzamelaars in de eerste plaats, talmt niet met het 
toezenden uwer inschrijvingsbiljetten, voorzoover al niet 
geschied. Toont door deze luttele risico op U te nemen, 
dat gij daadwerkelijk wenscht mede te werken aan de 
zoo bij uitstek philatelistische viering van ons 40-jarig 
Jubileum door deze Internationale Tentoonstelling. 

1 0\ Afstempelingen. 
SA:-. I fl 

België. De kennis der vreemde talen van den ambtenaar , die 
belast is met de verzorging der reclamestempels, schijnt niet 
bijzonder groot te'zijn. Een onzer Engelse he lezers, Mr. Norman 
E. Wallis, maakt ons attent op een »misspelling« van den reclame
stempel voor .Spa uit Brusseli. waar in den Engelsch-Spaanschen 
stempel het woord »Rheumatism«- foutief met Rheumatism« aan
gegeven staat. 

Duitschland. Auerbach heeft een groot dubbelringstempel, 
reclame makende voor zijn Industrien, met Inschrift: AUERBACH 
(VogtL) » Gardinen-Stickereien-Weisswaren-Spitzen-Wäsche * " 

Engeland. Voor de a s. Britsche Jaarbeurs, welke eerst te 
Londen en daarna te Birmingham gehouden zal worden, wordt 

reclame gemaakt door een 4-lijnig machinestémpel uit Londen 
F. 5 . : BRITISH INDUSTRIES FAIR 1924 LONDON APR 28-MAY 9 
BIRMINGHAM MAY 12-23. 

Engeische Kolonien. De bekende machinale reclame afsiem-
peling met 5 golflijnen en Britsche Leeuw van de British Empire 
Exhibition wordt door den heef Stork Jr. overgelegd uit Porto/ 
Spain (Trinidad). 

Uit Georgetoïoti (Br. Guiana) zagen we een brief, waarop de 
postzegel vernietigd was door een groot enkelt ingsstempel, in 
het midden de Britsche Leeuw met omschrift: British Empire 
Exhibition 1924., een dergelijke reclame-handstempel wordt ons 
door Mr. Wallis overgelegd uit Kuala Lmnpur, de hoofdstad 
der Federated Malay States. 

Frankrijk. Menton {Alpes Mar.) stempelt in een vierkant, l inks 
van den dagteekeningss tempel : 

MENTON „LA PERLE DE LA FRANCE" E. RECLUS. 
Ierland. Corcaigh (Cork) en Luimneaeh (Limmerick) hebben nu 

ook de reeds voor Baile A'tha Cliath (Dublin) vermelde s t empel : 
„Invest in Post Office Savings Bank". 

Ulster, het gedeelte van Erin dat zich steeds tegen afscheiding 
van Engeland verzet heeft. Iaat zijn Engelsch-gezindheid nu ook 
uit de poststempels blijken. Brieven uit Belfast en Londonderry, 
waarop gevvone onoverdrukte Georgezegels van J.̂  d., i d. en 
iVj d., vertoonden rechts van den datumstempel de bekende 
machinale reclamestempel, Briische Leeuw, waarboven British 
Empire en onder Exhibition 1924. Rechts en links van den leeuw 
staan echter geene golflijnen, doch : VISIT THE ULSTER PAVILION. 

Oostenrijk. In Weenen wordt van 9 —15 Maart a.s. de voorjaars
jaarbeurs gehouden, waarvoor Wien ï nu de bekende machinale 
cont inueerende afstempeling bezigt : 
W 
I Besuchet die Wiener Messe 9.—15. März 1924 in kastje. 

M 
Panama. Op een brief uit Corinto. Nie. was, waarschijnlijk 

ergens in Panama of te Colon een violet langwerpig stempel 
geplaatst Bovenaan in groote letters PANAMA en hieronder 
gescheiden door een lijn. links : IDEAL TOURIST RESORT, rechts .' 
ESTACION IDEAL DE TURISMO. 

Servië. Beograd (Belgrado) continueerend machinestémpel , 
2-regelig tusschen 3 golflijren in Slavische le t te rs : Lepiti Marke 
U Gornjem desnom uglu, d.i. »Plak de postzegel in den rechter 
bovenhoek.« 

Vereenigde Staten. Newark (A'. Jersey') 3-regelig machine
stempel : „Christmas Seals stamp out Tuberculosis." 

Zwitserland. Het Flansche deel van Helvetia had tegen Kerst
tijd 1923, in tegenstelling met het Duitsche gedeelte, wel nieuwe 
stempels, nl. in een kastje. 4 regel ig : EXPEDIER A TEMPS 
ENVOIS DE NOEL ET DE NOUVEL AN" o.a. gebruikt \.(tGe?ièvei 
en te Lausanne 11. 

Mr. R. te A. De door U overgelegde postzegel, Oostenrijk 
2 Kronen vertoont inderdaad eeo afstempeling in de Enge 'sche 
taa l ; het is een gedeelte van een in 1920/21 te Wien i in ge
bruik geweest zijnde, continueerende machinestempel waarvan 
de tekst afwisselend lu idde : „HELP AUSTRIA'S CHILDREN" A. 
R. A. EUROPEAN CHILDREN'S FUND 115 BROADWAY N.Y. en 
„HELFT ÖSTERREICHS KINDERN!" AMERIK. KINDERHILFS
AKTION WIEN I, ELISABETHSTR. 9. Neen, voor stempelverza-
melaars in dezen staat waardeloos! 

Duitschland. Baarfrankeering. 
Als completeering van de in het vo-ige nummer vermelde 

franco-stempels ontvangen wij, onder beleefden dank voor de 
medewerking, van eenige belangstellende lezers nog de navol
gende waa 'den ter inzage : 

I^eipzig 2 en Stettin i 16.000 (Mark), Berlin S. W. 68 en 
Hamburg i i .000000, Erfurt l en Frankfurt (M) i 2000.000. 
Pössneck I 60 000.000, Berlin S. W. XQ en Chemnitz 4 200.000.000, 
Königsberg (Pr.) i Sco.ooo 000. 

Sedert i December jl . heeft, tegelijk met de postzegels, ook 
de franco-stempel in Rentenpfennig zijn intrede gedaan. He t 
model is geheel gelijk aan de nii l l ioenen-voorgangers, waaide-
aanduiding in letters ontbreekt. Wij zagen reeds u i t : 

m«?vT>Rni 
WATERGRAAFSMEER .YAAR t Cê* OIR. L E O N D E RAAT 
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Magdeburg i en Stettin i 3 (Pfennige). 
Hamburg i en Koningsberg Pr. 7 5 » 
Hamburg i, Pössneck [ 10 » 
Berlin C. 2 33 » 
Engeland. Mr. Wallis zendt ons nog de volgende automaat

stempel uit Kensington W 8 nl. 1 V2 d. meter no. 3 in gebruik 
bij de firma John. Barker. Verder een franco-stempel uit 
London F. S., nl. een rond handstempel , waarin London F. S. 
Eng. 1/-5 PAID benevens, datum en onder in nummer . Dit is tol 
nu toe het hoogste bedrag in een francostempel voorkomende, 
gebruikt op zware aangeteekende pakketten voor Mexico bestemd. 

Afstempelingen of mededeelingen hierover in dank ontvangen 
van Mevr. Bsse Van Heerdt Kolff en de Hee ien H. P.J . Amesz, 
L. G. Barentsen, P. Engelenberg, F. C. Harms, O. van Houtum, 
J. A. Kant jr., S. van Kooien, E. Kühn, G. f. Stork Gzn, J. H. 
.Stoz, Norman E. Wallis en E. Wolff. Trg. 

Nederland vóór 30 jaren. 
Zeer velen zullen het belangrijke, uit het verleden opgehaalde 

advertentietje tot propaganda van hunne liefhebberij gebruiken 
kunnen, dat in ' lEcho de Ia Timbrologie van 31 October 1893 
te vinden is en lu id t : 

J. F. KÖHLER, Amsterdam, biedt aan : 
Nederland. 1852. 5 en 10 c. gemengd, 45 fr. de 1000. 

i864. » » 5 „ 50 de 100. 
(J. B. R.) 

AU the evening he had been talking about his collection. 
»Ah, Grace«, he remarkerd, »when I found that raie old stamp, 
I kissed it with joy.« »Gosh!« said Grace. »I wish I was a 
postage stamp.« S. C. 

Inquisitive Visitor: »Judge Toughone has three sons, has 
he not ?« 

Sarcastic Villager: «no, only two sons and one stamp collector.« 
S. C. 

Het dure Nederland. 
Nederland heeft het hoogste posttarief van alle landen van 

Europa. Een brief naar het buitenland b.v. kost 20 cent. In 
Engeland bedraagt dit 2'/j d., dus i2 ' / j cent, in Duitschtand 20 
pf. (12 cent), in Belqié'tn Frankrijk 50 centimes (7 cent), enz. 

H. 

De dure postzegels. 
Zou de oorzaak van Neerlands hooge frankeerkosten liggen in 

hetgeen de »Haagsche Post« schrijft?: • 
Onze Postzegels. Neen. dezen keer niet over de leelijkheid 

of anderszins, maar over de kosten aan het drukken ervan ver
bonden. Het schijnt, dat daar nog veel op zoude kunnen worden 
bezuinigd door hen, zooals in Zwitserland geschiedt, door ' s Rijks 
Munt te laten drukken. Deze is geheel ingericht op het conlro-
leeren van waarden, en tegenwoordig worden in vele landen de 
postzegels gedrukt met persen — roteerende zoowel als platte — 
die gemakkelijk door een of twee personen te bedienen zijn. 
Op de Munt zijn de werkzaamheden van dien aard, dat zulk 
bijwerk aanzienlijke besparingen mogelijk zoude maken ; en 
wanneer wij juist zijn ingelicht zoude zij alle post- en plakzegels 
van ons land kunnen drukken voor veel minder dan de helft 
der f 40O.0OO 's jaars welke de firma Enschede er voor ontvangt. 
Dat deze de zegels reeds gedurende zoovele ja ien drukt mag 
geen reden zijn om te beletten dat het hierboven aangegeven 
denkbeeld eens grondig wordt onderzocht en overwogen. 

Luchtpostspeculatie. 
De tijd van de verzamelwoede van nieuwtjes is grootendeels 

voorbij : het is nu voor de »ge'dmakers« niet zoo succesvol meer 
om producten te laten vervaardigen als Andona, Wrangelleger, 
Turksch leger in Griekenland, e.d. De liefhebberij is nu het 
groots t voor luchtposlzegels. En blijkbaar heefi men ookdantop 

wat gevonden. De Sociedad Colombo Alemana de Transportes 
Aereos geeft een lijst uit , van de door haar uitgegeven luchl-
postzegels eri vermeldt daarbij de oplaagcijfers. Deze 
varieeren van 1400 (dit zijn opdrukken!) tot i.ooo.ooo. Deze 
zouden geldig zijn of zijn geweest voor de frankeering van brieven 
te verzenden met een door genoemde J\Iij. geëxploiieerden luchi-
postdienst in Columbia. Indien deze ') dienst werkelijk mocht 
bestaan dan heeft het er toch veel van dat de zegels gedrukt 
zijn voor verzamelaaif, temeer daar de circulaire, uit Columbia 
afgezonden, was gefrankeerd met een gexvonen postzegel van dit 
land en voorzien met een poststempel »Seivicio >osial Aeieo«. 
Voor het koopen van de luchtpostzegels van de Sociedad Colombo 
Alemana, ongebruikt zoowel als »op echt gevlogen brief« kan 
men ook terecht bij de bijkantoren der Sociedad te Berlijn en 
te Amsterdam. H. 

*) Deze diunst bestaat inderdaad; de luchtverbinding wordt geëxploiteerd 
door een Duitsche .Maatschsppii; zij geeft een enorme tijdwinst op de over
brenging der correspondentie naar de binnenlanden van Columbia. 

Hoofdredacteur. 

Een Postzegel . . . . sanatorium. 
Een weldoener der philatelie maakt per circulaire (in zuiver 

HoUandsch gesteld) bekend, dat hij postzegels onzichtbaar 
repareert, zoo onzichtbaar dat de bijgewerkte tanden, randen en 
kleuren in waler niet oplossen. En du onder den welklinkenden 
firmanaam »Timbro-Sanatorium». Nader adres zul'en we op 
deze plaats maar niet vermelden ! H. 

Teveel van het goede? 
De Internationaler Briefmarkenhändlertag is nog niet lang 

geleden te Berlijn gehouden en ook de »Händlertag« ie Weenen 
gehouden op 18 en 19 Januari is weder voorbij. Maar men leest 
alweer aankondigingen van den 3e Händlerlag Ie Hamburg, en 
den 2e Händlertag te Hannover. Als dat zoo doorgaat, en in 
elke stad" in ZJ/zAtr^/a««?afzonderlijk zulk een Tag wordt gehouden, 
zal men in de toekomst het geheele seizoen van de een naar 
de andere -plaats kunnen reizen om op eiken Händlertag aan
wezig te kunnen zijn. Het wordt dan een moeilijk bestaan voor 
de Duitsche handelaren ! H. 

Nog steeds Entente, Centralen en Neutralen ? 
' O p den Händlertag te Hamburg worden geen Fransche en 

Belgische handelaren toegelaten. Op de tentoonstelling te 5r«.f.f^/ 
kunnen geen Duitsche verzamelaars exposeeren. Op o n z e ten-
toons'elling zijn Philatelisten van de geheele wereld welkom. H. 

\iZ5 
>K 

Vragenbus. 

P. o. H. deu Haag. 
i". Wat verstaat men onder »loslatende« of »oplosbare« 
kleuren \ an de zegels van Ned Indië uitgave 1912 - 1914 ? 
2'. Hoe stelt men bij een gebruikt exemplaar vast of het 
al dan niet oplosbaar is ? 

De uitdrukking »loslatende« is goed, »oplosbare« is feite
lijk onjuist. In Indië was men eiin geslaagd door afwas-
schen de stempels van de gebruikte zegels te verwijdeien 
en na ze op nieuw gegoitid te hebben, als ongebruikte te 
verkoopen. Om aan dit misbruik een einde te maken, 
werd het papier, alvorens het te bedrukken, geprepareerd 
eerst vlamsch gewijze (Standaard werk pag. 53), later 
geheel (Standaard werk pag. 58). Bij weeken in koud of 
lauw water laat de kleur los op de geprepareerde plekken 
(koken is hiervoor niet noodig) 
Bij deze geprepareerde zegels geeft de kleur een eenigs-
zins glimmenden moiré-achtigen indruk alsof ze vernist is, 
wat bij opvallend licht duidelijk ie zien is, ongeveer als bij 
de Oostenrijksche zegels, uitgifte igor. 
Wat de verkleuring bij »opkoken« betreft, moet ik U 
doen opmerken, dat tegen een dusdanig experiment weinig 
kleuren bestand zijn, en verkleuring het natuurlijk gevolg 
is. A. C. Voss, 

Aiiisteldijk 714, Amsterdam. 

^ ^kA "^Jk. JL K V È t* 'r0 m, O I R . L E C N D E RAAT 



NEDERLANDSCH MAANDBLAD VOOR PHILATELIE 21 

Tentoonstellingen, Congressen, enz. 
Het adres van den heer P J MAINGAV, Algemeen-secretaris 

van de Internationale Postzegeltentoonsielling, te houden te 
Brussel van 24 Mei— i Juni 1924, is van heden af R u e d e 
l a P o s t e 6 7 , te B r u s s e l . 

De Internationale Postzegeltentoonstelling 1924 
te 's-Gravenhage. 

Over deze tentoonstelling, die nog in haar windselen ligt, is 
al heel wat geschreven Vooral de voorgenomen uitgifte van 
speciale zegels bij deze gelegenheid heeft meer beroering gewekt, 
dan dienstig is te achten. 

In het Maandblad van ló Augustus 1923, onder Pen toonstellingen 
IS dezerzijds gewaarschuwd tegen het navolgen van de buitenland-
sehe voorbeelden op dit gebied Toen het nog tijd was om deze 
zaak eens ernstig onder de loupe te nemen, zwegen allen. Opl ie t 
Congres te Breda in het najaar van 1923 bestond toch alle ge 
legenheid om ovei dit onderwerp van gedachten te wisselen 
Wellicht was er toen een andere, een betere oplossing gevonden 
om de Veieenigmg, die de Internationale Tentoonstel l ing voor 
bereidde, zulks finantieel mogelijk te maken Thans het vonnis 
over deze uitgifte vellen is de paaiden achter den wagen spannen 
Het IS de Nederlandsche Vereeniging met veel moeite gelukt, 
officieel Nederland beieid te \ inden tot de uitgifte van deze 
zegels over te gaan Nu aankomen met moties, die dit afkeuren, 
werpt een eigenaardig licht op de verdeeldheid onder de vei-
zamelaars en moet op de Regeering afschnkwekkerd werken 

Men begrijpe ons goed in het bovenaargehaald artikel schre
ven v\ij reeds, dat wij de uitgifte van dergelijke zegels zouden 
betreuren Nu evenwel geen andere weg is gewezen en bovendien 
onder de Nederlandsche verzamelaais verdeeldheid dreigt, de 
uitgifte een feit i=, nu dienen wij eendiachtig samen te werken 
opdat deze tentoonstelling wordt tot een gebeuitenis, waa iopwe 
naderhand met t iois kunnen terugzien 

BIJ velen van ons, die sympathiek tegenover de Tentoonstell ing 
staan, zijn die speciale zegels evenwel een groot bezwaar om 
mede te weiken 

Mogelijk, dat de Nederlandsche Vereeniging dezen twijfelaars 
tegemoet kan komen. Zij geve dan duidelijk aan welk bedrag 
van den verkoop dier zegels de tentoonstelling finantieel mogelijk 
maakt Oi^er^chrijdt de opbiengst dit bedrag, dan is dit meerdere 
te storten in een weldadigheidsfonds, b v de Nederlandsche 
veieeniging tot besirijdmg der tuberculose Wie dan zijn penning 
offert bij den aankoop dezer zegels weet, dat hij daaidoor een 
Inteinationale Tentoonstelling hiei te lande mogelijk maakt, 
terwijl een slecht te verdedigen bevoorrechting van de Neder 
landsche Vereeniging uitgesloten is Hoofdredacteiii 

The Philatelic Congress of Gr. Britain. 
Provisional Programme of the Eleventh Congress 1924 
To be held at Glasgow fiom June 3rd to 6th, 1924 undei the 

Auspices of the Junior Philatelic Societv of Scotland 
r J Melville, Bei t iam Mc Gowan, and other well known 

Scottish Philatelists have k indh piomised to read papers at the 
Congress 

There will be receptions, visits to places of intei est, Philatelic 
Propaganda, meetings of an original nature , the customarv 
Banquet, and several other atfi actions which are still in the 
process of being arranged 

Delegates from Overseas should appl) earl) for Hotel accom 
modation in ordei that their wishes may be met as far as possible, 

Fu i ther paiticulars from the Organising Secretarv, mi . James 
R. Donaldson, 186 St Vincent Street, Glasgow 

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

komt mij de aankondiging toe, dat zal verschijnen m 10 maan 
delijksche afleveringen van 32 bladzijden, indien een voldoend 
aantal inschrijvers zich heeft gemeld, vorenstaand «belangwekkend» 
werk, dat elke degelijke verzamelaar van Oud Euiopeesiche zegels 
en elke postzegelhandelaar dienen te bezitten Dit « e r k i s o p g e 
steld en wordt uitgegeven door Ing. Edwin Mullei, Hoofdredacteur 
van «die Postmaike», Mariahilfersir 73, Wien VI, aan wien 
bericht van inteekening toe te zenden is, met medeweik i rg van 
Dr Stephan Mayer De inschrijvers verplichten zich he t geheele 
welk te ontvangen en in dnemaandeli jksche termijnen, indien 
verzocht «vooruit», te betalen Voor het buitenland kost de 
afievering slechts 20000 Oostenr K r , dus 60000 Kr de drie, 
netto aan den bewerker-uitgever over te maken 

Het zeer belangrijke werk, dat aan velen voordeden bezorgen 
kan, IS voor zoo ongeveer 25 jaar door het buitengewoon prachtig 
uitgevoerde werk van H Kiopf, Praag, voorafgegaan, deze heeft 
echter niet mogen vervullen de beloften, de afstempelingen der 
uitgiften na 1858 m een latere bijdiage te behandelen Telde 
zijn werk 162 bldz , het nieuwe zal minstens dubbel zoo steik 
zijn en alle bekende afstempelingen, met juiste opgave van de 
stempelkleui , benevens talrijke ophelder ingen en zoowat 400 
afbeeldingen van alle voorkomende stempelvormen bevatten. 
Het omvat die der uitgiften 1850 tot 1863/64 Iets geheel nieuvi 
IS de waardeschatting van alle stempels, die werkelijk in gebruik 
geweest zijn Enz , enz , enz. Den bewerker en zijnen medewerker 
wordt de beste uitslag toegewenscht, zoomede de steun van 
menigen philatelist in Neder l and ' J B R 

Grosses Handbuch der Abstempelungen von Altösterreich und 
Lombardei-Venetien. - M e t v e i z o e k om algemeene b e k e n d i m k m g 

Catalogue historique et descriptif des timbres de la Poste 
Aëriënne (3e Edition 1924), Th Champion, Pnns Als er sprake 
is van dingen, die in korten tijd veibazend in aantal gioeien en 
voor een groot deel weer even snel verdwijnen als ze opkwamen, 
dan denkt men aan autobussen en luchtverbindingen Maar dat 
een catalogus van de zegels van luchtpostvaarten bij de derde 
uitgave 24o bladzijden zou hebben, dat had toch zeker niemand 
kunnen verwachten Poch is dat 't geval met den genoemden 
Maar ook welk een uitgebreidheid, wat een nauwkeurige be 
schrijving, tot in de kleinste bijzonderheden toe ' 

't Eerste deel van 't boekje behandelt in 100 pagina's de 
»Timbres officiels-« Dit deel is, geli jk ' t geheele weikje trouwens, 
rijk geïl lustreerd, zelfs vele afbeeldingen van de gebruikte stem
pels worden er bij gegeven 

Speciale prijzen worden gegeven vooi de zegels gebiuikt bij 
de eerste vlucht. Zooveel mogelijk wordt opgegeven de grootte 
der oplaag Vooral ook op vervalschingen wordt vele malen 
gewezen. 

't Tweede deel behandel t de afstempelingen en etiketten op 
officieele kaai ten en op gewone brieven, benevens de gewone wegen 
der luchtverbindingen, de da tums enz vanaf de allereerste (dus 
ba l lon) pogingen Bijv de uit belegerd Parijs verzonden brieven, 
1870/71, worden zeer uitvoerig behande ld , een lijst, waarin alle 
ballons, die Parijs verlieten, voorkomen, met datum, inhoud, 
bestuurders enz. is bijgevoegd 

Vooral dit deel, waarin ook o a de veizending van berichten 
per duif worden besproken, is allerinteressantst. 

't Derde en laatste deeltje bevat de beschrijving van alle 
zegels, door diveise landen uitgegeven, waarop een vliegmachine 
IS afgebeeld, ofschoon de zegels volstrekt niet voor de luchtpost 
waren bestemd 

Daar zijn, 't is bekend genoeg, verscheiden veizamelaars, die 
speciaal verzamelen de luchtpostzegels Voor hen is dit pracht 
werkje, dat maar 15 francs kost en m een Keurig bandje verschijnt, 
iets onmisbaars, gelijk voor elke philatelistische bibliotheek. 

Het is een zeldzaam mooie catalogus, die alle aanbeveling 
verdient S 

Waarsehüwlngen. Veftfalschingen enz. 
De »postzegel klinieken« viagen opnieuw aandacht . 
Ons bereiken offerten van de volgende »kunstenaars« op het 

gebied van onzichtbaar repareeren . 
A. Handler, Bad Salzdetfuith, Duitsch'and 
A CiTudeaux, Bessey-Vevrier (Annemasse), Frankrijk. 

O P G E P A S T ' 

Uri-fcAJJrlJB'f lM.Nl 
WAT EJtGRAAT $ W C E Ä •N.YAAR t C^ ^ _ O I R . L E < 7 N O e RA,AY 

= • I N T . T E L . Z U I O 6 2 S 5 
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® ® Ingezonden. 
(Buiten verantwoordelijkheid der Redactie.) 

C:!:) 

fleer Hoofdredactenr. 
Naar aanleiding van de advertentie van den heer A. M. J. A. 

Hijmans in het Maandblad van 17 dezer, meld ik U thans, dat 
als ik met zulke zekerheid geschreven heb over de prijzen waarvooi 
de Indische Kilo's pakket ten te krijgen waren, dit komt omdat 
ik zelf eenige pakketten daarvoor gekocht heb en deze bij aan
komst alle met het gouvernementszegel verzegeld waren. Als ik 
mij niet vergis, dan wordt in de veilingsvoorwaarden van het 
verzegeld zijn ook melding gemaakt. 

Hoogachtend, 
Den Haag, 25 December 1923. „ H O L L A N D I A " 176. 

\11 

Brievenbus. 1 
Aan vereenigingssecretarissen, ledactieleden en veidere 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. 

* * 
Enkele malen ontvingen wij nummeis van ons Blad terug 

wegens »dubbele zending.« Indien zich het geval mocht vooi doen, 
dat U twee exemplaren ontvangt, wordt U beleefd verzocht ons 
één ervan terug te zenden. Men bezige daartoe hetzelfde adres
strookje, frankeere dit niet, doch schrijve erop : »Terug wegens 
dubbele zending.« 

ADVERTENTIE N. I ■ I 
UITSLUITEND voor LEDEN 

der 
Aangesloten Vereenigingen. 

NED. INDIË. (Provisorische uitg.) 
Nos. Yvert i Tellier 126/131. 

I serie f 0,50 
10 series f 4.50 
5 0 series f 20,— 
C. C. van Lierop, Bennebroek. (31) 

NEDERLANDSCHE ZEGELS 
per kilo een gulden + porto, 
inhoud valt mee ( i 5000 zegels). 
Postzegelhandel „THE GLOBE", 
K r u g e r s t r a a t 39, Z a d n d a m . (37) 

PRIJSOPGAVE 
gevraagd van gebruikte, gave exempt, 
j ub i l eum 19^3, van I, 2Vi en 5 gulden, 
alsook van complete series, 
J. A L. A A R T S , H o o ^ e n h a m 8 6 , 
D O N G E N . (38) 

( '25a l?5b 

eßT^ eßT^^ 

I Laat uwe dubieuze 

I zegels bij ons door 
y j T h i e r " keuren ad 

1 3 5 cent per stuk, per 
10 stuks f 3,—franco

I (Zegels tot 500 frs. Yvert.) 

I Voor geheele collecties 
: belangrijke korting. : 

I De Haagsche Postzegelhandel 
I Toussaintkade 41, Den Haaq. 

COC 
ZICBTZENOINGEN, 
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. 

— OSKAR KNEITZ , (29) 
eriemfiiiius Wüitlemliere. WEINSBERG (WSrllBmlerd. 

A A N G E B O D E N : 11 
■■ 

Kroningszegels van f 10,— en Jubileum •• 
zegels f 2,50 opdruk op f 10,—, beide g 
soorten ongestempeld. : : 

Brieven franco met opgave hoogste bod en 
Sewcnsclit aantal onder No. 50 aan (3 ) 

s: J.H 
».■■■■■■■■1 «■■■■■iiiBBaiBiasiiBaBiH» ■■!■■■■■■■■■■■ ia ■■■■■>■■■■ 

<■■■■■■■■ «■■■■■■■■■■■■■■■■■■■!■■■■■■■ ■■■■!■ ■■■■■•■«!■ 

POSTZEGELS 
IN PRACHTEXEMPLAREN. 
50—70 o/o b e n e d e n Senf. 

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

P. Servaas Smits, Deventer. 
Ü3r GEEN LEVERING OP MANCOLIIST. (29) 

TE KOOP 
VERZAMELING ENGELSCHE KOLONIËN, 
HOOFDZAKELIJK EDWARD GEORGE, 

I O N G E B R U I K T . PRACHTIG OBJECT 
I  VOOR SPECIAALVERZAMELAAR. 

II VVERTWAARDE 1924 ± Fr. 38000,—. 
1 Te bezichtigen na vooraf gedaan verzoek. 
f Brieven onder no. 32, Bureau van dit Blad. 

en Franco 

POSTZEGELCATALOGUS. 
C.A.W. ERNST, HAMBURG Upeersoit 18. 

!/#/ 
u w VERZAMhXINGEN, DOUBLET
TEN, POSTSTUKKEN, ENZ., TEGEN 
B R A N D E N D I E F S T A L BIJ: 
Han^kamp &. 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) 

I 
I 

UNICAALBUMS. Blanco postzegelalbums 
in kwarto formaat, 32 bladzijden éénzijdig 
bedrukt met ruimte voor ca . 1000 postz,, 
zeer doelmatig en spotgoedkoop, per stuk 
50 cent ; hii 10 stuks franco. 
UNICAPAKKET EUROPA. 1000 ver
seh i l l pndp al lepn Ei i rop i i f 3,50, por to ex t ra . 
UNICAPAKKET DUITSCHLAND. Alle 
post en dienstzpgels van 1019 tot aan de 
Goudmarkwaarde (o.a. alle opdrukken lot 
CU met de milliarden op de millioenen, 
alle zegels — waar.inder veel zeldz!>me — 
t.)t en met de 50 milliard getand en door
st'iken, alle dieubtz. t/m den schuinen 
opdr,, dienst. 50 milliard). Geheel COmpl. 
152 stuks, waarde Yv. 1924 \ suppl. e a. 
1 70 francs, keurig opgepl. io een »Uniea«
album, voor slechts f 15, —, franco aanzet. 

Deze bijzondere compl. verzameling 
is ook voor hen, die geen nieuw verzame
len, van groote waarde. (43) ■ 
Postzegelhandel „UNICA", Tiel. 1 

I 

TE KOOP sevraapd vap H.H. Post
zecelverzamelaars. in PRIMA exEmpl.: 
Bremen, no. 7 en 8, ongebr,; Beieren, no. 34 
•■n 35. »ebr. ot ongebr. ; Brunswijk, no. 8. gebr. , 
Hamburg, dieniitz. no. ] , gnhr. of oneebr. ; 
Lübeck, no. 1 en 2, onsehr.; SchleswigHolstcln 
1850, no. 1, ongebr. ; Wurtemberg, no. lO en 29, 
sebr.; KiautschOU, no. 12, 22, en 23, ongebr. 
Brieven franco met prijsopgave onder no. 41, 
Bureau van dit Blad. 

\ BRITSCHE KOlONIAALZEfiElS IN PAKKEUEK. 

El Gros 
Alle goede exempl., zon
der fiscaalzegels, kaart
uitknipsels ofwatermerK 
— variëteiten. — En Detail 

Pakketten van 100 tot 41OO versohill. zegels. 
Prijzen op aanvraag. — 

t t 56 Victoria Road, Sherwood, 
I , NOTTINGHAM (England). 

Corresp. Engelsch of Fransch, zoo mogel i jk 
C 1 1 6 3 

A, E. 
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S ^ i Internat. Postzepelhandel H. C. Correljé, 
M. P. L indos t raa t 3, Telefoon 2782 , U t rech t 

TT "̂  iedere hoeveelheid gebruikte 
Jubileumzegels v. Ned. en Kol, 

Onderstaande prijzen worden betaald voor prima 
exemplaren, papiervrij, alles per 100 stuks. 

et. 
5 et. 

7'/2 et. 
10 et. 
20 et. 
25 et. 
35 et. 
50 et. 

/ 0,40 
0,80 
1,50 
0,40 
4 -
5 , -

(uiigifte 1918) Jubileum 

15.-
Voor l-2"/s-5 Old. 
verzoeke offerte 

(uitgife 1923). 

Dienst 1924. 
10 op 3 et. / 5 , -

2'/, et 
3 et. 
5 et. 

10 et. 
12</, et. 
20 et. 
25 et. 
50 et. 

/ 1,50 
2 ,~ 
1,50 
3 , -
6 , -
6 , -
7,50 

30,— 

Opdrukzegels 1923 
2 op 1 en 1 Va et. / 0,35 

10 op 5 et 
10 op 12'/, cl 
10 op 171/j et 
10 op 221/2 et 

0,öO 
. 0,75 
» 5.— 
» 6,50 

nieuwe leder hoeveelheid e.v.t. per 10.0(iO stuks 
Porto 1924. leent op 3 et. TE KOOP GEVRAAGD; 

{t3r Verzamelaars, heeft ü zegels van Neder
land en Koloniën te verkoopen ? Verzoeke 

offerte, ben kooper van alle uitgiften, ook van ge-
heele verzamelingen. 

Uitsluitend offerte met prijzen worden beantwoord; 
een bod op zegels wordt niet gedaan en op fan-
taisieprijzen wordt niet geantwoord. (124) 

& 
Het speciaalverzamelen van deze landen neemt steeds toe. - Thana 

kan ik vooral eer.stbeginnenden tegen lagen prijs nog verschaffen typen, 
tandingen, pl&alfoiiten, blokstukken, enz. Ook af^tempelingen en oude 
brieven vó6r 1852. - Indische Kilo's verzegeld 1903—08, door enorme 
aanvraag thans niet meer per 10 of meer verkrijgbaar. Nog een zeker 
aantal voorhariden. Prijs is thans voor 1903—08 of 1913 —14 per kilo 
fl 10,— of fl 15,— met byvoeging van 100 stnks Java en B.B. 
gemt-ngd zonder de 10 o. en 50 stuks 15 c. - Samengestelde 
partiien engros in meerdere soorten, post-, port- en dien«izegels van 
Ned.-Indië tegen engros iokoopsprijs, geschikt voor railliefhebbers. 

TE KOOP GEVRAAGD UITGEBREIDE SPECIAAL
VERZAMELING N E D E R L A N D & K O L O N I Ë N . 

A. M. J. A. HUMANS, 
VAN BIJLANDTSTRAAT 21, (39) DEN HAAG. 

RUöOLFKORSiOS.POSTZEGELENGROSHANDEl 
ROTTERDAM - Postbus 636 - ZUIDBLAAK 32. 

T e Koop gevraagd: 
NEDERLAND 

GEBRUIKTE JUBILEUMZEGELS 

WELDADIGHEIDSZEG'ÊLS . . 
VLIEGPOST COMPLEET 
1, 2Vï EN 5 GULDEN . . . 
GEBRUIKTE OPDRUKZEGELS 

Elke hoeveelheid! 

I 

1923 
1913 
1923 
1898 
1923 (36) 

Hooge prijzen ' 

^ MOLENSTRAAT 22 PBSTZEGELHtNDEL F. H O O G E y i J K D E N H A . S ( H o i i a n d ) 

>»> 1 

& T E L L I E R 1924 f 3 , 5 0 . 
500 verschillende zegels der geheele wereld 

^ YVERT 

1873/89 
1899/02 
1902/14 
1923 
923 
906 

1923 

Cura9ao, Koning f 250, Yv.no. 12 
» f 1,50, opdruk » » 28 

Belgische SpDorwegzegeis, Yv. no. 28/47 
Duitschland, opdruk 

. » Dienst . . . . 
Liberia, compleet . . Yv.no. 84/96 

» 5 stuks. Dienst, 5 stuks . . 

ƒ 1,10 
Aantal. Prijs. w 

/v 

Aantal. Prijs. 
ƒ 0 , 5 0 

0 65 
1,25 
0,45 

0,45 
0,45 
0.20 
3,25 
1,25 

¥ 

1907 * Montenegro, compleet Yv.no. 76,87 
1907 * Spanje, compleet Yv. no. 236/241 
1928 • Wurtemberg, 13 opdr. 5000/10 milj. 

* Oanzig, 50 verschillende 
Albums Schaubek, Victoria-uitgifte. 

Dubbel bedrukt Enkel bedrukt <4<^ 
f 5,20 f 7,80 en f 9,90 ^ ^ 

VERDER ALLE BENOODIGDHEDEN VOORHANDEN. ^ 
»»»> De rnef een* gemerkt zijn ongestempeld. - - ZIE ADVERTENTIE VORIG MAANDBLAD ~ Postrekening No. 92993. < < ^ 

BESTELLINGEN BOVEN F 5,— WORDEN FRANCO TOEGEZONDEN NA ONTVANGST VAN HET BEDRAG. (7) « ^ 
^v^K ? » » > ' » » » > > > » ^ » » > » » » » » » » i » > : ? ; > » » ^ 3 » » » > ^ ^ g ; g c g ' : c < c « ( g ' : < c c < c c « g « « g < € - « < € < ^ « « « ^ ; « « c « < c < « 

I I 
I 
I 
I 

POSTZEGELS. PORTZEGELS. 
De ONTVANGER DER REGISTRATIE EN DOMEINEN te 's-G r a v e n hag e zal op WOENSDAG 
19 MAART 1924, 's namiddags 2 UUR, ten bureele ZEESTRAAT 57, van de 8e afd. B. van het 
Hoofdbestuur der Posterijen en Telegrafie te 's-G r aven hag e, BIJ INSCHRIJVING VERKOOPEN: 

Gebruikte Frankeer- en Portzegels. 
NOTITIEN zijn G R A T I S verkrijgbaar aan genoemd bureel ZEESTRAAT 57. (42) 

I I I 
i ,DE H A A G S C H E P O S T Z E G E L HAN DEL", TO U S S A I N T K A DE 4 1 , DEN HAAG. 

SpBCiaüiEit Eyropa-zeiels. K I E É en Groole Ranleitei! A t a oractit-exeiiiplareii onder paranlie. (125d) s 
B T S 7 a R 7 3 a n r r * R R | 
WATERGRAArSWCCR, •M.YAAR ^ Cg ^ „ D I R . L E O N D E RAAT 

= ^ INT.TEL. Z U I D 625S 

http://Yv.no
http://Yv.no
http://Yv.no
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ZOOEVEN VERSCHENEN ZOOEVEN VERSCHENEN 

f I 
SB 

I l i l l E i i l l i e i L S e H l l 
SI 

«c 
788 groots 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 GrootBrittannië en de Engelsche Koloniën, waaronder 
begrepen alle belangrijke variëteiten van watermerken, tandingen en kleuren. — 

Een volledige catalogus verschijnt op de linkerbladzijden van het album terwijl de 
tegenovergestelde bladzijden vierkantjes bevatten voor de zegels, genummerd in overeen
stemming met de cataloguslijst 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 shill ing; porto extra. — — 
IMPERIALALBUM No. 2097. Zeer smaakvol gebonden met lederen rug en hoeken. 
— — Prijs: 40 shil l ing; porto extra — — 
GEÏLLUSTREERDE PRIJSLIJST EN PROEFBLADEN G R A T I S OP A A N V R A G E . 

iT^aiLËY ^ M B O l i S LTD, ̂ ^i S^RAID Lmmm W.^. 1 . 
C 1 5 8 3 

a „DE HAAGSCHE POSTZEGELH ANDEL", 
Het BESTE en meest VERTROUWDE ADRES voor 

T O U S S A I N T K A D E 4 1 , DEN HAAG. 
den In  en Verkoop uwer P o s t z e g e l s " ^ S 

^ ^ ^ 

^v^/ m 
 POSTZEGELHANDEL 

Q. Keiser & Zoon 
PASSAGE 25  DEN HAAG. 

GroDtste Sorteering Postzegels 
VAN ALLE LANDEN 
VAN HEDEN AF BIJ ONS V E R K R I J G B A A R : 
P O S r Z E G E L A L B U M S uilgave Vmt & Tellier. 

SPECIAALALBUM 
tot op heden bijgewerkt van NEDERLAND EN KO

LONIËN (Fransche tekst), geheel nieuwe uitgave. 

CATALOGUS YVERT & TELUER M i f 3,50. 
BLANCO ALBUMS INJDIVERSE PRIJZEN. 

% POSTZEGELHANOELI. H. DONNAI.,«'' 
Sags DEN H A A G . g ^ r 

Hls KETTINGSTRAAT i lÜ 

Esü 2 3 . Bj.— 
SS» ss:: 

SI i : 

TE KOOP 

GEVRAAGD: 

SS i : 

SS SS 

GROOTE 

RARITEITEN. 

SI SS 

*■■■ 
■■■■ {■■I ■■■ 

(8) !■■■ 
!>■■ 
■■■■ . 

UITSlUITEKDHilHDfUII 
■ ■ ■ ■ 
■ ■ ■ ■ 

■ ■ ■ ■ 
■ ■ ■ r 
■■■I 

■ ■ ■ ■ 
■ ■ ■ ■ 

■siaa 

EiSS 
m r ZELDZAAMHEDENl i i Kis gil* sss SS5S 
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SSIS 

^'•" NEDERLAND EN KOLONIEN, "" l iü 
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en stelt voor den eere-voorzitter per brief mededeeling te doen, 
dat de bijeenkomst met leedwezen van zijn afwezigheid heeft 
moeten kennis nemen en hem een spoedig herstel wordt toege-
wenscht. (Teekenen van instemming). 

De notulen der voorgaande bijeenkomst worden hierna door 
den secretaris voorgelezen en door de bijeenkomst onveianderd 
gearresteerd. De ingekomen stukken woiden behandeld en voor 
kennisgeving aangenomen. 

Na stemming wordt het voorgehangen candidaat-correspon-
deerend lid met algemeene stemmen aangenomen. 

Daarna vinden de gebruikelijke verlotingen plaats. Aan die 
voor de aanwezigen waren door den heer Latour voor de hoogste 
nummers (laagste prijzen) eenige opdrukken Luxemburg toege
voegd en wordt hem daarvoor door den voorzitter dank gebracht. 

Na rondvraag sloot de voorzitter, niets meer aan de orde 
blijkende, de vergadering. De Secretaris, C. J. C O E L A N D . 

Aangenomen als correspondeerend lid. 
mr. dr. J. A. Dumon Tak, Groenmarkt , Middelburg. 

Candidaat-werkende leden. 
J. W. baron van Haersolte van Haersl, Laan Copes van Catten-

\iw\?,ily^s-Gravenhage. (Voorgesteld door A. F. W. Stroo.) 
jhr . L. de Stuers, Beeklaan 431, 's-Gravenhage. (Voorgesteld 

door J, J. Deggeller.) 
Bedankt als lid. 

J. W. Couvée, Van Imhoffstraal 29, 's-Gravenhagc. 
Vergadering. 

BIJEENKOMST op Doiiderdii? 28 Februari 1924, des avoods 
t e 8.15 nar, In het Ziiid-Hollandsch Kofflehnls, Gr« «n-
iiiarkt, te 's-GraTeiihage. 

Notulen. Mededeelingen. 
Ineekomen stukken. Verloting. 
Ballotage nieuw lid. Rondvraag. Sluiting. 

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

0p8:erlcht 12 Januari 1897. 
Erkend bQ Koninklijk Besluit Tan 26 September 1911, n». 33. 
S e c r e t a r e s s e : J. C;. Schuurman, Apeldoomscheweg 57, Arnhem. 

VERSLAG van de Jaarvergadering, gehouden op Dinsdag 
29 Januari 1924, des avonds Ie 8 uur, in Café-
Restaurant „Nationaal", te Arnhem. 

Aanwezig 26 leden. De voorzifter opende met een woord van 
welkom de vergadering. De notulen worden .voorgelezen en on
veranderd goedgekeurd. Ingekomen waren 5 aarmeldingen voor 
het l idmaatschap, twee bedanken en eenige adreswüzigingen. 
Na stemming werden de candidaat-leden tot het l idmaatschap 
toegelaten. 

Het jaarverslag van de secretaresse wordt gelezen en goed
gekeurd. De heer Staamer verklaarde namens de kas-commissie 
de boeken van den penningmeester volkomen in orde te hebben 
bevonden. 

Daarna bracht de penningmeester verslag uit, waarbij bleek, 
dat. dank zij eenige toevallige baten, er een klein voordeelig 
saldo was. 

De directeur van de rondzendingen verzocht nogmaals om 
betere zegels in de boekjes te plakken. 

De aftredende bestuursleden, de heer Pos, de heer Kramer en 
mejuffrouw Veering, werden bij acclamatie herkozen. 

Het voorstel van den voorzitter, om de maandelijksche gratis 
verloting, als bezuinigingsmaatregel, te veranderen in een ver
loting ä 10 cent per lot, wordt aangenomen. 

Daarna sluiting. 
De Secretaresse, 

J. G. S C H U U R MA N -ME E S T E R S. 

Aangenomen als lid. 
9. H. Jordaan, Bagijnesingel 25, Zwolle. 

12. K. Geelhuijzen, Wageningen. 
68. G. A. P. M . Vermeulen, Berg en Dalsche weg 4, A 5̂̂ >««̂ <r«. 
88. mej. M. Stork, Pastorie, Didam. 
96. P. Elijzen, Roosendaalsche weg 108, Arnhem. 

Candidaat-leden. 
F. J ten Kate, N. Parallelweg 7, Arnhem. (Voorgesteld door 

H J. van Balen.) 
H. van Haaren, Kleine Oord, Arnhem. (Voorgesteld door C. 

R. Feddema.) 
R. Timmer , Klarenbeekstraat 41, Arnhem, (Voorgesteld door 

H. Segers.) 
W. Bogtman, Emmakade 45, Haarlem. 
H. J. P. van der Kolk, Oosterstraat 32, Ä'(;(;««'«/'/6. (Beiden voor

gesteld door H. J. Rijkmans. 

Bedankt als lid voor 1924. 
98. E. L. L. Baron van Tuyll van Serooskerke, Bloemendaal. 

102. R. W. Falkama, Arnhem. 

Adresveranderingen. 
72. Roeland van Ruyven wordt: Laan van Meerdervoort 580, 

den Haag. 
100. G. J. Groenema wordt : Pelssingel 29, Den Bosch. 
104. W. A. Holsheimer vi'ordt: Goeman Borgesiusplein 41 

Arnhem. 

Vergaderingen. 
Verg:aderiiig op Dinsdag 26 Petruar i 1924, in Café Natio

naal te Arntarui. 
8ocieteits-av<nd op Dinsdag 11 Maart 1924, in Café Natio

naal te Arnhem. 
Op den Societeits-avond zal de heer Kramer eeiie lezing houden 

met l ichtbeelden over : »Door België naar Parijs.« (introductie 
is toegestaan.) 

Philatelistenclub ,,Rotterdam", 
te ROTTERDAM. 

Opgericht 6 Februari 1905. 
Goedgekeurd bfl Konlnklflk Besluit van 27 Maart 1906, n». 63. 
Secretaris: P. J O R I S S E N P . C . Z N . , Beatrijsstraat ^6, Rotterdam, 
Comm. V. d. Verkoop : dr. L. FRENKEL,Eendrach t sweg 7, Rotterdam. 

GEWONE BIJEENKOMST op Dinsdag 8 Januari 1924, 
des avonds te 7>2 «ur, in het Poolsch Koffiehuis, 
te Rotterdam. 

Aanwezig 20 leden. Voorzitter de heer De Ruiter, die de ver
gadering opent met een heilwensch voor het jaar 1924 en de 
beeren Van Paassen en Pesch, voor het eerst ter vergadering 
aanwezig, met een hartelijk woord verwelkomt. De notulen der 
vorige vergadering worden na lezing onveranderd goedgekeurd. 

De diverse ingekomen stukken worden voor kennisgeving aan
genomen, terwijl voorts was ingekomen een schrijven van het 
LTitvoerend Comité der Intern. Postzegeltentoonstelling, te houden 
te 's-Gravenhage in September a.s., houdende uitnoodiging aan 
onze Club, om deel uit te maken van he t Eere Comité van Ver-
eenigingen, waaraan met genoegen zal worden gevolg gegeven. 

Ter bezichtiging gaat rond eene collectie Engelsche Koloniën 
van den heer Van der Hoven van Genderen ; de verschillende 
landen waren mooi vertegenwoordigd en trokken zeer de belang
stelling. Een woord van dank door den voorsitter werd met ap
plaus begroet . 

Hierna had de zegelverloting plaats Ten slotte besprak de 
voorzitter de a.s. Intern. Postzegeltentoonstelling. Nadat aan de 
leden nadere inlichtingen daaromtrent waren verstrekt , wordt 
met algemeene stemmen besloten, dat door onze Club voor deze 
Tentoonstel l ing zal worden beschikbaar gesteld : 

a. een gouden medaille ; en 
b. deel wordt genomen in het waarborgfonds voor 2 aandeelen, 

waarna door verschillende leden wordt ingeschreven in het waar
borgfonds en voor entréekaarten. 

Niets meer aan de orde zijnde, sluit de voorzitter de zeer ge
animeerde vergadering. 

De secretaris, P. JORISSEN P.Czn.. 

J l A A l j ^ J J W f f ' I . T ? 
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Internationale Vereeniging „Philatelica", 
te 'SGRAVENHAGE. 

Opgericht 1 Januari 1911 als I. P. V. „HoUandia". 
Statuten groedgekeurd bfl Kou. Besluit van 8 Maart 1912, n«. 4. 
Secretar i s : L. C. V E R S P O O R j r , Fahrenheitstr . 373, 'sHage. 

VERSLAG der ALGEMEENE VERGADERING, gehouden op 
Woensdag 23 Januari 1924, in café „Holiandais", 
te 'sGravenhage. 

IN MEMORIAM 

B. L. H E N D R I K S , Scheveningen, 

Aanwezig de dames Hoogerdijk en Van der Houwen en 50 
beeren leden. De voorzitter opent de vergadering en wenscht 
èn de leden èn „Philatel ica" een gelukkig jaar toe. 

Zegels voor de verloting zijn geschonken door mevr. Van der 
Houwen en de heeren Hoosjerdijk, Verhoeff en Verlegh. 

De notulen over November en December worden goedgekeurd. 
Bezichtigd worden een schilderij van postzegels, een bloksiuk 
van 6V2 cent port Nederland met plaatfout gebroken 6, een 
briefkaart van Bulgarije met bijdruk het portret van een vermist 
meisje. 

De candidaatleden worden aangenomen. 
Tot beheerder van de bibliotheek wordt benoemd de heer 

Kirchner met algemeene stemmen. 
Naar aanleiding van punt 5 wordt op voorstel van den heer 

Amiabel aan den heer Kirchner de prijs toegekend. 
Om het bezoek aan de vergaderingen aantrekkelijk te maken, 

stelt de heer Amiabel voor drie vergaderingen telkens een prijs 
van fr. 25,— beschikbaar. Het bestuur zal mededeelen, dat er op 
een nader te bepalen avond eene tentoonstelling zal worden 
gehouden van een of meer door het bestuur aan te wijzen zegels, 
die in de meeste verzamelingen voorkomen. Den bezitter van de 
mooiste wordt de prijs toegekend. Voor lederen avond worden 
andere zegels aangewezen. Vertrouwd wordt, dat de leden niet 
met andermans veeren zullen pronken, zooals dit wel eens 
gebeurd is. 

De heer Reijerse looft een zegel van fr. 100,— uit voor hem, 
die het meeste ertoe bijdraagt, gedurende 1924 de gezelligheid 
te verhoogen. 

De heer Van Leijden vraagt het woord. Hij wijst op eene on
juistheid in het Maandblad van December. In het verslag van 
den Raad van Beheer wordt op 21 October 1923 gesproken, naar 
aanleiding van een schrijven van den he^r A. d.d. 20 Sept. d a.v., 
dat uit de in het Miandblad opgenomen notulen van alle vol
gende vers;aderine;en echter niet blijkt . . . enz. 

N B . Tusschen 20 Sept. 1923 en 21 Oct. 1923 wordt gesproken 
van alle volgende vergaderingen. Hieraan behoeft niets toege
voegd te worden. 

Naar aanleiding van de notulen van de Nederlandsche Vei
eeniging maakt de heer Van Leijden eenige opmerkingen. 

Naar aanle 'ding van de eerste opmerking van den heer Van 
Leijl"n deelt de voorzitter mede, dat de secretaris in de bestuurs
vegad^'ing reeds op dit punt gewezen heeft en tevens, dat in 
het no'ul^nboek wel degelijk vermeld staat, dat in de vergadering 
van 24 October 1923 door den h"er Amiabel dit punt besproken 
is en dat de heer A. verklaarde het woordje »nimmer« niet 
gebru 'k t te hebhen. De secrefaris kan niet verklaren, waarom 
h' ' t niet in het Miandblad gestaan heeft. Officieel staat het zwart 
op wit. 

O ' e r purit 2 ontstaat een uitvoerige gedachtenwisseling. 
Het gaat, volgens den voorzitter, om de eer van de Interna

tioTale Tentoonstel l ing, eene Tentoonstelling, die met man en 
macht gesteund moet worden. Men kan in deze spreken van een 
nationaal belang voor de verzamelaars. 

De Secretaris, L. C. VERSPOOR jR. 

Afgevoerd wegens overlijden. 
34. B. L. Hendriks, Scheveningen. 

Afgevoerd wegens vertrek zonder nader adres. 
248. L. J. Roels, Sheveningen. 

Nieuwe leden. 
191. A. J. van Ree, Van der Werffstraat 57Ä, Rotterdam. 
230. C. H. Krechting, Gasthuisstraat 52, Tiel. 
290. H. J. van den Heuvel, Zandwijk H 4, Tiel. 
291. G. M. N. Udo, Langedijk, Tiel. 

Adresveranderingen. 
169. G. W. A de Veer, Burgem. Reigerstraat 67, Utrecht. 
i44. J. Verlegh, Van Ostadestraat 568, den Haag. 

16. J. J. Oltmans, Zuiddijk 92. Maassluis. 
P. de Haas, Giünewaldst iasse 23 II, Betlin Schöncberg. 

Candidaatleden. 
J. P. F. Stegman, Van Beverningstraat 5, Den Haag. (Voor

gesteld door C. van der Willigen en L. Verspoor.) 
J. F. Corry Dellevoet, Ketelstraat 134, Z*«»/^«rt^. (Voorgesteld 

door C. van der Willigen en D. Trouw). 
mevr. N. I. H. Akkerhuijs, leplaan 9, Den Haag. 
P. Raumann, leplaan 9, Den Haag. (Beiden voorgesteld door 

J. C. Bender en J. F. W. van Eijk). 
W. J. Koffyberg, Goudsbloemlaan 39, Den Haag (Eigen 

aangifte ) 
Jacq. Bodaan, Leeraar Ambachtsschool, Malakkastraat 194, 

Den Haag (Voorgesteld door C. J. Reijerse en I. H. v. d. Veen.) 
L. Rosseel, afd. chef Oude Haagsche 1836, Copernicusstiaat 

208, Den Haag. (Voorgesteld door C. J Reijerse en de Gioot.) 
L. Wilmink, Luttekestraat, Zwolle. (Voorgesteld door J. Kioese 

en W. R. van Goor ) 
W. H. Doornbos, Regentesselaan 9, Z'fJÄ/ZrtiZ,;». (Eigen aangifte.) 
J. N. H van Rest, Hoofdonderwijzer, Fultonstiaat 69, </««//<Tc.i;. 

(Voorge teld door Veihoeff en Reijerse.) 
B. Mendelsohn, 12 Rue de Chateaudun,/'(??2>. (Eigen aangifte.) 
mevr. W. G PhilipsDreinel, Andries Bickeiweg 5, 'sGraven

hage, (Park Zoigvliet). 
H. Eerdmans, Suikerfabriek Gending, Probolingo. (Beiden voor

gesteld door C. J. Reijerse en P. Hoogerdijk.) 
Mededeeling. 

De heer Amiabel zal zijne verzameling Baden en Beieien, 
compleet tot en met 1915 volgens Yiei t , ter bezichligirg stellen. 

Ruilavond. 
DInsdaer 11 Maari 1924, 's aTonds te 8 uur, in Café 

»Hoilandais«, ZanI II. 
Vergaderingen. 

BESTÜUaSVEBGADERING op Woensdag 27 Februari 1924, 
des avonds te 7'/« «"i" i« z»»' I van C«fé »Holiandais«, 
Gropuniarlit, te'sOravenliage ; daarna ALGEMEENE VEB
G.IDERING tezelfder plaatse, te T'/, uur. 

1. Opening en notu 'en. 5. Verloting van zegels. 
2. Ingekomen stukken 6. Veiling van zegels. 
3. Ballotage cand.leden. 7. Rondvraag en sluiting. 
4. Bezichtiging Baden en Beieien. 

Nederlandsche Philatelistische Vereeniging 
,,Op Hoop van Zegels", 

te HAARLEM. 
Opeericlit 1 Maart 1911. 

Erkend l)t| Koninltlfllf Besluit Tan 1 November 1912, n». 39. 
S e c r e t . : G. D. S W A N E N B U R G D E V E Y E , Schotersinsel 109, 

Haarlem. 

Aangenomen als lid. 
B. van Waarden , Cornelis Krusemanstraat \obis, Amsterdam. 

(Lid n». 143). 
J. G. Nieuwendijk, Teil irgerstraat i.)ob,Rotterdam.{y,\Av\''. 142I. 
P. van Braam van Vloten. Willemsparkweg 6, Amsterdam. 

(Lid n». 144). 
Voorgesteld als lid. 

L. Hollander, Vierambachtstraat 141 A, Rotterdam. (Voorgesteld 
door A. Luijks, lid n». 83). 

Bedankt als lid. 
J. L. Fijn van Draat, Helperbrink 24, Groningen. (Lid n». 92)

i t r . a . f c j i ' j r i j a ' P i < i . i j i 
NVATERGRAArSMCCn.  M . Y A A R I. C l □ m . L E C N D E . HAAT 
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PhilatelistenVereeniging ,, Groningen'*, 
te GRONINGEN. 

Opgericht 16 September 1915. 
Erkend b^ Koninklgk Besluit vau 13 December 1915, 11°. 78. 
Secretaris: C. M E I J E R , Oude Boteringestraat 39, Groningen 

VERSLAG der vergadering, gehouden op Maandag 14 
Januari 1924, in het HotelRestaurant „Willems", 
te Groningen. 

Aanwezig 23 leden en 3 introducé's. De voorzitter begroet de 
aanAfezigen met de beste wenschen voor het begonnen jaar en 
heet de heeren Kielman, Lubbers en Wichers welkom, aie voor 
de eerste maal aanwezig zijn. Hij verheugt zich dat, dank zij de 
grooiere opkomst, we hebben moeten terugkeeien tot de zaal, 
waar voor ruim 8 jaar 9 heeren samenkwamen, om de Vereeni
ging op te richten. 

De notulen der vorige vergadering worden goedgekeuid . 
Bij de bestuursverkiezing worden de aftredende heeren Fierks 

en Wachters herbenoemd met algemeene stemmen ; één stem 
is blanco. 

Het bestuur stelt voor nog een bestuuslid toe te voegen, nood
zakelijk geworden door de splitsing van het rondzendingsverkeer 
hier ter stede in 2 secties. Voor de noordelijke sectie is de heer 
Van der Spek bereid als sectiehoofd op te treden. Met applaus 
kan de vergadering zich hiermee vereenigen. 

De ballotage wijst aan, dat met algemeene s temmen zijn aan
genomen de heer J. D. Dik te Groningen, voorgesteld door den 
heer J. E. Vos en de heer Joh. Kampinga ]r.\.^ Groningen, xoor
gesteld door den heer 't Hoen. Ingekomen is een veizoek van 
de Vereeniging van Postzegelverzamelaars te Winschoten,weyke, 
ciica 15 leden tellende, een afdeeling der Phil. Ver. »Groningen« 
wenscht te voimen. De vergadering machtigt het bestuur hier
over met de heeren in Winschoten te beraadslagen. 

De secretaris maant de leden aan de ingevulde vragenlijst 
voor het PhilatelistenJaarboekaan den heer Heijmans te Rotterdam 
op te zenden, opdat dit onontbeerlijke hulpmiddel zoo nauw
keurig mogelijk verschijne. Nadat de jaarverloting 1923 voor 
alle leden heeft plaats gehad en de nieuwe leden en de intro
ducé's een kleineren prijs hebben bekomen, sluiting. 

74
75. 
76. 
77

55

Nieuwe leden. 
K. Meibörg, Scheemda. 
B. van Bever, Verlengde Heereweg 129^2, Groningen. 
P. L, Buschman, Peizerweg 5a, Groningen. 
A. Martens, Griffestraat i4, Groningen. 

Bedankt als lid. 
H. van Goor, Groningen. 

Vergadering. 
Mnandflg 10 Maart 1924, te 814 uur, in de bovenzaal Tan 

het HotelBestaarant Wil lems, Heerestraat te Groningen. 
De Secretaris, C. M E I J E R . 

PhilatelistenVereeniging ,, ZuidLimburg", 
te MAASTRICHT. 

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

KORT VERSLAG van de vergaderingen van Maandag 21 
Januari en 4 Februari 1924, in de bovenzaal van de 
Sociëteit „Momus", ah Vrijthof, te Maastricht. 

Voor een 30tal leden opent de voorzitter te 8 uur de verga
dering met een hartelijk woord van welkom tot de leden van 
Heerlen, die de reis hebben ondernomen, om deze vergadering 
bij te wonen, alsmede tot de candidaat leden. 

Nadat de voorzitter den wensch heeft uitgesproken, dat de 
Vereeniging 't komend jaar in bloei m.ig toenemen en gewezen 
heeft op den aangenamen eeest , die de vergaderingen steeds 
kenmerkt, wordt tot de stemming overgegaan en worden de 
candidsiatleden Motké, Boosten en Fermin met algemeene stem
men als lid aangenomen. 

Na goedkeuring der notulen worden het financieel en het 
jaarverslag voorgelezen, waarna de voorzitter het woord tot den 

heer Micheels richt, hem verzoekende 't bestuur van «Momus» 
zijn oprechten dank over te brengen voor het welwillend 
afstaan der zaal. 

De heer Hochstenbach deelt mede, dat de voorzitter van de 
afdeeling Heerlen tot zijn leedwezen veihinderd is heden avo id 
aanwezig te zijn, brengt vervolgens uit naam van Heerlen hulde 
aan de afdeeling Maastricht en hoopt, dat «ZuidLimbuig» in 
bloei mag toenemen 

De groote verloting, met belangstell ing door de aanwezigen 
gadegeslagen, loopt, dank zij het beleid der commissie, vlot van 
stapel. 

De heer Schaepkens van Riempst stelt voor, den voorzitter 
als sympathiebetuiging een serie zegels aan te bieden, welk 
voorstel met applaus wordt ontvangen. 

Ingekomen is een schrijven uit Heerlen, mededeelende, dat op 
de aldaar gehouden vergadering van 26 Januari 9 nieuwe leden 
zijn aangenomen, welk bericht met vreugde begroet wordt, dat 
de heer Verbeek het penningmeesterschap op zich heeft genomen 
en de heer Van der Lip eene interessante lezing heeft gehouden 
over ' d e geboorte van den eersten postzegel■. 

Verder wordt besloten in Heerlen beursavonden te houden, 
en wel op den eersten Woensdag van elke maand en de Zater
dagen van de daarop volgende weken. 

Voor het kienspel schenken de heeren Marres, Micheels, Closset, 
Dückers, Vrijdal, Schaepkens van Riempst en eenige anderen 
waardevolle zegels. 

Met eenige veilingen en een drukke beurs wordt de verdere 
avond aangenaam doorgebracht . 

Nieuwe leden. 
E. T . C. T. Motké, Alexander Battalaan 68, Maastricht. 
A. J. M. Boosten, Wilhelminasingel 119, Maastricht. 
H. Fermin van 'sHeer Hendrikskinderen, Groot Staat 63, 
Maastricht. . 
A. Fleischeuer, Kruisstraat 28, Heerlen. 
P. Schoenmakers, IVIolenberglaan 13, Heerlen. 
J. Banser, Pijnsweg ■^b. WeitenHeerlen. 
]. Wolfs, Meesenbroekerweg 6, HeerUn 
G. Sark, Vlotlaan 64, Heerlen. 
A. Lignon, Geerstraat 99, Heerlen. 
J. Wiertz, Passartweg 13, HeerlerheideHeerlen. 
Meijs, Geerstraat 106, Heerlen. 
P. Finken, Sit tarderweg 113, Heerlen. 

Vergaderingen. 
1924, { telkens te 8 uur,in de Socie
1924, \ teit »Momns«, Vrflthof, te 
1924, ( Maastricht. 

•5 
19 

38. 
5° 

90 
91 
92 
93 
94 

Maandag 18 Febrnari 
Maandag 3 Maari 
Maandag 17 Maart 
Zaterdag 23 Februari 1924, in lokaal Roberts, Stationstraat , 

te Heerlen, alwaar het falsiflcatenalbnm ter bezich
t ig ing aanwezig zal z^n 

PhilatelistenVereeniging ,, Apeldoorn'', 
te APELDOORN. 

Opgericht 15 October 1918. 
Goedgekeurd by Koninklgk Beslui t Tan 29 April 1922. 

Secre tar i s : E. V E R F F , Emmalaan 2, Apeldoorn. 

KORT VERSLAG van de vergadering op Dinsdag 5 
Februari 1924, in de Lunchroom van den heer M. 
Roeterdink, Hoofdstraat 90, Apeldoorn. 

Aanwezig 20 leden, 4 belangstellende leden en i introducé. 
De voorzitter heet de nieuwe leden welkom. De notulen worden 
goedgekeurd. Inzake het al of niet deelnemen in het waarboig
fonds voor de a s. Int. Tentoonstell ing in Den Haag kon geen 
beslissing worden genomen, daar het niet op de agenda vermeld 
was. De ballotage over de heeren Bastiaans, Vogel en Van Lim
burg Stirum beslist tot aanneming. DeheerVerf f doet een oproep 
voor donateurs en donatrices en worden er 7 genoteerd. De 
Maandbladkwestie wordt druk besproken en opgemerkt, dat de 
drukkosten 7ieel te hoog zijn (bij informatie plaatselijke drukkers 
wist een lid op te geven een prijs, welke ongeveer 30'/o lager 
was !) Ook wordt gememoreerd, dat iemand die van 3 vereeni
gingen lid is, slechts een blad ontvangt, doch dat er 3 maal voor 

l  r . M  f c A J j c i j B ' i H i . i j i 
WATCRGRAAFSMCCR • M . Y A A R tCt DIR.LEC7N D E RAAT 
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hem betaald wordt, hetgeen misschien meer is dan een enkel 
abonnement zonder l idmaatschap van eenige vereeniging. i) 
Besloten wordt tot afschaffen wegens te hooge kosten met ingang 
25 en dit ter kennis te brengen van de medeaangeslotenen, 
ten einde door gemeenschappelijke actie de kosten op normaal 
peil terug te brengen. De commissaris van rondzending zal 
wegens overgroote drukte zich van een helper verzekeren. 

Na sluiting werd gelegenheid gegeven tot ruiling. 
De Secretaris, 

E. V E R F F . 

1) Noot van de Redactie. Indien omtrent deze aangelegenheid 
en ook omtrent de zoo hooge (!) drukkosten van te voren inlich
tingen waren verzocht bij den administrateur, waren deze enor
miteiten wellicht in de pen gebleven. 

Adresverandering. 
J. M. van den Berg, Kanaalstraat 29, Apeldoorn, (niet 27.) 

Nieuwe leden. 
J. Bastiaans, Julianastraat 16, Assen. 
G. A. A. Vogel, Hortenselaan 31, Apeldoorn. 

Belangstellend lid. 
J, van Limburg Stirum, Mariannelaan 11, Apeldoorn. 

Donateurs en Donatrices. 
mevr. B. J. W. van der Meer, mevr. J. H. Hildebrand, mevr. 

M. Roeterdink, mevr. G. Th . Wilmink, mevr. C. C. Kayser, mevr. 
F. C. W. J. P. Soeters, mej. M, M. Verff, Drukkerij W. van 
Schieveen. 

Candidaatleden. 
J. W. Schut, Loenen, (Voorgesteld door F. Smallenbroek). 
B. Mendelsohn, 12 Rue de Chateaudun,/^(i^v/.f. (Eigen aangifte.) 

Mededeelingen. 
Dinsdag 19 Februari 1924, Lezing door den heer B. J. W. van 

der Meer. (Onderwerp Lexicologie). Na afloop veiling en gelegen
heid tot ruiling. Lunchroom Roeterdink, Loolaan. 

Dinsdag 4 Maart 1924, Algemeene Vergadering, 
Ballotage. Notulen. Ingekomen stukken. 
Beslissing ter zake van het nemen van a a n d e d e n in het waar

borgfonds der tentoonstelling in den Haag, en het al of niet 
hoofdelijk garandeeren der gelden, indien de kas het niet toelaat. 

Rondvraag. 

Postzegel vereeniging ,, Helder", 
te HELDER. 

Opger ich t 21 Oct.her 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 
18 Januari 1924, in de Sociëteit „Van Weelde". 

Aanwezig 27 leden en 4 candidaatleden. De voorzitter, de 
heer Uytenboogaart, opent te circa 8 uur de vergadering met 
een woord van welkom, in het bijzonder aan den heer Baas, 
die voor het eerst aanwezig is en de beeren Rutgers, Prins, 
Van Grunningen en Breeuwer. 

De notulen worden voorgelezen en onveranderd goedgekeurd. 
Thans wordt overgegaan tot ballotage van de beeren Rutgeis , 

Prins, Heeris, Van Grunningen en Breeuwer, die met algemeene 
s temmen worden toegelaten en daarna door den voorzitter ge
complimenteerd. 

B'i de ingekomen stukken is een schrijven van den heer K. 
A. tieijmans, Rotterdam, den samensteller van het Philateliste"
Adresboek, met het verzoek het daarheen te leiden, dat hij van 
alle leden de adressen, enz. zou kunnen ontvangen. Besloten 
wordt hierin naar beste krachten mede te werken. 

De secretaris wordt uitgenoodigd voorlezing te doen van het 
halfjaarlijksch verslag. Uit dit verslag blijkt, dat onze Vereeni
ging op een uitstekenden grondslag staat en dit door gestadigen 
groei tot uiting komt. Het aantal leden was op 31 December 
gegroeid van 27 tot 37, terwijl de teekenen er op wijzen, dat de 
groei zal blijven doorgaan. 

Vervolgens wordt het financieel verslag uitgebracht. Ook 
financieel staat onze Vereeniging er niet slecht voor ; er is nog 
een aardig batig saldo. 

Voor de benoeming van de controlecommissie worden benoemd 
de beeren Veenstra, Munies en De Klerk, die de benoeming 
aanvaarden. 

Aan de rondvraag woidt deelgenomen door de beeren Voete
link, Munies en Kwekel. Beide laatste beeren deelden mede de 
volgende vergadering te ven ijken met respectievelijk 3 en 2 
nieuwe leden. Voor het bestellen van zegels met bijzondere 
tanding geven zich op de beeren Van Grunningen, Voetelink, 
IJska, Van der Hilst, Van Haaien, Veenstra en Wolte is . 

Hiermede wordt het huishoudelijk gedeelte gesloten en over
gegaan tot pauze, waarna veil irg. Men blijft tot elf uur gezellig 
bijeen. 

De Secretaris, J. G. J. P O L L I N G . 

Nieuwe leden. 
F. Heeris, Dijkstraat 49, Helder. 
W. Rutgers, Dijkstraat 53, Helder. 
]. Prins, Tuinstraat 10, Helder. 

ADVERTENTIÈN. 

% MEEST CONCORREERENÖE PRIJZEN E T Ï J 
S EXTRA KORTING üi 10251.S 
^ OP ALLE PRIJZEN. ^ 
'*^« Postzegelhandel JOS. LA POUTRE, DEN HAAG. ^ ^ 
Oi . jS ' Prins Heimrikstraat 61. Postcheque en Qiro No. 31822. (9) "Sai 
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BELGIË: 
Speciale aanbieding 5 franc, 
laatste uitgifte, donker lila, 

in blokken, strips en 
enkele stuks, ä fl 2,75 
: per stuk. : 

FRANCO na ontvangst van Postwissel. 
Postzegelhandel „UNIVERSEL", 
SPUI 13, AMSTERDAM. (11) 1.1 A. ENGELKAMP. 

> 

H 

TE KOOP GEVRAAGD: 
groote partij gebruikte postzegels van 
Nederland {Yvert nos. 75a, 80 t/m 105, 
107—110), Jubileumzegels 1923, alle 
waarden, provis. 10/3 et. (Dienst), port
zegeis 44 t/m 62. Eventueel ruil tegen 
andere nieuwe Europazegels. Offerten 
met uitersten prijs aan : (34) 

D. W B R A N T S E N , 
FRANKENSTRAAT 41, DEN HAAG. 
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Bijvoegsel van het Nederlandsch Maandblad voor Philatelie van 16 Februari 1924, No. 2 (26). 

INTERNATIONALE POSTZEGELTENTOONSTELLING, TE 'S-GBAVENHAGE, 6 1 1 SEPTEMBER 1924, 
Georganiseerd door de Nederlandsche Vereeniglng van Postzegelverzamelaars ter gelegenheid van haar veertigjarig bestaan. 

Deelneming in het Waarborgfonds in combinatie met aankoop van zegels voor de verloting. 
AAN DE NEDERLANDSCHE PHILATELISTEN. 

L.S. 
Om de deelneming in het waarborgfonds te bevorderen en tevens zegels voor de verloting te ver

krijgen, heeft het Uitvoerend Comité het volgende besloten : 
Ie. De voor de verloting aan te schaffen prijzen worden alleen bij hen gekocht, die tevens inteekenen 

op het waarborgfonds. Daarin moet een aandeel genomen worden voor elke f 10,— waarde aan voor prijzen 
geleverde zegels. Het aantal aandeelen wordt bepaald naar de waarde van de door de Commissie voor de 
verloting van iederen inzender gekochte zegels. 

2e. Daar het echter mogelijk is, dat er meer zegels voor prijzen te koop worden aangeboden dan er 
benoodigd zijn, n.1. 1000 stuks ter waarde van f 2500,—. is bepaald, dat inzendingen uiterlijk vóór 1 April a.s. 
bij de Verlotingscommissie moeten worden ingezonden, p.a. den heer K. N. KORTEWEO, Beeklaan 518, 's-Oravenhage. 
De Commissie zal dan uit de zendingen hare keuze doen en tevens bepalen hoeveel prijzen pondspondsgewijze 
van de inzenders zullen worden gekocht. 

3e De voor prijzen bestemde zegels moeten volstrekt echt en volkomen gaaf zijn en een catalogus
waarde van ongeveer 25 francs per stuk hebben, volgens den catalogus van Yvert & Tellier 1924; bij koop 
wordt de franc tegen 10 cent berekend. 

4e Voor elke f 10,— (100 francs) geleverde zegels zijn de verkoopers verplicht ten geschenke te geven 
niet minder dan vier prijzen, elk van niet minder dan 1 franc cataloguswaarde, en gezamelijk van niet minder 
dan 10 franc. 

5e. Bij de berekening van het aantal toe te wijzen aandeelen zullen gedeelten van f 10,—naar beneden 
worden afgerond; echter zal steeds ten minste één aandeel genomen moeten worden. 

6e. De Commissie blijft intusschen vrij, zendingen niet in ontvangst te nemen of daaruit een keuze 
te doen, ook al zijn de exemplaren echt en gaaf. Hetzelfde geldt ten opzichte van de ten geschenke aange
boden zegels. Tevens zal zij behalve de ten verkoop aangeboden zegels ook andere voor de verloting kunnen 
aanschaffen. 

7e Zegels van hoogere waarde dan 25 francs kunnen worden aangenomen, echter met dien verstande, 
dat in zoo'n geval voor elke 25 fr. dat het zegel meer dan 25 francs cataloguswaarde heeft, een zegel van niet 
minder dan 2,50 francs cataloguswaarde boven en behalve de sub 4e bedoelde zegels ten geschenke moet 
worden gegeven. 

8e. De ter inzage te zenden zegels moeten netjes in boekjes geplakt en ongebruikte liefst in envelopjes 
gesloten zijn met aanduiding van het juiste nummer en de waarde in francs volgens Yvert & Tellier 1924. De 
in sub 4e en 7e vermelde te schenken zegels moeten in een geheel afzonderlijk boekje bijgevoegd worden; 
hieruit zal de Commissie evenals uit de gewone inzendingen eene keuze doen 

9e. Handelaren, die reeds op het waarborgfonds inteekenden, zullen alsnog in de gelegenheid gesteld 
worden zegels te leveren en zullen deze verrekend worden met het door hen gestorte bedrag. 

10e. Bij mogelijke geheele of gedeeltelijke terugbetalingen van de op aandeelen in het waarborgfonds 
gestorte bedragen, zullen diegenen, die volgens de bepalingen van dit reglement aandeelen hebben moeten 
nemen, een gelijk bedrag in contanten verkrijgen. 

11e. De verkoopers van zegels genieten dezelfde voordeelen als de andere inschrijvers in het waar
borgfonds; zij ontvangen dus tien loten ten geschenke en verkrijgen het recht tot aankoop van tien stellen 
der speciale door de postadministratie uit te geven zegels van 10, 15 en 35 cent In stede van de voor de 
andere inschrijvers verplichte storting van f 10,—, leveren zij voor 100 francs zegels en blijven voorts aan
sprakelijk voor f 2,50, evenals de overige garanten. 

12e. Inzendingen worden ten spoedigste bij de Verlotingscommissie ingewacht, welke behalve de ten 
verkoop in te zenden zegels ook gaarna fraaie zegels als prijzen voor de verloting ten geschenke aangeboden, 
tegemoetziet. 

Namens het Uitvoerend Comité, 
De Verlotingscommissie; 

MR. E. BONN. 
A. N HAMELBERG. 
P JORISSEN P.C ZN. 
K. N. KORTEWEO. 

's-ORAVENHAOE, 16 Februari 1924. Q, V. VAN DER SCHOOREN. 
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