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NEDERLAND 
TEGENWOORDIGE 1% CENT, TÈTE

BÊCHE, IN EEN BLOKJE VAN 4, DUS 
2 STEL, PRIJS PER BLOK SLECHTS 
:: FL. 1,— PLUS PORTO. :: 

J. ME BUS, 
LIJNBAANSTEEG 4, A l V I S T t n U A I V l 

INTERNATIOHALE POSTZEGELTENTOONSTElllHG
^ BRUSSEL 24 MEI  1 JUNI 1924. M 

Deze Tentoonstelling zal belangrijk grooter in omvang zijn dan 
die van één harer voorgangsters in eenig land. De lijsten met 
zegels zullen eene oppervlakte beslaan van meer dan looo M ,̂ 
waarbij dan nog de uitstallingen in albums enz. in vitrines ge
voegd moeten worden. Zestien verschillende naties zullen door 
hare inzendingen vertegenwoordigd zijn en behalve de officieele 
bekroningen zal de Jury over 52 extraprijzen te beschikken 
hebben. Deze speciale prijzen bestaan uit: 9 Kunstvoorwerpen, 
13 Gouden Medailles, 6 Verguld Zilveren, 13 Zilveren, 9 Bronzen 
Medailles en 2 Bekers. 

P R O G R A M M A 
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P H I L A T K L I S T I S C H E W E E K 
ZATERDAG 24 MEI 1924. 

uur. Officieele Opening. 
uur. Gezellig samenzijn in de TeaRoom der »Royal« 

ZONDAG 25 MEI 1924. 
9Vi uur. Hulde aan het graf van den Onbekenden Soldaat. 

Samenkomst te 9 uur: Place de la Liberté. 
MAANDAG 26 MEI 1924. 

uur. Bezoek aan het Stadhuis. 
uur. Openbare Postzegelveiling in Hotel Scheers. 

DINSDAG 27 MEI 1924. 
uur. Bezoek aan Tervueren en het Koloniaal Museum 

aldaar; terug tegen 6 uur. 
uur. 2e Zitting der Postzegelveiling. 

WOENSDAG 28 MEI 1924. 
uur. 3e Zitting der Postzegelveiling. 
uur. Officieel Diner. Bekendmaking der Bekroningen. 

VRIJDAG 30 MEI 1924, 
uur. Galavoorstelling in de Opera. 

ZATERDAG 31 MEI 1924. 
71/2 uur. Intiem Diner in de »Royal«. Dancing. 

ZONDAG I JUNI 1924. 
Sluiting der Tentoonstelling. 
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6 uur. 
Het zal raadzaam zijn tijdig kamers in hotels te bespreken. 

Een dienst, onder leiding van den heer Arm. Ruhl, Commissaire 
d'Organisation, 48 Rue de l'Enseignement, Brussel, is hiervoor 
speciaal ingesteld; ook ondergeteekende houdt zich daarvoor en 
voor andere inlichtingen gaarne ter beschikking van belang
hebbenden. De SecretarisGeneraal, 

P. J. MAINGAY, 97 Rue de la Poste, Brussel. 

Belangrijke mededeeling. 
Den vereenigingssecretarissen wordt er nog eens met nadruk 

op gewezen, dat de vergaderingsverslagen zoo beknopt mogelijk 

(in telegramstijl) moeten worden opgemaakt, daar in het vervolg 
slechts datgene ter plaatsing kan worden aangenomen, dat voor 
de leden der respectievelijke vereenigingen van algemeen belang 
kan worden geacht. Discussies zullen in het algemeen niet meer 
kunnen worden opgenomen. Men zij niet langdradig en breed
voerig, doch deele alles zoo beknopt mogelijk mede. AI het 
overtollige zal door ons geschrapt worden. 

Een en ander staat in verband eerstens met het winnen van 
plaatsruimte voor het philatelistisch gedeelte en tweedens met het 
streven, om de drukkosten zoo min mogelijk op te voeren. 

Men zorge er in de toekomst ook voor, met het toezenden 
der kopij niet den uitstersten termijn, dat is den 8en der maand, 
af te wachten, doch zende deze onmiddellijk na de plaats gehad 
hebbende vergadering aan de administratie. Daardoor zal het 
op tijd verschijnen van het Blad ten zeerste bevorderd worden. 

REDACTIE EN ADMINISTRATIE. 

NIEUWE VEREENIGING. 
PHILATELISTENCLUB „EINDHOVEN". 

Onlangs werd te Eindhoven bovengenoemde Vereeniging op
gericht, momenteel met ongeveer 30 leden. Het bestuur is als 
volgt samengesteld: 

Voorzitter: P. Hoffmann. 
ViceVoorsitter: P. Raij makers. 
Secretaris: J. Kool. 
Penningmeester: J. L. P. M. van Dijk. 
Bibliothecaris : J. Kerssemakers. 
Het moge de jonge Vereeniging gegeven zijn, naast de vele 

bestaande oudere Vereenigingen in onsland, vele jaren te mogen 
medewerken aan den bloei der postzegelkunde en tot steun en 
hulp voor de verzamelaars. 

Nederlandsche Bond van 
Vereenigingen van 

Postzegelverzamelaars. 
Opgrericht 26 Juni 1908. 

Als Beehtspersoon efkend bQ Koui 
Besluit van 27 Juli 1908, No. 67. 

' .'Vmsterdatn, Februari 1924. 
; Aan het Bestuur van den Nederlandschen Bond 
' van Vereenigingen van Postzegelverzamelaars. 

Ondergeteekenden, allen vertegenwoordigers van verschillende 
bij den Nederlandschen Bond van Vereenigingen van Postzegel
verzamelaars aangesloten vereenigingen en te zamen uitmakende 
meer dan een vierde der gezamelijke vertfegenwoordigers, hebben 
de eer, krachtens art. 38 van het huishoudelijk reglement, de 
volgende wijzigingen en aanvullingen van dat huishoudelijk 
reglement onder uw welwillende aandacht te brengen, opdat daar
over in de eerstvolgende algemeene vergadering beslist kan 
worden. 

Met zeer veel genoegen hebben zij kennis genomen van het 
behandelde op de door U laatstgehouden bestuursvergadering; 
nochtans meenen zij, dat de door hen reeds uitvoerig besproken 
veranderde en toegevoegde artikels hun volle waarde behouden, 
om naast de door U voorgestelde reorganisatie te worden 
behandeld. 
' Hollandia. U. Ph. V. Ned. Vereen. 
I (volgen de handteekeningen). 
' Art. I. Het vereenigingsjaar loopt van i Aug.—31 Juli. 

Art. 2. al. 3. Wanneer »»z/«^^««« een derde en verder
is aangenomen als zich »minstens' twee derde 

al. 4 in plaats van »elk« te lezen, »tó«« vereenigingsjaar. 
Art. 3. C. met »minstens« twee derde 
Art. 4. Dec. en l Dec. te vervangen respectievelijk door 

»Juli en / Juli«. 
Art. 8. Het bestuur, door de vertegenwoordigers gekozen, 

bestaat uit 7 leden : voorzitter, ondervoorzitter, eerste secretaris, 
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tweede secretaris, penningmeester en twee commissarissen. 
Bestuursleden kunnen niet tei^ens vertegenwoordigers zijn. Jaarlijks 
treedt, volgens rooster, een derde dezer leden af, t.w. achtereen
volgens 2, 2 en 3 leden. 

Art . Sa. Minstens drie maanden voor de algemeene vergade
ring worden de vertegenwoordigers verzocht candidaten op te 
geven voor de op die algemeene vergader ing te benoemen func
tionarissen. 

Art . 9. De bestuursleden verdeelen hun functiën onderl ing. 
Art . I I . al. « vervalt. 
Art . 17. Toegevoegd: In overleg met de financieele commissie 

be leg t hij het overtollige kasgeld. 
Art . i8 . ^jaarlijks« te vervangen door ^op de algemeene vir-

gadering« 31 Dec. door 31 Juli. »doet jaarlijks« door tdoet dan 
tevens<i rekening en verantwoording »van het gehouden beheer^ 
en dient 

Art. 19a;. Als vergoeding voor het bijwonen eener bestuurs
vergader ing wordt toegekend: reiskosten 2de klas plus 5 gld. 
Vindt deze plaats daags voor de a lgemeene vergadering, dan 
wordt voor deze twee vergaderingen te zamen vergoed ten hoogste 
reiskosten 2de klas plus 15 gld. Geen vergoeding wordt uitgekeerd, 
voor het deelnemen aan de »Philatelistendagen.« Voor de ont
vangst van bijzondere personen kan op de begroot ing een post 
worden uitgetrokken. 

Art . 21 . De jaarlijksche a lgemeene vergadering wordt gehouden 
tusschen i Augustus en 31 October. 

Art . 24. »deze« te vervangen door »de jaarlijksche vergadering» 
C. door de financieele commissie verslag uitgebracht omtrent de 
begroot ing voor het volgende jaar . 
E. voorzien in de bestaande vacature en in die, welke volgens 
rooster van aftreding dan onts taan. 

Art. is^a. De agenda der a lgemeene vergadering moet minstens 
twee maanden te voren aan de aangesloten vereenigingen worden 
toegezonden. 

Art . 33. »f 0,20« te vervangen door »f 0,35,« 
Art . 34. »f 0.50« » » » »f I,—.» 
Art. 35. »l Dec.« « « » »i Juli.« 
Art. 36. De financieele commissie, bestaande uit 3 leden, uit 

en door de vertegenwoordigers gekozen, is belast me t het be
paalde in art. 24, Bovendien heeft zij het recht om, in overleg 
met den penningmeester, in spoedeischende gevallen een beslis
sing Ie nemen over het al of niet voteeren van een bedrag boven 
de f 25,—, niet op de begrooting voorkomend. 

Art. 36«. Deze commissie treedt jaarlijks af en is terstond 
herkiesbaar. 

Art . 36*. De vergoeding voor het nazien der rekening en ver
antwoording van den penningmeester wordt geregeld als in art. 
19 al. 2. 

Art . 37. Vervalt. 
Art . 38. beslist met -»minstens« twee derde, 
Art. 39, »twee vereenigingen« te vervangen door »een vierde 

der vertegenwoordigers.% 
Art. 39«- De aangesloten vereenigingen verplichten zich geen 

verzoeken, protesten, moties enz. van a lgemeen philatelistisch 
belang tot de autoriteiten te r ichten, zonder toestemming van 
het Bondsbestuur, behoudens beroep op de algemeene vergadering. 

OvergangTsbepaling. Bij aanneming van het gewijzigd huishou
delijk reglement, wordt, in afwijking met het nieuwe artikel 8, he t 
bes tuur voor het nieuwe vereenigingsjaar op de oude wijze verko
zen. Onmiddellijk daarna wordt de rooster van aftreding vastgesteld, 

Nederlandsche Vereeniging van Postzegelverzamelaars. 
S e c r e t a r i s : A, VAN D A M , Wilhelminastr . 49, Haarlem, Tel . 793. 

Afdeelingeit. 
Amersfoort: Sec r : M. A. Wi t senburg , Prins, Julianalaan 11, 
Amsterdam: Secr . : A. Sauveplanne, Van Baerlestraat 160. 
Arnhem en Omstr.: Secr . : J. R. de Joncheere, Arnhemsche 

Straatweg 25, Velp. 
Dordrecht: Secr . : G. W . Wesse lman, Buitenwalevest 24. 
Friesland: Secr, r S. T r o m p Visser, Korenmarkt lot, Leeuwarden. 
Gooi- en Eemland: Secr . : C. Bovenkerk, Pater Wynter laan 9, 

Naarden. 
's-Gravenhage: Secr . : J. J. Deggeller , Schuytstraat 151. 
Haarlem: Secr. ; dr. J. M. van Olst, Wilhelminastraat i4 . 

's-Hertogenbosch: Secr. : Lamber t W. C. Berge, Kerkstraat 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. 
Het Jaarboekje igz^ is in voorbereiding. Inzending van den 

tekst der te plaatsen annonce wordt ten spoedigste bij den 
secretaris der Vereeniging verzocht. 

Nieuwe leden. 
51. B. Mendelsohn, Rue de Chäteaudun 12, Parijs. 

677. Joh. D. Broers, I. E, C. C. 456, Blora. (N.I.) 
668. F. K. van Geuns, s.f. Barongan bij Cheribon (N.I.) 
669. E. de Lanoy, s.f. Djatiwangi nabij Dcocja fN.I,) 
670. M. H, A. de Rooy, agent Javasche Bank, Pieterspark, 

Bandoeng. (N.I.) 
672. Th . J. van Stockum, Jan van Nassaustraat 97, den Haag. 
673. B. P. Strik, Merapiweg 11, Semarang. (N.I.) 
674. mevr. B. R. Weyerman-jvr . de Villeneuve, Jan van 

Nassaustraat 90, 1̂?« Haag. 
675. Ir. A. de Wit, Coenstraat i4, Bandoeng. (N.I,) 
662, mej. E. J. Alsbach, Huize Jong Holland, Noordwijk 

aan Zee. 
664. A. M. Benders, Weerdsingel O. Z. 27, Utrecht. 

. 57. dr. A. Jürgens Jr., House of Amblecote, Fair Mile, 
Cobham. (Surrey), England. 

661. F . J. K. Addicks, Groesbeekscheweg 268, Nijmegen. 
663. J. van Andel, St. Annastraat 183, Nijmegen. 
665. W. Bogtman, E m m a k a d e 45, Haarlem. 
666. J. Booda, Parklaan 21, Haarlem. 

Hersteld als lid. 

458. 

127. 
249. 

29. 
180, 

D. H. Boekwijt, Turfhaven, Hoorn. 
Bedankt met i Jan. 1924: 

J. C. Neys, Bandoeng. (N.I.) 
Bedankt met 31 D e c 1924. 

J. H. Berghuis. 
B. C. M. van der Hoop. 
M. H. Stephan. 
dr. G. C. A. Valewink. 

Aanmeldingen. 
mevr. C. A. Petit, Toeren bij Malang (N.I.) 
J. F . W. van Schaik, proc. houder Stoomv.mij Nederland 

Semarang (N.I.) 
S. A. Blok, Rijnstraat 3, aen Haag, (lid »Breda«). 
J, M. Heeres, Karel van Gelderstraat 4, Arnhem. V.A.L. 
J. C. Heidenreich, Burgemeester Weerts t raat 53, Arnhem. 
J. van Nifterik, Florapark 7, Haarlem. A.L. 
J. F . van der Weide, Copernicusstraat 250, den Haag, V. 
J. Franssen van der Put ten, planter , Malang. (N.I.1 
L. F . W . Godin, luit, genie, Malang. (N.I.) 
C. A. Heineke, s.f. Padokan b/Dcocja. (N.I.) 
U. J. Huber, insp. Nillmij., Medan. (N.I.) 
D. de Leeuw, Lombokstraat 14, Bandoeng. (N.I.) 
A. D. Meyhuizen, Paya Bakong, Postk. Bindjey. (S.O.K.) (N.I.) 
Th . M. Oort, Sindorolaan 24, Dcocja. (N.I.) 
H. van der Pieterman, adj. chef Atjeh tram, Sigli (N.I. Atjeh.) 
B. R. Pietereen, p/a Deli-Plantersver. Medan. (N.I.) 
mevr. A. Thijssen, Karreweg 183, Semarang. (N.I.) 
W. A, Uiterwijk, Belantoeng 24, Padang. (,N.I.) oud lid. 
H. J. van der Weg, Papandajanlaan 49, Bandoeng. (N.I.) 

Adresveranderingen en -verbeteringen. 
621. J. H. Liotard, (vermeld als U. H. LuopardJ. 
277. W . J. D. Posthumus, d e Lairessestraat 14, Amsterdam. 

(niet 272.) 
183. H. Broekhuis, thans Tjimahi. (N.I.) 
83. D. C. Buurman, p/a mevr. W e d . de Vogel, Obrechtstraat 

458, den Haag. 
598. E. P. H. Cohen, thans den Texstraat 12, Amsterdam. 
336. F, W. Cortenbach, thans Valkenboschkade 570, ö'««//aiT?. 
243. R. F . E. Ennema, thans p/a Rubbercultmij. Amsterdam. 

p.k. Tanggoel bij Djember (N.I,) 
543, mr. W. M. Houwing, thans Van Baerlestraat 53, Amsterdt w, 
559. J. van der Hoeven, thans onbekend adres. 
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35. dr. W. P. J. Hoogveld, thans Oude Dieze 8, 's-Bosch. 
299. J. Jansen, thans Baudstraat 36, Soerabaya. (N.I.) 
165. H. Jonker, thans Van Swietenstraat 4i, den Haag. 

16. P. L. Jut de Bourghelles, Vioslaan 6, Weltevreden. (N.I.) 
15. W. J. A. Labaar, thans Lempoejangan i, Dcocja. (N.I.) 

352. J. Landsheer, thans v. d. Bruggenstr. 33, Nijmegen. 
588. E. J. F. Linssen, thans Bintaran Tengah 4, Dcocja. (N.I.) 
418. R. Nolen, s.f. Sroenie Gedangan, Soerabaya. (N.I.) 
254. C. Maathuis, thans Rembang. (N.I.) 
626. W. F. Philippens, thans s.f. Wanoedjojo b/Dcocja. (N.I.) 
362. W. J. Pluym, thans Sigli. (Atjeh N.I.) 
259. H. Reimers, thans Bandjarmasin. (N.I.) 
4o8. R. J. Schneider, thans Semarang. (N.I.) 
324. H. de Vrieze, thans Groot Hertoginnelaan 11, Bussjem. 
300. H. F. G.' Gudde, thans Tooropstraat 259, Nijmegen. 
314. F. B. Wicherink, thans Kerkstraat Q4, /f«« bij Nijmegen. 

Afdeeling 's-Hertogenbosch. 
Bestuur : 

dr. W. P. J. Hoogveld, voorzitter. 
Lamb. W. C. Berge, secr.-penningmeester. 

Postzegelvereeniging „Breda", te Breda. 
Ie Secret.: L. C. A. SMEULDERS, Schoolstr. 18, Breda, Tel. 197 

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

Tegenwoordig 32 leden en i introducé. 
Voorzitter de heer Singels, die na opening der vergadering 

den heer Bekaar, te Blerick, voor de eerstemaal aanwezig, en 
den heer Bos, als introducé, in het bijzonder welkom heet. 

De notulen der vergadering van 10 Maart l.I. worden ongewij
zigd goedgekeurd en vastgesteld. 

Het is den voorzitter aangenaam aan de vergadering te kunnen 
mededeelen, dat, behalve de eere-voorzitter, ook hij verzocht is, 
om zitting te willen nemen in het »Eere-comité in het buitenland« 
der Brusselsche Postzegeltentoonstelling. (Applaus) 

Als nieuwe leden worden vervolgens aangenomen de heeren 
W. R. C. Starink, J. W. Bierens en Henri L. Ph. H. Marsé. 

Op voorstel van het bestuur wordt een 6-talleden, wier namen 
aan het slot van dit verslag voorkomen, van de ledenlijst afgevoerd. 

Door den len secretaris wordt bekend gemaakt, dat aan pro
centen wegens afgenomen zegels in het eerste kwartaal een 
bedrag van f 132,97 in de kas der Vereeniging kan worden gestort. 

Een ingekomen schrijven van het Uitvoerend Comité van de 
Internationale Postzegeltentoonstelling te 's-Gravenhage, waarbij 
dank wordt betuigd voor de aangeboden gouden medaille, wordt 
voor kennisgeving aangenomen. 

De voorzitter stelt daarna, namens het bestuur, voor, den 
aanhef der tweede zinsnede van artikel 2 van het huishoudelijk 
reglement te lezen als volgt: „Zij, die als zoodanig wenschen 
toe te treden, behooren zich, met opgave van minstens twee bij 
het bestuur bekende referenliën, bij een der bestuursleden aan te 
melden". Deze aanvulling van het reglement wordt met 
algemeene stemmen aangenomen. 

Ter vergadering circuleeren van de heeren Blok en Sprengers 
vellen van het koerseerende 7I/2 cents zegel Nederland, waarop 
de middenäte rijen met de borst naar elkaar toestaan, eene 
uitgifte, welke tot heden bij onze zegels nog niet is voorge
komen (door sommigen ten onrechte »tcte-bêche« genaamd). 

In het bekende drukraampje gaan alsnog rond nieuwe Duitsche 
zegels en zegels van Frankrijk, uitgegeven ter gelegenheid der 
Olympische Spelen. 

De vergadering gaat er unaniem mede accoord, dat onze 
Vereeniging op de aanstaande Internationale Postzegeltentoon
stelling te Brussel officieel vertegenwoordigd zal worden door een 
3-tal bestuursleden. Op voorstel van het bestuur worden daartoe 
aangewezen de voorzitter, de ie secretaris ende heer A.J.Jacobs. 

Tenslotte heeft de verloting plaats onder de aanwezige leden 
van een aantal zegels door de Vereeniging aangekocht voor 
f3,50. Voor hetzelfde doel zijn nog zegels geschonken door de 
heeren dr. Gommers, ds. Loeff, Van den Berg en Janzen. Aan 
de meeste leden valt een prijs ten deel. 

Waarna de vergadering is gescheiden. 
Breda, 14 April 1924. De ie Secretaris, 

L. C. A SMEULDERS. 

Nieuwe leden. 
338. W. R. C. Starink, Prins Hendrikstraat 28 a, 's-Hage. (V) 
Z. 
438. J. W. Bierens, 't Zand C 34«, Middelburg. (III) 
E. Z. 
229. Henri L. Ph. H. Marsé, Velperbinnensingel 9, Arnhem. 
E.Z.R. (IV) 

Candidaat-leden. 
mej. Tanny A. J. Maas, Kantoorbediende, Lijsterbesstraat 11, 

Eindhoven. (Voorgedragen door Fr. Sleegers, Eindhoven.) 
A. O. Tittmann, Journalist, Adres: K. Mangelsdorf, Eisen-

lohrstrasse 30, Karlsruhe. (Baden). (Eigen aangifte.) 
mevr. Damen—Thissen, Poststraat 33, Tilburg. (Voorgedragen 

door F. A. M. J. Smits, Breda.) 
H. J. E. Moll, O.Indisch bestuursambtenaar m/v., Frangois 

Maelsonstr. 25,'j-/fa^£. (Voorgedr. doorj. C. G. v. d. Btt%,Breda:) 
J. M. B. Beuker, Papierfabrikant, Utrechtschestraat 44, Renkum. 

(Eigen aangifte-) 
G. C. van Deventer, Boekhandelaar, Marktplein A 46, Brum

men. (Eigen aangifte). 
B. Verhoeven, Exploitant van de Grinderij derN. S., »Raven-

burg«, Linne bij Roermond (L.). (Eigen aangifte.) 
Bedankt als lid. 

229. Th. J. J. Klauwers, Santpoort. (VII). 
Afgevoerd van de ledenlijst. 

219. F. E. Voorspoels, Antwerpen. (België). 
224. J. L. M. van den Heuvel, Ginneken. (Il) 
368. Otto M. Oseèn, Bohus. (Zweden). 
i42. Paul Schwank, Steyr. (Ober-Österreich.) 
353. H. Wiederhold, Lusern. (Zwitserland). 
118. W. Windrath, Lugano. (Tessin). 

Adresveranderingen. 
372. J. G. van der Staaij, voorheen te Del/t, thans adres: 
Z. Wed. B. van Gelderen, Amstel 141 huis, Amsterdam. 

(Overgebracht van Sectie V naar Sectie VII). 
337. C. M. A. H. van Rooij, voorheen te Breda, thans 
Z. Kapellenlaan i4. Roermond. (Overgebracht van Sectie 

II naar Sectie VI.) 
Aankondigingen. 

SOCIETEITS-AVOND op Maandag 28 April 1924, des 
avonds te 8 uur, in een der locallteiten van de „Beurs van 
Breda" of Tan Café-restaurant „Moderne". (Belde Ingang 
St. Janstraat.) 

LEDEN-TERGADERING op Maandag 12 Mei 1924, des 
aTonds te 8 uur, in de bovenzaal van de „ B e u r s v a n 
B r e d a". (Ingang St. Janstraat.) 

Ver. van Postzegelverz. „HoUandia", te Amsterdam. 
Secret.: J. A. KASTEIN, Hendrik Jacobszstraat 19, Amsterdam. 

VERSLAG der vergadering, gehouden op Zaterdag 29 Maart 
1924, te 8 uur, in hotel „Krasnapolsky", Amsterdam. 

Aanwezig 51 leden. Nadat de heer De Herder, voor het eerst 
als lid aanwezig, verwelkomd is, deelt de voorzitter o.a. mede, 
dat de koloniale Jubileumszegels i Mei a.s. buiten koers komen 
en raadt spoedige aanschaffing aan. Na voorlezing der notulen 
leest de ie secretaris een ingekomen stuk voor van dr. Gogarten 
uit Luzern, die een verzameling proefdrukken van Nederland, 
Ned.-Indië, Curafao en Suriname ten verkoop aanbiedt voor 
1600 Zwitsersche franken. Na ballotage blijken de heeren J. J. 
Ie Févre, A. G. van Leersum en A. G. Cramer met algemeene 
stemmen als lid te zijn aangenomen, i candidaat wordt gede-
balloteerd met 9 stemmen voor, 8 blanco en 30 tegen. 

Vervolgens deelt de voorzitter mede, dat de heeren Kuyper 
van Harpen en Zilver onze bibliotheek verrijkt hebben en de 
nieuwe luchtpostcatalogus van Champion aangekocht is. 

De heer Sauveplanne vertoont nu een echt en een vervalscht 
exemplaar van de 1V4 schilling violet van Hamburg en leest de 
kenmerken voor, die het echte van het vervalschte stuk onder
scheiden. Onder applaus^bedankt de voorzitter den heer Sauve-

hfJt-fcJl44^JM'i1|i|.U WATE«GRAArsilllER * P i « l A A F t ^ O 0 ^ O IR . L E O N D E RAAT 
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planne voor zijne interessante mededeelingen en spreekt de ver
wachting uit, dat meerderen zijn voorbeeld zullen volgen in het 
belang onzer liefhebberij. In de pauze laat de heer Putter een 
verzameling van Nederland zien, door hem opgezet aan de hand 
van den Leiddraad. Boven iedere serie zijn de afbeeldingen en 
beschrijving uit den Leiddraad geplakt, zoodat een leek direct 
de bijzonderheden zien kan. Deze keurige collectie trok zeer de 
aandacht, evenals een groot blanco album, in den' handel 
gebracht en gedemonstreerd door ons lid Lindenaar. 

Na veiling van 15 kavels, die f 16,50 opbrengen en verloting 
van 20 prijzen onder de aanwezigen, wordt de vergadering om, 
10.15 gesloten. 

De 2e Secretaris, J. P. TRAANBERG. 
Aangenomen als lid. 

A. G. Cramer, Schalk Burgerstraat i, Amsterdam. 
A. G. van Leersum, Pieter de Hoochstraat 65, Amsterdam. 
J. J. Le Fèvre jr.. Van Woustraat 195 \, Amsterdam. 

Adresveranderingen. 
294. F. Cortenbach, St. Janskerkhof 6, Utrecht. 
39. K. van Dixhoorn, Klaassensstraat 21, Terneusen. 

324. H. J. Doeleman, Valkenboschkade 643, den Haag. 
293. B. Amelung^ Prinsen Bolwerk 28 zw., Haarlem. 

Vergaderingen. 
BESTUUR8VERUADERING op 19 April 1924, des aTonds 

te 8 uur, in Café S u i s s e , Kalverstraat, Amsterdam. 
LEDENVERGADERING op 26 Aprill924, des avondsteSuur, 

in Hotel „Krasnapolsky", Warmoesstraat, Amsterdam. 
De ie Seeretaris, 
J. A. KASTEIN. 

Utrechtsche Philatelisten-Vereeniging, te Utrecht. 
Secretaris: K. H. J. VAN HULSSEN, J. P . Koenstr. \<)bis, Utrecht.\ 

KORT VERSLAG van de algemeene vergadering op Dins-i 
dag 25 Maart 1924, in het Café-Restaurant „Jaar-, 
beurs", Utrecht. j 

Aanwezig 34 leden en 2 introducé's. Om ongeveer 8'/* uuri 
werd deze druk bezochte vergadering door den voorzitter geopend,' 
die meer in het bijzonder de beide aanwezige introducé's van! 
harte welkom heette. Nadat de notulen der vorige vergaderingj 
onveranderd goedgekeurd waren, werden de ingekomen stukken 
voor kennisgeving aangenomen. j 

Het voorgedragen candidaat-lid J. R. N. J. de Richemont, I 
werd met algemeene stemmen als lid aangenomen. Na mede-, 
deeling van den voorzitter, dat de heer Mendelsohn zijne adver-j 
tentieschulden betaald had, zoodat, wanneer deze zijn candidatuur 
handhaaft, er geen bezwaren meer zijn tegen zijn aanneming 
als lid der U. Ph.-V., werd voorgesteld de behandeling der 
schorsing van een lid, welk punt niet op de agenda geplaatst 
kon worden. Met algemeene stemmen werd het bestuursvoorstel, 
den heer L. Sinjorgo te schorsen als lid, omdat deze, ondanks 
herhaalde aanmaningen, niet aan zijne geldelijke verplichtingen ' 
voldaan had, aangenomen. 

Na de verloting, waarvoor door de beeren Deenik en Baljet 
prijzen waren geschonken, werd door den heer Wijnmalen, 
geamendeerd door den heer Van der Horst, bij de rondvraag 
het voorstel gedaan, zoo mogelijk naar een ander vergaderlokaal 
om te zien. In verband met het druk vergaderingbezoek, blijkt 
de thans gehuurde lokaliteit inderdaad te klein, zoodat, toen 
het voorstel in stemming werd gebracht, deze tot uitslag had, 
dat 23 leden zich vóór het voorstel verklaarden en 10 er tegen. 
Den heer Wijnmalen en ondergeteekende werd opgedragen de 
noodige stappen te doen tot huring van een andere, meer ge
schikte lokaliteit. 

Nadat door den heer Moesman twee zegels voor het falsifi-
caten-album geschonken waren, werd overgegaan tot de veiling, 
die een zeer geanimeerd verloop had en circa f i4o,— opbracht. 
O.m. werd een album met zegel van Azië van den eere-voor-
zitter mr. de Beer geveild, die f 60,— opbracht. 

Na de ter tafel gekomen zichtzending werd de vergadering 
om + loV^ uur opgeheven. 

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

Nieuw lid. 
J. R. N. J. de Richemont, A 515, Doorn. 

Candidaat-leden. 
K. G. Taat, Breedstraat 38, Utrecht. 
J. A. Schuurman, Gouwe i, Gouda. 
A. P. J. Nortier, jutfaascheweg 27, Utrecht. 

Geschorst als lid. 
L. H. L. J. Sinjorgo, Orthenstraat 4i, den Bosch. 

Afgevoerd als lid. 
H. Wiederhold, Brückstrasse 67, Lusern. 

Adresveranderingen. 
E. Verff, naar Den Texstraat 29bovenj Amsterdam. 
J. Pluim, naar Epse P d^a, Gorssel. 

Rectificatie van adressen. 
Afdeeling GOUDA bladz. 7 ledenlijst. 

E. J. Nieuwenhuis wordt Turfmarkt 65. 
bladz. 8. 

A. R. van der Putte wordt Peperstraat 10. 
H. N. Valckenier de Greeve wordt Turfmarkt 6. 
I. IJssel de Schepper wordt Hooge Schielandsche Zeedijk 11. 

Correspondeerende leden bladz. n . 
J. van Haarst wordt Wilhelminakazerne, Assen. 

Vergaderingen. 
BESTUURSVERGADERING op Dinsdag 32 April 1924. 
ALGEMEENE VERGADERING op Dinsdag 29 April 1924. 

Mededeeling. 
De vergaderingen zullen voortaan wederom in Hotel de 

l'Europe gehouden worden. 

Haagsche Philatelisten-Vereeniging, te 's-Gravenhage. 
Secr.: C. J. COELAND, Van Weede v. Dijckveldstr. 80, ^s-Gravenhage. 

VERKORT VERSLAG van de BIJEENKOMST van Donder
dag 27 Maart 1924, 's avonds te 81/4 uur, in het 
„Zuid-Hollandsch Koffiehuis", te 's-Gravenhage. 

Aanwezig i4 leden. Afwezig met kennisgeving 2 leden. Voor
zitter de heer Stroo. 

De notulen worden, na een welkomstwoord van den voorzitter, 
voorgelezen en onveranderd goedgekeurd. De ingekomen stukken 
worden, voor zooverre zij geen aanleiding gaven tot eenige be
spreking (b.v. dat van dr. Borel uit Indië werd besproken en 
van zijn mededeelingen dankbaar nota genomen), voor kennis
geving aangenomen. De voorgehangen candidaat-werkende leden 
werden met algemeene stemmen aangenomen. 

Onder »mededeelingen« werd o.m. het bedrag vastgesteld voor 
de in April a.s. te houden groote jaarlijksche gratis verloting 
en kennis genomen van de mededeelingen van de commissie 
voor de verlotingen. Toezending van de zijde der leden van 
door hen beschikbaar te stellen prijzen zal zeer worden ge
waardeerd. 

De voorzitter vraagt, of er iets bekend is over de oplage en 
eventueele intrekking der Jubileumzegels. Ter bijeenkomst blijkt, 
dat men nog ruim voorzien is, van intrekking geen sprake is 
en de oplage niet bekend is. In verband hiermede wordt tevens 
gememoreerd, dat het mogelijk is, dat er van regeeringszijde 
voorstellen zullen worden gedaan, om de zegels in het algemeen 
niet meer buiten koers te stellen. Dit in verband met demoge
lijkheid om vervalsching te voorkomen en eventueele vervolging 
»wegens benadeeling van den Staat« mogelijk te maken. 

Nadat de gebruikelijke verlotingen plaats hebben gevonden, 
sluit de voorzitter de bijeenkomst. Een kaveling werd geveild 
en vond een kooper. 

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

mej. M. Raufft, Charlotte de Bourbonstraat 87, ^s-Gravenhage. 
I. H. L. Meuffels, Viveenstraat 38, 's-Gravenhage. 
mevr. Verviers Van der Loefif, Willem de Zwijgerlaan 47, 

's-Gravenhage. 

JIIJJJM'H'MJI 



O F F I C I E E L O R G A A N V A N : 
de Nederlandsche Vereeniging van Postzegelverzamelaars te Amsterdam; de Postzegelvereenjging „Breda" te Breda; de Vereeniging van 

„Apeldoorn" te Apeldoorn; de Postzegelvereeniging „Helder" te Helder en den „Nederlandsche Bond van Vereenigingen van Postzegelverzamelaars". 
BRONZEN MEDAILLE LUXEMBURG 1922 ; BRONZEN MEDAILLE BRüNN 
(TSJECHO-SLOWAKIJE) 1923; ZILVEREN MEDAILLE WEENEN 1923. 

Alle bijdragen van postzegelkundigen, wetenschappelijken en redac-
tioneelen aard, benevens nieuwe uitgiften, te zenden aan den Hoofd
redacteur J. D. VAN BRINK, te Hoek van Holland; al wat Nederland 
en Koloniën betreft, aan den Redacteur F. H. M. POST, Maliebaan 104, 
te Utrecht; alles op het gebied van Poststukken, aan den Redacteur 
W. P. COSTERUS Pzn., te Edam. Afstempelingen aan den Heer 
J. P. TRAANBERG, Brouwersplein 25 S te Haarlem. :: :: 
Eereleden der Redactie: J. B. ROBERT en H. J. SPITZEN jr. 

Vaste medewerkers: J. A. KASTEIN, Jl. C. MILIUS, O. V. VAN DER 
SCHOOREN, P. VREDENDUIN jr., LEON DE RAAY, A. C. VOSS. 
Tot het plaatsen van advertentiën, het bekomen van abonnement 
en afzonderlijke nummers, het opnemen van verslagen van ver
gaderingen en verdere vereenigin^sberichten en voor alles wat de 
uitgave, het beheer en de administratie betreft, zich te wenden 
tot L. C. A. SMEULDERS, S c h o o l s t r a a t 18, te BREDA, 
Telefoon Intercommunaal 197, Postrekening No. 37183. :: :. 

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

Gratis voor de leden van bovengemelde Vereenigingen. 

Vi pagina ƒ 30,— 
VJ » » 17,50 
V» » » '2,50 

ADVERTENTIËN (bij vooruitbetaling): 

V* 1 0 , 

V, pagina . / 7,50 
V, > . » 6 , -
V. 

11 
5,50 
4,50 

Vi, pagma. / 4 , -
Vu » • » 3 , -
Bij 3-. 6- en 12-iii8al pliai-
sing 5,10 eo 15 % reduetii 

3e JAARGANG. B R E D A , 1 6 A P R I L 1 9 2 4. No. 4 (28). 

De uitgifte 1859 van Uruguay. 
Na de gunstige ervaring, die men in Uruguay had met post

zegels voor het vooruit voldoen van verschuldigde frankeerkosten, 
oordeelde de Directeur-Generaal der Posterijen aldaar het in 
1859 gewenscht aan het systeem uitbreiding te geven en dien
tengevolge stelde hij de uitgifte van een nieuwe serie van zes 
zegels voor, die als volgt zouden gebruikt worden : 

60 centésimos lila j voor het binnenland, resp. voor 
80 » geel \ brieven van enkelvoudig, dubbel 

100 » rose J en drievoudig gewicht. 
120 > blauw I voor het buitenland, resp. voor 
180 » groen > brieven van enkelvoudig dubbel 
24o » rood j en drievoudig gewicht. 
In het decreet van uitgifte, dateerend van ii Juni 1859, werd 

o.m. bepaald dat ongefrankeerde brieven door de Administratie 
niet verzonden zouden worden en in dit geval de afzender per 
advertentie (!) opgeroepen zou worden om zijn brief te komen 
frankeeren. Men vatte dat in dien tijd wel gemoedelijk op! 
Straf werd verder bedreigd tegen die onverlaten, die zegels ver-
valschten of reeds gestempelde zegels nogmaals trachtten te 
gebruiken, waaruit alweer blijkt dat er ook op dit gebied niets 
nieuws onder de zon is. 

Op 26 Juni 1859 werden de 60, 80, 100 en 120 C. uitgegeven; 
op 19 Oct. d. a. v. de 180 C. en op i Nov. 1859 de 240 C. 
Bovendien werden de zegels der tweede uitgifte voorloopig in 
Montevideo nog opgebruikt. 

Ook deze serie werd gesteendrukt bij de firma Mège te Mon
tevideo. De vellen bestonden uit 204 zegels, waarin 20 typen 
voorkomen, die als volgt op de plaat zijn gerangschikt: 
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De 60 en 100 Centésimos werden 
van denzelfden steen gedrukt, het
geen gemakkelijk aan te toonen is 
uit nevenstaande afbeelding van twee 
dier zegels uit mijn collectie, welke 
zegels dezelfde kleine plaatfoutjes 
vertoonen : puntje buiten de omran-
dingslijn boven de M van MONTE
VIDEO en puntje boven de roset-
vormige versiering in den linker 
onderhoek. 

Ook de 120 en 180 Centésimos 
werden van denzelfden steen gedrukt, 
hetgeen ik ook aan de hand van 
talrijke zegels uit mijn verzameling 
en op dezelfde gronden als bij de 60 
en 100 C. kan bewijzen. Van elk der 
waarden van 80 en 24o Centésimos 

gebruikte men een afzonderlijken steen. 
Aan de hand van de groote ongebruikte blokken, die van de 

180 c. nog bestaan, is het gelukt dit zegel en in navolging 
daarvan ook de 120 c. te »platen«; met eenige moeite kon ik 
tot nu toe van de 180 c. alle en van de 120 c. bijna alle 20 
typen bij elkaar brengen. Of het gelukt is de andere vier waar
den te platen, is mij niet bekend; het materiaal ervoor is in 
elk geval zeer schaarsch. 

Alle zegels komen in enkele verschillende nuances voor, waar
van in het bijzonder de 120 c. in diep indigo gebruikt of onge
bruikt zeer zeldzaam is. 

Vervalschingen. Van de 80, 100, 120 en 240 c. bestaan zeer 
gevaarlijke vervalschingen. Een algemeen kenmerk van deze 
falsificaten is dat ze zijn gedrukt op roomkleurig of getint papier, 
terwijl de origineelen op dun wit papier gedrukt werden. De 
vervalschingen der 80 c. komen voor in bleekgeel of bleek oranje 
en zeer donker oranje, welke nuances bij de echte niet voorkomen. 
Voor de »C« van het woord Correo aan de rechterzijde hebben 
de vervalschingen een microscopische punt. 

Van de 100 c. zijn 2 vervalschingen bekend, beide gedrukt 
op geelachtig papier en in zeer doffe kleuren. Zij zijn gemakke
lijk daarin van de echte te onderscheiden dat zij de breuk in de 
onder-omrandingslijn missen, die bij alle echte 100 c. zegels (en 
ook bij de 60 c.) onder het ornament in den linker benedenhoek 
voorkomt. Bij een der vervalschingen zijn bovendien de »C« de 
»T«- en de eerste »S« in het woord Centésimos gebroken. De 
tweede vervalsching heeft dezelfde kenmerken als de valsche 
120 en 24o c. : de afstand tusschen O en R van het woord 
Correo aan de linkerzijde is te groot; het verticale ornament 
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boven de C van 
Correo aan de rech
terzijde is gebroken 
en van de letter E 
in dit woord loopen 
boven- en onderlijn
tje niet evenwijdig 
maar naar elkaar toe, 
zoodat de letter eruit 
ziet of zij eenigszins 
samengeknepen is. 
In mijn collectie be
vindt zich bovendien 
nog een plompe ver-
va l sch ingvande 240 
c , met dikie cijfers, 
een zegel dat nooit 
bestaan heeft. 

Dat verschillende dezer falsificaten niet op het eerste gezicht 
kenbaar zijn blijkt wel daaruit, dat in mijn bezit zich een valsche 
100 c. bevindt met het merk van een zeer bekend keurmeester . 

H. C. M. 

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 woild 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 connaïtre les renseignements ou documents qu'i ls voudront 
bien nous communiquer, particulièrement en ce qui concerne 
les nouvelles emissions en ajoutant des exemplaires, 

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

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

Gebruikte afkor t ingen: S. C. — Stamp Collecting! "if"'"'^ 
B. M. = Bulletin MensueL " | Ä M M , „ « 
Y. ^ firma Yaar & Co. M^M^ ALBANIË. 

Ter gelegenheid van de opening van het eerste Albaneesche 
parlement werden van de koerseerende uitgifte de volgende 
waarden met »Tirane Kallnuer 1924« in een ruit o v e r d r u k t : 
2, 5, 10, 25 en 50 Quint. 

Naar verluidt werden slechts 3500 complete series ui tgegeven. 
Hoewel de zegels als authentieke uitgave zijn gemeld bij het 
Internationaal Postbureau te Bern, meenen wij toch, dat de 
verzamelaars met den aankoop voorzichtig moeten zijn, daar 
van een regelmatige verkrijgbaarstell ing aan de Albaneesche 
postkantoren geen sprake was. 

ARGENTINIË. 
Met het watermerk R.A. in zon verscheen in het St. Martin

type de 4 centavos lila. ' ' '^ 
AZOREN. '" * 

Met den gebruikelijken opdruk verschenen de volgende 
waarden van Portugal in het Ceres-type : 
5, 15, 20 en 40 centavos. 

De portzegelserie werd uitgebreid m e t : 
8, 16, 32, 4o, 48 en 80 centavos. 

BOLIVIA. 
Ter gelegenheid van de opening van de Staats-vliegschool 

zal een twee-tal speciale zegels verschijnen. 

BRUNEI. 
In het koerseerend type, met het watermerk in sierschrift 

verschenen de volgende frankeerzegels : 
2 cent bruin, .„ „, ,. , ,4 cent rood. 
3 cent groen, , -..t^ cent oranje. 

Op geel papier, oud watermerk : 
10 cent bruin. 

In nieuwe teekening, gezicht op de stad Brunei, langwerpig 
formaat, eveneens met het watermerk in sierschrift: 
6 cent zwart; 12 cent blauw. 

CASTELROSSO. 
Voor dit Italiaansch bezit werden de volgende zegels van het 

moederland voorzien van den diagonaal-opdruk »Castelrosso« : 
5 centimes, groen 25 centimes, blauw 

10 > rose 40 » bruin 
15 » grijs 50 » violet 
20 » oranje 60 » donkerrood 
85 » roodbruin 

I Lire, groen en bruin. 
Maison Fischer te Parijs dank voor bericht. ' 

CHINA. 
De onlangs verschenen Jubileum postzegels, reeds in een vorig 

nummer beschreven, zijn volgens 
het Bulletin Mensuel gedrukt in 
de volgende aantallen : 
I cent 25̂ 2 millioen exemplaren 
3 » 2I/2 » » 
3 » i i / i » » 
10 » I » » 

Van dezelfde zegels, voorzien 
van een opdruk voor Oost-Turke-
stan zijn deze cijfers : 

100 000 rasp 150.000,60.000 en 
30.000 stuks. 

DANZIG. 

verschenen waarden; 
5 pfennig, oranje. 

In het Februar i -nummer vermeldden 
wij de eerstelingen van de nieuwe serie 
in de (gulden) pfennig. Meerdere waar
den zijn thans verschenen, alle in 
dezelfde teekening, volgens afbeelding. 
Het Danziger-wapen, dat de kern van 
het zegelbeeld uitmaakt, is bij eenige 
waarden in dezelfde kleur als de rest 
van het zegel gehouden; bij andere is 
het in rood gedrukt . 

Volledigheidshalve geven wij hier
onder de lijst van alle, tot op heden 

donkergroen. 
lichtgrijs. 
lichtgrijs (wapen rood) 
geelgroen » ^,mi< 
donkerblauw. ,•*. « V Ä 

» (wapen rood) 
lila » 

Met den twee-regeligen opdruk »Dienstmarke« in schrijfletters 
zijn vorenstaande waarden eveneens uitgegeven als dienstzegels. 

10 
15 
25 
30 
40 
50 
75 

.>**«W»i^ï 

DUITSCHLAND. 

M^^ii^MiMfaM 

Als eerstelingen der nieuwe serie 
in goud-pfenning verschenen: 

3 pf. l ichtbruin. 
10 pf. rood. 
30 pf. lila. 

alle in nevenstaande teekening. 
De 10 pf. verscheen ook reeds als 

dienstzegel. 
Alle waarden zijn gedrukt op papier 

met het watermerk honingraat . 

Als niet-officieele uitgifte en alleen van be lang voor den 
speciaal-verzamelaar zijn de zegels te beschouwen van de 
nimmer uitgeroepen »Rijn-republiek«. Men benut te v o o r d e n 

W A T E R G R A A if- 5 M «1 £ R •W.YAAR i. C D I R . L E C N D E R A A 
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opdruk R. R. — afkorting van »RheinRepublik* of 
»république rhénane« de volgende waarden: 

50 Tausend Mark, geelbruin, klein cijferfype. 
I million Mark, blauwgroen, nieuw cijfertype. 

Op eerstgenoemde plaatste men den opdruk in groen R^^R. 
en de waarden 10, 20, 30 en 50 millionen; ' ■>"'5 ■■'*•_ 
op de tweede dezelfde letters en waarden in zwart . ' ' *" ' " 

Wij vermelden een ander slechts om de merkwaardigheid 
zonder aan deze uitgifte eenige waarde toe te kennen. 

ECUADOR. 
Hier verschenen eenige dienstzegels, opdruk schuin of 

horizontaal, op zegels der uitgifte 1915 —17 (Yvert 189—194 
en 181/z). 

1 centavo oranje 4 centavos zwart en lood. 
2 » groen 5 » violet. 
3 » zwart (opdruk rood) 10 centavos blauw. 

I Sucre, groen en zwart, 
ESTLAND. 

mmmmrmm 

MMMÉHUi 

FIUME. 

In nevenstaande teekening ver
scheen de 3 mark, groen. 

Het geschil tusschen Italië en 
YougoSlavie is thans tot een einde 
gebracht . In het kort komt de over
eenkomst tusschen beide landen 
over het veelbestreden bezit der 
stad Fiume hierop neer, dat zij 
blijvend komt te behooren tot 
Italië, doch dat VougoSIavie het 
vrije gebruik over de haven heeft. 

Het spieekt van zelf, dat dit 
heuglijk feit wordt vastgelegd in.... 
bijna schreven wij : 
een sei ie gelegenheidszegels, Doch 
het zou de Italiaansche post met 
zijn, wanneer hier matigheid werd 
bet racht ! Alle waarden der koer
seerende uitgifte van de 5 centimes 
tot de 5 Lire, werden voorzien van 
twee verschillende opdrukken : 

»Annessione All« Italia 
22 Febb. 1924« 

en 
»Regno d'Italia«. 

De eerste opdruk is geplaatst in 
een versierd vierkant, met den 
datum er onde r : de tweede in een 
elipsvormige teekening. 

Aldus zijn verschenen : 
Frankeerzegels : 

5, 10, 15, 20, 25, 30, 
50 en 60 cen t imes ; 
1, 2, 3 en 5 Liie. 

Expressezegels : 
60 centimes, 2 Liie. 

m/mmmvmmmm^ 

aMl*MMMMi*MM M M 

GUATEMALA. 
Nieuwe waarden completeeren de kortelings aangevangen 

serie, waarvan tot op heden de laj/j en 25 centavos waren 
verschenen. 

Thans zijn te m e l d e n : 
50 centavos rood, i peso groen en 5 pesos vermillioen. 

Maison Fischer te Parijs zendt ons de eerste waarden der 
Olympiadezegels^ welke wij hierbij afbeelden, te weten de 10 
centimes, groen, en de 25 centimes, rood. 

Voor een nadere beschrijving verwijzen wij naar het Februari
nummer . De ontbrekende waarden zullen, naar verluidt 
binnenkort volgen. 

De witte randen der vellen worden thans benut voor reclame ; 
zoo zagen wij o a. annonces over brandverzekering, chocolade, 
essence enz. 

Na Pasteur krijgt thans vermoedelijk Ronsard de beurt, 
vereeuwigd te wordea op een postzegel. 

Pierre de Ronsard, de Fransche dichter en de voornaamste 
van het zevental van de laatste heltt der zestiende eeuw, 
bekend onder den naam »Pléiade franfaise«, werd in 1524 
geboren. Zijn bekends te gedichten zijn »les Hymnes« en »Les 
amours«. Men wil nu het vierde eeuwfeest van zijn geboorte 
mede op deze wijze plechtig herdenken. Naar verluidt is het 
verzoek om een speciaal zegel ingewilligd door het Fransche 
postbestuur . 

HONGARIJE. 
Dr. Kornis te Budapest is zoo vriendelijk ons de volgende 

nieuwe uitgiften te zenden : 
Frankeerzegels : 600 kronen, 

800 » 
1000 • 

Dienstzegel: 600 » 
Portzegel : 5000 » 

opdruk rood. 
IRAQ. 

l ichtbruin, oogsttype. 
oranje geel, » 
paars, parlements type 
l ichtbruin en rood. 
op 5 kronen frankeerzegel; 

Ü^Mi'i^'^i 

K î 
^^9 

^s 
j{il||iaral 

S; 
^ i 
f^MHMfl 

,Vff''l' 

In de dienstzegels kwam een 
belangrijke wijziging. Droegen 
de thans in gebruik zijnde alleen den Engelschen opdiuk 
»On state Service«, thans verschijnt de geheele serie met dit 
opschrift in het Engelsch (links') en het Arabisch (rechts). 

Tot op heden zijn te melden : 
J/ ,̂ I, 114, 2, 3, 4, 6 en 8 anna ; 
I, 5 en 10 Rupees. 

LETLAND. 

' ^^ä||HH|H|||| 

lii'fiïiïIJil 
;^^^^^^S 

« B B ; 
i^^H' 
MMMfl 

In neven
s taande 

teekening 
versche

nen : 
1 Lat, 

bruin. 
2 Lat, 

blauw, 
In het wa

pentype 
d e j o S a n 

t imu, l i ch | . , 1 
<rinlof ■.'■ t ' ' t . violet. 

.r.tJLxajjjmo'Ên'mi a ^ ^ _ DIR.LEON DE RAAr 
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LIBERIA. 

Van de reeds vroeger gemelde 
nieuwe serie verschenen de vol
gende aanvullingswaarden : 

30 cents bruin en violet. 
50 » violetbruin en geel. 
75 » grijs en blauw. 
1 Dollar, rood en violet. 
2 ■» oranje en blauw. 
5 » groen en bruin. 
Deze waarden, in dezelfde tee

keningen doch in andere kleuren, 
verschenen eveneens a h dienst
zegel met den opdruk O S. 

LIECHTENSTEIN. 
De 13 Rap. bruin, zwart verkreeg den karmijn rooden 

opdruk 10. 
LITHAUEN. 

De firma Yaar en Co. meldt ons de verschijning van enkele 
waarden der koerseerende serie op papier met als watermerk 
kruisende l i jnen: 

5 centu, geelgroen. 
10 » , violet. 
36 » , roodbruin. 

MADAGASCAR. 
Portzegel 60 centimes oranje, koerseerende teekening. 

M A R O K K O . (Fransche kantoren) . 
Met den opdruk Tanger verschenen de volgende zegels, 

Inschrift »Maroc« : 
30 centimes, rood. 

2 francs, rood en blauwgroen. 
5 » , blauw en bruin. 

MAROKKO. (Spaansche kantoren). 
Met den opdruk »Zona de Protectorado Espanol en Marruecosc 

verschenen de 20 centavos violet der koerseerende; de i peso 
karmijn der voorlaatste uitgifte van Spanje. 

MARTINIQUE. 
De volgende koerseerende zegels werden voorzien van een 

waardeopdruk in rood : 
2 centimes met o.oi , 

20 » » 0.05. 
30 » » 0.15. 
50 » » 0.25. 
Maison Fischer dank voor bericht . 

NICARAGUA. 
De I centavo violet der uitgifte 192223 verscheen met den 

opdruk R. de C. 1924. 
NOORWEGEN. 

Met het opschrift »a beta le Portomerke« verscheen het 
portzegel 4 Ore, rood violet. 

PERZIË. 
In geheel nieuwe teekening, buste van den Sjah kwamen de 

volgende frankeerzegels u i t : 
3 chahis, bruinrood. 

, grijsbruin. 
, violetbruin. 
, rood. 

ROEMENIE. 

Kran, blauw. 
» , blauw en rood. 

6 
10 
12 

I 
2 

POLEN. (Maart 1924). 
In het adelaarstype zijn te melden : 
10.030 Mark bruin violet. 

2.000.000 » groen. 
In de koerseerende teekening, doch grooter formaat : 
Portzegel i.000.000 Mark blauw. 

PORTUGAL. ^ . 
In het Cerestype verscheen de 4o centavos, bruin . 
Binnenkort zullen verschil lende aanvull ingswaarden op 

koerseerende serie verschijnen, terwijl van vele m gebruik 
zijnde waarden de kleuren zullen worden gewijzigd. 

In het type weldadigheidszegel — 
Asistenta Sociala — verscheen een 25 
bani zwart. 

De serie in nevenstaande teekening 
werd uitgebreid met de 3 Lei, lichtbruin. 

Porizegels in de koerseerende teekening : 
3 Lei zwart op groen. 
6 » » » » 

RUSLAND. 
De eerste Russische portzegels zijn verschenen. Men over

drukte daartoe de zoogenaamde Kerinski zegels — gewapende 
vuist, die den keten breekt — met de volgende waarden in 
rood : 

1 kop. op 35 kop. 10 kop. op 35 kop, 
3 » » » » 1 2 » » 7 0 » 
5 » » » » 3 2 » » 3 5 » 

4o kop. op 35 kop. 

De ongetande zegels worden thans 
vervangen door getande exemplaren 
Maison Fischer te Parijs meldt ons de 
verschijning van de volgende waarden 
in de goudkopeken, alle getand : 

3 kop. roodbruin. 30 kop. violet. 
4 » donkerrood. 40 » grijs. 

10 » blauw. 

■ 

1 1 
_ 

de 

Ook de Lenintreurzegels kwamen 
thans getand u i l : 

3, 6, 12 en 20 kopeken. 

SAARGEBIED. 
Met den opdruk »Dienstmarke verschenen de frankeerzegels 

25 centimes, lilarood. 
75 centimes, donkergroen. 

SALVADOR. 
De serie van 1921 werd aangevuld met een 5 centavos 

blauw. 
TURKIJE. 

In nevenstaande teekening ver
schenen : 

189/4 piastres 50 piasires 
22V2 piastres 100 piastres 
25 piastres 500 piastres 

Eerstgenoemde waarde werd in het 
Maartnummer ten onrechte vermeld 
als 83/j piastres. 

URUGUAY. 
In primitieve teekening waarvan wij de afbeelding in het 

volgend nummer hopen te geven, verschenen onders taande 
luchtpostzegels. 

WAWmilWiiH! •M.YAAR ^ C □ IR . L E O N D E HAAY 
INT.T E L. r U I D 62S5 
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6 centesimos, donkerblauw. 
10 centesimos, karmijn. 
20 centesimos, donkergroen. 

De oplage-cijfers zijn 50.000, 30.000 en 20.000 stuks. 
VENEZUELA. 

Met de beeltenis van Bolivar verscheen de 5 centimes 
rood-bruin. 

In het December-nummer van 1923 vermeldden wij de ver
schijning van de 50 centiraos, Bolivar-type, in blauw, vroeger 
lila, waardoor dit zegel dezelfde kleur kreeg als de 25 centi-
mos De verwachting werd toen uitgesproken, dat de kleur 
van laatstgenoemde wel gewijzigd zou worden, om vergissingen 
te voorkomen. Thans toont ons de heer E. J. Martens te 
Amsterdam de 50 centimes in donkerblauw, scherp afstekend 
bij het lichtere blauw der 25 centimes. Klaarblijkelijk heeft 
men dus de 25 centimos onveranderd gelaten, doch is men met 
den aanmaak der 50 centimos in licht-blauw opgehouden. Het 
vermoeden is dan ook gewettigd, dat deze laatste waarde in 
licht-blauw, een kleine zeldzaamheid zal blijken te zijn. 

- YOUGO SLAVIË. 

Opdrukken : 
20 para's op 60 para's lood. 

5 dinar op 8 dinar violet. 

ZWEDEN. (Februari '24). 
In het wapen-type op watermerk-papier verscheen de 60 

Ore lila. 

Nederland en Koloniën. 

TANDINGEN EN PLAATNUMMERS DER JUBILEUMZEOELS 
VAN 1923. 

De lijst van de maand Februari kunnen wij aanvullen met het 
volgende: 

2 

5 

7H 

1 0 

2 0 

25 

50 

cent 

cent 

cent 

cent 

cent 

cent 

cent 

Cetand. 

II 
11 
i i 4 
II 1/2 
11/2 
12 

II 
II 
11K2 

i i i / j 

11I/2 

I I 
I I 
iiK. m/, 
11 /2 
12 

i i H 
12 

I I 

II14 

i i H 
: 12 (nieuw) 1 

: 12 
12I/J 
I2l/ii 

11 /2 
12 

12I/J (nieuwj 2 

12 (nieuw) 
12I/J 
II (nieuw) 2 

12 
12I4 
i i i ^ 

12 
i i j ^ 

lH/^ 

Plaatnumiuers . 

IC 

13 
5 
2 
8, 

4 

5, 

3 
5. 

3 , 
I , 
2 , 
8, 
I , 
8 
3 . 

3> 
6 

3 

3. 

12 

4, 16 
6, 7 

6, 8 

9, i4 
4, 7, 9, 13, 14, 16 
3, 4, 12, 16 
10 
3, 16 

7, 9, ii,'<a#ai^« 

6 

5 
•) Het eerst gemeld door den heer Korteweg, Alkmaar. 
2) . » » » » » V. d. Wiel, Ede. 

DRUKFOUT. 
De aandachtige lezer zal wel reeds in het Februari-nummer 

de opgegeven tanding 11}^: 11 van de 7}^ cent veranderd 
hebben in i i j ^ : 12. 

OPDRUKKEN OP DE BRANDKASTZEGELS ? 
Naar wij vernamen, zoude binnenkort het restant der Brand-

kastzegels met overdruk als gewone frankeerzegels worden 
uitgegeven. 

NIEUWE TANDING JUBILEUMZEGELS 1923/24 , 
In strijd met het door den heer Waller. Overveen, medege

deelde, verscheen de 10 cent in de tanding i i i / ^ : i i , dus de 
tanding 11 aan den langen kant. De 10 cent hebben wij dus 
reeds in 10 verschillende tandingen: 11 : lij^i, n : 12, 11 : 12}/^, 
1 1 ^ : 1 1 , i i i / j : i i H , i i H : i 2 , i i H : 12H, 12: i i H , 12: 12 en 
12 :12J4. 

NIEUWE FRANKEERZEGELS. 
Uit verschillende krantenberichten, benevens uit Dienstorder 

H 50, valt op te maken, dat binnen niet te langen tijd eene 
nieuwe serie frankeerzegels te wachten is. 

Inplaats dat eene commissie van deskundigen de ontwerpen 
moet beoordeelen, worden zij nu ter goedkeuring gezonden aan 
verschillende Kamers van Koophandel. De groote verbruikers 
mogen dus nu ook invloed uitoefenen. Ons lijkt dit een goed 
standpunt. Laten wij hopen, dat daaruit veel moois mag voort
spruiten! 

ZEGEL-ONTWERPEN. 
Wij hadden het voorrecht, kort geleden een gesprek te hebben 

met een bekend Nederlandsch kunstenaar, die zelf ook aan een 
der uitgiften der laatste jaren heeft medegewerkt. Wij gaven 
uiting aan onze meening, dat het toch wel heel moeilijk moest 
zijn, een postzegel te ontwerpen, die bij de meerderheid van 
het publiek in den smaak zoude vallen en welke werkelijk ook 
aan de meeste, redelijk te stellen eischen zoude voldoen. De 
kunstenaar in kwestie gaf zulks direct toe en noemde als 
oorzaak daarvan het feit, dat vooral schilders en teekenaars zich 
met dit onderwerp belasten, terwijl het een werk voor een 
graveur is, die het beeld op de ware grootte kan vervaardiger. En 
daarin zit juist de moeilijkheid. Men is tegenwoordig veiwend. 
Geteekend wordt zoo'n zegel in veel te groot formaat. Verkleinen 
veroorzaakt met de huidige photografische techniek niet de 
geringste moeite, doch . . . door het verkleinen verliest het ontwerp 
zijne kunstwaarde. Een reproductie is geen kunstwerk meer. 
Men kan echter helaas niet anders te werk gaan, omdat de 
huidige graveurs niet meer geleerd hebben te graveeren op 
zoo'n klein oppervlak als dat van een postzegel. Zie hier de 
groote moeilijkheid. Men zoude eerst dergelijke kunstenaars 
weder moeten opkweeken om betere resultaten voor onze post
zegels te verwachten. 

OPLAAGCIJFERS DER JUBILEUMZEGELS VOOR NED. O. INDIË. 
De heer Voss — Amsterdam — deelt ons mede, in de Sumatra

post het volgende gelezen te hebben : 
Op het verzoek, gericht aan het Hoofd van het Dienstonder

deel der Posterijen, om mij mede te willen deelen, hoeveel 
jubileumzegels er zullen worden uitgegeven, ontving ik het 
volgende antwoord : 

Naar aanleiding van uw schrijven van 24 Aug. j . l . deel ik U 
mede, dat de onder volgende aantallen jubileumzegels uit Neder
land zijn of zullen worden uitgezonden: 

5 cents 8 000 000 stuks. 
i2i/^ » 8000000 » 
20 » 2 000 000 » 
50 » 500000 » 

I Gulden 500 000 » 
2j/g » IOC 000 » 
5 » IOC 000 » 

_ Waar het echter in de bedoeling ligt, genoemde zegels uiter
lijk tot I Mei 1924 te debiteeren, staat het niet vast, dat de 
bovengenoemde aantallen inderdaad alle in omloop zullen komen, 
terwijl dezerzijds niet bekendis, of van sommige waarden wellicht 
nog een aanvullende oplaag zal worden aangemaakt en uitge
zonden. 

bfXkJ^JJciJHifiul.lJI 
W A T C « G R A A K X I » l t I R • M . Y A A R tCt* EON D E RAAT 
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7T cent 1899 Tctcbêchc! 
Juist nog tijdig om in dit rrummer te vermelden verschijnen 

een aantal vellen 7!^ cent van 180 zegels {inplaats 200). Het 
merkwaardige hiervan is, dat de zegels gedrukt blijken niet, als 
gewoonlijk, door een drukvorm, bestaande uit 4 cliché's, ieder 
van 50 zegelbeelden (5 hoog en 10 breed), doch uit 6 cliché's, 
ieder van 30 zegelbeelden (3 hoog en 10 breed), waarbij 3 cliché's 
zoo zijn gelegd, dat de zegelbeelden op hun kop staan. Dit is 
telkens met het 2de, 4de en 6de cliché. Daar tevens de randen 
geheel blanco zijn, is niet met juistheid aan te geven, wat de 
boven en wat de onderkant van het vel is. Hoe men het vel 
echter ook voor zich houdt (niet dwars natuurlijk), steeds is het 
2de, 4de en 6de cliché kopstaande. Tevens is tusschen de 
cliché's (van boven gerekend) 2 en 3 en ook tusschen de cliché's 
4 en 5 een witte rand ter grootte van een zegel onbedrukt 
gelaten. Indien wij de rechte zegels aanduiden door een I en 
de kopwaarden door een T , dan verkrijgen wij het volgende 
beeld: 

"^ê^. 

i r». : * : ■ .4: 1 rï. 1 .4; : »: i 4; : :ii j .4 i .♦•. ; 

• ri; • r». ■ .4; : 4: ■ .*. i .4'. ; ri; ; ,f. ; *. ; .•*. ; 

UULiUUli.UlriUi^'i 
i iTiTlTiTlTiTiTlTitiT: 
: : ^ | = ^ | ^ ; . : ^ | ^ | : ^ i ^ ^ ^ ; ^ ^ : | . ^ 

' • T" i "̂ "" ' 1 '1 T ' ' ~ ! I ' 'T : " ~ i " ■" : "T" ' 

i 4̂  ; :4i j :♦ : :;r. j :̂ . : .4: : .4: i .4: ; 4; ; ri; r 

^A* * » ' ' "^^ *^^ ' -\ ^ * *^^ 1 ^ ̂  ' ^w' "^^ 1 "^ ^ l 

1 iTITiTjTlTiTITiTiTiTi 
1 ;TTf[TÏTFTÏTlT'i'TTTlTl 

: :4'. : :4̂  : 4i : 4; ; .4. : 4< ; .4; : 4; : 4; : .4: ; 

\ iTlTiTlT;T|T;T|TiT|Ti 
. *   s ■ ^  • •■ ; *•» . ■'4 »■ •»• *  ^f* • 

i ' "■ ■ "V" ■"•" '■^ ^ ~  . N ' s I « "X ■ "X ■ 

'M^ 

Op een vel zijn dus telkens 30 paartjes t.êtebêche met de 
onderkanten tegen elkaar en 20 paartjes tê.tebêche met de 
bovenkanten tegen elkaar, echter deze laatst« gescheiden door 
een blanco stuk ter grootte van een zegel. Zooals boven reeds 
gezegd, zijn de randen onbedrukt. Wij zagen alleen de bekende 
controleperforatie op eene randzijde. De vellen zijn geperforeerd 
door een z.g. gewijzigde kamtandingmachine. De maat is 12^^. 

Naar ons werd medegedeeld, werden deze vellen gemaakt ten 
behoeve van postzegelboekjes, terwijl deze waarde daarvoor nu 
niet meer gebruikt wordt. Er schijnen betrekkelijk weinig 
vellen in omloop gebracht te zijn, en zijn ook bij verkoop van 
zegels de têtebêche paren door de ambtenaren vaak gescheiden. 

Naar ons bericht werd, gaan met i Mei a.s. dejubileumzegels 
van de drie Nederlandsche Koloniën alle uit koers. . . 

Wat m.enme.t den onverkochten vooraa.d zal doen, is rvogniet 
bekend. ; , , , 

PLAATFOUTEN JUBILEUMZEGELS. 
De heer J. M. Verouden, Doetinchein, vestigt onze aandacht 

op twee kleine plaatfouten. De eerste is een breuk in het lijntje 
rechts boven de 8 bij de 35 cent. Deze komt niet minder, dan 
10 maal op een vel van 50 zegels voor. Het zijn alle zegels der 
(van links) 2de en 7de loodrechte lijn, waar deze afwijking is 
te vinden. De andere fout is te vinden bij de 50 cent en wel op 
zegel 37 (= 7de zegel van links in de 4de rij van boven'l 
Hier zien wij een breuk in de bovenlijn, boven de 2. 

De heer Traanberg, Haarlem, meldt nog een plaatfout in de 
5 cent. De zegel links naast de zegel boven het plaatnummer, 
vertoont een klein groen stipje boven in de twee ruit boven de 
E van CENT. 

f ^ Poststukken. s 
Nederland. De briefkaart voor het buitenland, die ik voor 't 

eerst op het Fransche Ministerie van Koloniën zag, is nu in 
omloop gekomen. 

Ik catalogiseer dus : 
Br. i2'/2 c. rood op grijs, (lange deelstreep.) 
NederlandschIndië. De heer H. Cramer uit Weltevreden 

zendt mij de 7VJ centskaart op gr i j s karton; beleefd dank! 
Br. 7*/2 c. olijfbruin op grijs. 
Australië. Met juist denzelfden voordruk als de laatste kaarten 

(ook denzelfden waardestempel) verscheen hier een nieuwe brief
kaart voor het buitenland. Ik moet nog even (erug komen op 
den kaartbrief van ii/j p., door mij in het laatste December
nummer beschreven; deze is niet gelijk aan den gecatalogi
seerden Aschern». 13; op n». 13 luidt de tekst onder »LETTER 
CARD«, »Additional postage, etc, to which the p e;n n y, r?ite of 
postage does not apply« ; op de laatst beschrevene is » p e n n y« 
vervangen door »Three halfpenny«. 

Br. 2 p. karmijn op wit. 
België. De Ostende—Doverkaarten van 30 cent versehenen 

nu ook met de nieuwe opgedrukte waarden 5 en 10 c. in zwart. 
Br. 5 c. op 30 c. karmyn (prentje 2 stoomschepen.) 

30 c. *K>hH1|» 

firitscliindië. In juist' Öêielfde uitvoering als de ' i Anna 
kaart (n". 21) verscheen nu de briefkaart van iVj anna; koning 
George in Kroningsornaat. 

Br. i'/2 a. karmijn op zeemkl. 
Canada. Een onbekende! Het couvert van 2 c. rood. (uitg. 

1899 n". i4) had als formaat a. (149 X 88 m.M.); de volgende 
uitgifte (1905) met koning Eduard was iets grooter n.1. 153 X 
90 form. e. Niet alleen echter uit zich 't verschil in deze enkele 
m.M.; ook de snede is geheel anders ; zoo liggen bijv. bij de 
2 c. rood (Victoria) 33 m.M. over elkaar; bij het Eduardcouvert 
slechts 19 m.M.; hoogte onderklep resp. 50 en 59 m.M. Nu 
ligt voor mij een couvert van 2 c. rood Victoria met form, en snede 
van den Eduardomslag; deze was tot heden niet bekend en 
schijnt zeer zeldzaam te zijn. 

Ik maak van deze gelegenheid gebruik mede te deelen, dat 

•N.YAAR tC?.* D I R . L E O N D E RA.AY 
I N T . T E L . Z U I D 6 2 5 5 
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het vraagteeken op de plaats van couvert 4ib in den nieuwen 
catalogus kan vervallen; ik bezit dit couvert. ".w^>„̂ .. 

Env. 2 c. rood (No. 14 form. e). .••t'H>-f^--ä' 
Goudkust. Een nieuwe kaart voor 't binnenland met koning 

Br. I p. bruin op wit. (i4o X ^9 ni.M.) .<-A ,ts^ K.\..' 
Italië. Hier verscheen een nieuwe kaartbrief met dèn beten

den waardestempel. 
Kbf. 50 c. bruin op oranje. 
Nicaragua. Ook hier een nieuwe, binnenlandsche kaart; 

waardestempel een gebouw ; omranding, zonder deelstreep. 
Br. I centavo de cordova, grijsgioen op wit. 
Portugal. De heer C. George te Lissabon is zoo vriendelijk 

mij de nieuwe Portugeesche kaart voor het binnenland te zenden ; 
zij is volkomen gelijk aan haar voorgangster van 15 cent. 
Vriendelijk dank. 

Br. 25 c. zwart op roomkleurig. 
Salvador. Hier maakt men blijkbaar de restanten op; de 

dubbelkaarten van i c. werden gehalveerd en rood overdrukt 
met »Servicio Inferior« en de nieuwe waarde; waardestempel 
een gebouw. 

Br. 2 c. op I c. groen op roomkl. 
Sarawak. Met 's vorsten konterfeitsel verscheen een nieuwe 

kaart met voordruk als vroeger. 
Br. 2 c. paars op zeemkl. 
St. Thomas en Principe. Hei was mij niet bekend, dat ook in 

deze Portugeesche Kolonie de briefkaarten een plaatselijken 
opdruk »REPUBLICA« hadden gekregen; evenals de soortge
lijke opdrukken in andere kolonies wijkt deze zeer af van diente 
Lissabon gebruikt; zij schijnen buitengewoon zeldzaam te zijn. 
Voor de kaarten van deze bezitting is de opdruk i8'/2 m.M. 
lang en 3V2 m.M. hoog, loopende van linksonder naar rechts
boven ; ook dit stuk mocht ik van den heer Gierge ontvangen. 

Br. 10 r. groen op zeemkl. (zw. opdruk op kaart n*. 4.) 
Straits-Settlement. Alweer verandering! Met het bekende 

George-type als waardestempel een nieuwe kaart voor het 
binnenland. 

Br. 2 c. bruin op zeemkleur. 
Zuid-West-Afrika. In het Juli '23-nummer catalogiseerde ik 

diverse poststukken der Unie van Zuid-Afrika met Holl. en Eng. 
opdrukken ; hieraan ontbrak nog de volgende, die nu voor mij ligt : 

Br. I p. op 1/2 p. groen, (opdruk Engelsch). 

Afstempelingen. tl 
' Argentinië. Buenos Aires beveelt den luchtpostdienst tusschen 
B.'Aires en Montevideo aan door een 3-regelig machinestempel: 
UTILICE EL SERVICIO POSTAL AÉREO CON MONTEVIDEO. 

België. Charleroy I. In een kastje links: VISIT NAMUR AND 
THE GROTTOES OF HAN, rechts: VISITAD NAMUR Y LAS 
GROTAS DE HAN. 

Gent j stempelt rechts van den dagteekeningsstempel in een 
kastje ; links Vlaamsch, rechts Fransch : 

BEZOEKT GENT AUDENAERDE-AALST-NINOVE DENDERMONDE 
VISITEZ GAND AUDENAERDE ALOST-NINOVE TERMONDE. 
Lziik I. In een kastje, boven in het Fransch, beneden Vlaamsch : 

EXPOSITION DE L'ART ANCIEN AU PAYS DE LIEGE 
15 MAI PARIS 30 JUIN 

TENTOONSTELLING VAN DE OUDE KUNST IN HET LAND VAN LUIK 
15 MEI PARIJS 30 JUNI 
Duitschland. Dresden-Altstadt i. Handstempel in omlijsting, 

groene inkt: Textil-Einzelhändler! Besucht die 
111. Deutsche Leinen-u Wäsche schau 

Dresden, 27.-29. Februar 1924. 
Köln I links van den datumstempel: 
F. I. M. FRANKFURTER MESSE 6.-12. APRIL 1924. 
Frankrijk. Brest (Finisière) in kastje 4-regelig:"''*^**\' '" 
BREST LA CÓTE DES LÉGENDES. ' '*̂ "̂  

Paris-Dééart. In kastje LE MUSÉE DU LOUVRE ÉDITE DES 
MOULAGES DE SES PLUS BELLES SCULPTURES, 

Paris R. P. Depart. LA CHALCOGRAPHIE DU MUSÉE DU LOUVRE 
ÉDITE LES CHEFSD'OEUVE DE LA GRAVURE 
FRANQAISE. 

Op een uit Mains naar Amsterdam gezonden handelsbrief 
was een 50-centimes Semeuse-zegel vernietigd door een enkel-
ring stempel van het gewone Fransche type : 

POSTES ARMEES ENTREPOT MAYENCE » 9-3 24. 
Italië. De facisten schijnen zich wel zeer sterk te gevoelen, 

daar ze de postreclame voor verkiezingsdoeleinden bezigen. We 
zagen o.a. uit Ancona, Catania, Genova, Messina, Milano-Centro, 
Napoli-Ferrovia, Roma en Trieste-Centro in een kastje rechts van 
den datumstempel, een 3-regelig stempel in omlijsting: VOTATE LA 
LISTA NAZIONALE, links hiervan het facistenteeken, een strijdbijl. 

Fiume is nu bij Italië ingelijfd, de gewone Italiaansche zegels 
werden echter begin Maart nog met den ouden Hongaarschen 
stempel vernietigd. 

Vereenigde Staten. Hier kan men, evenals in Canada, gedu
rende de vacantie voor i of meer weken dienst nemen en naar 
militaire oefenkampen gaan. San Francisco C(ü/?/maakt hiervoor 
reclame door een 5-regelig stempel: LET'S GO! CITIZENS MILI
TARY TRAINING CAMPS. 

New Orleans La heeft deze zelfde stempel 3-regelig. 
Zwitserland. Zürich l stempelt in omlijsting rondom een boog 

ä la Teil, AARAU JUNl-AUGUST 1924 EIDG. SCHÜTZENFEST 
JAHRHUNDERTFEIER. 

Zweden. Stockholm 16. Lbr. heeft een continueerend machine
stempel, die om duidelijke adresseering verzoekt. Boven 3 golf-
lijnen staat: SKRIV TYDLIG ADRESS 

GATA OCH HUSNUMMER 
Baarf rankeeringen. 

Duitschland. De eerste afdruk in Rentenpfennig u'it een »Frei-
stempler«-machine zagen we uit Berlin W 8. In roode inkt, in 
een onregelmatige achthoek staat, voorafgegaan door een vijf-
stralige ster, O 30 waarboven DEUTSCHES REICH en er onder 
3-regelig Berlin W 8 Dresdner Bank Behrenstr. 35-39. 

Afstempelingen voor dit nummer onder vriendelijken dank' 
ontvangen van mevr. Bsse Van Heerdt Kolff en de heeren 
L. G. Barentsen, W. P. Costerus, P. Engelenberg, H. J. Spitzen, 
G. O. A. Thiele, W. F. v. d. Vlugt, W. G. Zwolle. Trg. 

1^ li 
II 

Brievenbus. M 
Van den heer A. M. J. A. Hijmans, te 's-Gravenhage, ontvingen 

wij een ingezonden stuk in antwoord op het desbetreffend 
schrijven van Lid 176 »Hollandia«. 

Aangezien dit stuk geen nieuwe gezichtspunten opent en de 
inzender voornemens is over deze kwestie den kantoorchef te 
Weltevreden om inlichtingen te verzoeken, zullen ook wij hierop 
maar wachten om dan voor het laatst daarvoor nog eenige 
plaatsruimte af te staan. REDACTIE. 

/ \ / 
\ /" l \ / \ 
\ / l \ 

/ Vragenbus. 
N/\ 

/\\/ 
J. P. T. te H. 

Van onze exkolonie Kust van Guinea bestaan geen 
poststempels. De correspondentie was te gering en werd 
aan de schepen medegegeven, en verder liep ze over de 
Engelsche post te Guinea. 

De gevraagde puntstempels uit West-Indië met nummer 
zijn 205 Nieuw Rotterdam, 206 Beneden Commewyne, 
207 Saba. 

Voor zooverre mij bekend, bestaan niet 200, 206 en 
hooger. Ik zal trachten zekerheid hierover te krijgen. 

A. C. VOSS, 
Amsterdam, Amsteldijk i i4. 

lz7Jt-fc^4JJJH!fl!i|.UI 
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De Enveloppen van Victoria. 
Il 

Snede. 
De vorm van de uiteinden van de boven en onderklep kan zijn : 
a: /\ recht met spitse punt; Ä.' /\ iets gebogen met ronde 

punt; c.' A recht met ronde punt; ä: rond, uitgesneden. 
Wij krijgen nu de volgende sneden en maten van de verschil

lende kleppen; in de maten komen kleine afwijkingen voor: 

".' 

SNEDE. 

a« 
a2 
a3 
a* (Pr.) 

b ' 
b 2 
b» 
b* 
b 5 
b6 
b ' 
b« 
b« (Pr.) 
b'» (Pr.) 
b«i (Pr.) 
b '2 (Pr.) 

c l 
c2 
c» 
c* 
C 5 

c« 
c7 (Pr.) 

d l 
d2 
da 

e» 

d 

II 
i% 

ca 

38 
43 
,38 
37 

51 
44 
42 
47 
41; 
46 
44 
44 
44 
46 
44 
44 

55 
51 
51 
57 
49 
50 
50 

58 
64 
62 

57 

0 . 

> > 
0 co 

d 
d 
d 
a 

d 
d 
a 
d 
d 
d 
d 
a 
a 
d 
d 
d 

d 
d 
d 
a 
d 
d 
d 

d 
d 
a 

a 

2 " 
»•o 
X a 0 

36 
45 
35 
38 

50 
42 
46 
42 
4o 
49 
42 
45 
46 
51 
46 
38 

57 
47 
47 
56 
48 
45 
49 

48 
60 
63 

57 

° S 
>a 

0 

a 
b 
a 
a 

b 
a 
b 
a 
a 
b 
b 
b 
a 
b 
b 
b 

c 
a 
a 
a 
b 
b 
b 

a 
b 
a 

a 

d 
Ä 3 

«■s 
13 

60 
55 
67 
60 

60 
67 
72 
68 
68 
71 
70 
72 
66 
70 
71 
79 

71 
73 
73 
73 
78 
74 
83 

1 1 2 

106 
I I O 

67 

a 

■S'N 

MS 

66 
55 
61 
69 

60 
76 
72 
77 
76 
6q 
74 
72 
73 
68 
71 
70 

71 
85 
85 
97 
73 
82 
73 

125 
106 
136 

72 

& Sg. g 

0 " N 0 N 

•T3S "O 

11 
I 

II 
11 

I 
II 
II 
II 
II 
II 
II 
II 
11 
11 
II 
II 

I 
II 
II 
II 
II 
II 
II 

II 
I 

II 

II 

Enkele korte toelichtingen over bovenstaande tabel en de 
afbeeldingen der enveloppen mogen hier volgen. 

De verschillen tusschen de 4 sneden van formaat a (waarvan 
«* privaat) blijken genoeg uit de teekeningen. 

Bij formaat b wordt dit soms wat moeielijker; uit de tabel en 
de afbeeldingen blijken duidelijk de verschillen van die enve
loppen, waarbij de zijkleppen aan de bovenzijde niet zijn uitge
hold {b I, 2, 3, 4, 8, 9 Pr.) 

Bij d^ is de holte gevormd door de 2 zijkleppen het kleinst; 
bij i5" is deze ruimte grooter, maar de zijkleppen dekken elkaar 
nauwelijks, terwijl de ronde onderklep hooger is. 

Bij 3^ is deze ruimte gelijk aan die van i^; de rechterzijklep 
gelijkt op die van è' maar eindigt bijna recht, in plaats van rond. 

Van i^ komt een snedeafwijking voor (vermoedelijk privaat
enveloppe), waarbij in plaats van ronde einden der zijkleppen, 
breede, rechte einden aanwezig zijn ; de onderklep heeft vorm c, 
in plaats van b. 

Een privaatomslag, die veel gelijkt op *̂ is '̂o Pr.; ook hiervan 
raken de zijkleppen elkaar nauwelijks; de ronde ruimte tusschen 
de zijkleppen is bijna gelijk ; behalve een klein verschil in de 
hoogte der onderklep, wijken zij vooral af in den vorm van den 
voet dezer klep, die bij d^ rond en bij i** Pr. hoekig is. 

Bij 3 ' Pr. valt op te merken, dat mij hiervan bekend is een 
enveloppe met den waardestempel van n». 2 (ed. 1875); met 
vrijwel dezelfde snede ligt voor mij een couvert met den waarde
stempel van n'. 8 (ed. 1866), waarvan alle kleppen iets grooter zijn. 

Bij é" Pr. valt dadelijk de groote, ronde ruimte tusschen de 
zijkleppen op, terwijl deze ruimte bij (5i2 Pr. ongeveer even groot 
is als bij b^, ' en '", maar veel lager ligt, doordat deboverzijde 
dezer kleppen veel schuiner naar beneden loopt. 

t lJJJ l ' i lM. fJ I R 0 4 T I E G E L M A N D E L 
W A T E R 6 R A A r ï m C E K •M.YAAR te _ _ D I R . L E O N D E RAAY 
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Ook bij formaat c geven de teekeningen duidelijk de verschillen 
aan. De snede <:• komt voor bij de enveloppen ic, 4c en 10b 
in den vorm als in den tabel genoemd : met geringe afwijkingen 
treft men ze aan bij i i c , 12b, 14b; deze afwijkingen zijn: boven
klep 50 m.M.; onderklep 55 m.M.; d e o n d e r k l e p l i g t b o v e n 
d e z i j k l e p p e n . (II). 

Bij snede c^ ligt de rechterzijklep over de l inker bij iib, 13, 
i4b, 18; bij 12b is het omgekeerd; de maten wijken dan iets af, 
n.1. 73 en 76 m.M. 

De sneden c^ en c^ zijn bijna gelijk, doch verschillen daarin 
dat bij c^ (Je rechterklep aan het uiteinde rondloopt, terwijl deze 
bij c^ scherp, hoekig is afgeneden. De onderklep is bij beide 
sneden spits. 

Snede c^ gelijkt ook iets op c', maar bij c^ is de onderklep 
rond, terwijl de l inkerklep ronde hoeken vertoont, in plaats van 
bij <;3 scherpe hoeken. 

De vorm van c ' Pr. komt veel overeen met c^: bij deze laatste 
is echter de rechter zijklep de langste ; bij c'' de linker. 

De formaten d en e geven, gezien de teekeningen, geen aan
leiding tot nadere omschrijving. 

. Waardestempel. 
Een enkele opmerking omtrent de waardestempels van sommige 

privaatenveloppen. Deze soort omslagen worden in Engeland 
en Koloniën veel meer gebruikt dan in diverse andere landen. 
In Engeland worden hiervoor bijzondere waardestempels gebruikt 
ook bijv. in Tasmania. Senf vermeldt bij Victoria alleen, dat 
van couvert no. 18 een rose variant als privaatwaardestempel 
bestaa t ; ik accepteer dit gaarne, hoewel het stuk mij onbekend 
is. Vast staat echter, dat i p. roodbruin (no. 12) voorkomt als 
lichtgeel, en Vs P groen (no. 15) als ro se ; ik ben overtuigd, 
dat deze kleuren alleen gebruikt worden voor privaatenveloppen. 
De heer Rob. Leroy te Parijs toonde mij een uitknipsel van i p. 
blauw, overeenkomende met den waardestempel no. 12: ik ver
meen, dat ook deze kleur, als voor particulieren gebruikt , is aan 
te nemen : zekerheid echter bestaat daaromtrent niet. 

Gebruikte stukken der eerste uitgiften zijn mij niet bekend ; 
ook in de groote Duitsche en Fransche verzamelingen ontbreken 
ze. Hoe dit is te verklaren, is mij werkelijk onbegrijpelijk. De 
prijzen daarvoor dan ook in Senf aangegeven zijn in 't geheel 
niet in overeenstemming met de werkelijke waarde. Mijn 
oudste , goed gebruikte stuk is van de uitgave 1882. 

Nogmaals zij herhaald, dat in de hiervolgende catalogus 
fouten kunnen voorkomen ; het is echter, naar mijn inzicht 
beter, privaatenveloppen bij de officieele op te nemen, dan een 
der laatste niet te catalogiseeren. 

Ik mag dit artikel niet besluiten zonder een woord van dank 
gebracht te hebben aan de heeien Severin te Brussel, Dr. O. 
Krause te Grunewald e.a. voor het verstrekken van inlichtingen, 
alsmede aan den heer J. W. de Bruijn, die zoo bereidwillig de 
formaten der enveloppen voor mij teekende. 

Catalogus. 
Enveloppen: a: 122: 8 7 ; b: 134—137: 78—79; e: 146—147 

88—91; d: 220—223; 95—97; ^z 133: 105

' 1869. Eironde waardestempel in relief 
hierin POSTAGE, gekleurd op siergrond 
met droogstempel; wit // 

I I. 2 pence, rose. 
a. form, a, ronde klep (a i, a 2, a 3) 
b. ■> b, * t (b I, b 2) 
c. » c, » » (c I, c 2, c 3) 
d. » c, spitse » (c 4) 
e. » d, ronde » (d i, d 2) 
/. » d, spitse » (d 3) 

N.B: a met 8 dr. St.; b met 13; c met 10; d met 2; e met 
5 ; / met I : totaal 35 verschillende droogstempels. 

Bij formaat a komt voor watermerk no. i , 2; bij b no. 2, 3, 
4 ; bij c no. 2, 4, S ; bij d i (?) 2, 3, 4, (?) 6, 7 ; zeer dikwijls 
echter ontbreekt het of is slechts gedeeltelijk zichtbaar. 

Bij snede c i komt nu en dan op de linkerzijklep voor: Sands 
6 Mc. Dougall, Stationers, Melbourne. 

lb komt op ongestr. papier als privaatcouvert voor. 
1875 (?) Als voren; zonder droogstempel // 
2. 2 pence, rose. 

« ' ■ ; 

a. 
b. 
c. 
d. 

form. a 
b; 
b; 
c 
d; 
b; 

wit; ronde klep {a 1) 
» ; spitse * (Privaat ?) {b 3) 
» ; ronde » {b 4) 
» ; » » (1; 2) 
» ; » » {d I, d 2) 

/ . » b; b l a u w ; ronde klep (b i, b 4). 
g. >' c; >> ; » » ((. 2) 
N.B. Alle zonder watermerk, behalve a met no. 8 ; vermoe

delijk komt 2 b als privaatenveloppe voor. (1^9). 

1878. Als voren, zonder P O S T A G E ; 
waarde wit op gekleurden grond; zonder 
droogs tempel ; ronde klep. // 
3. I penny, groen. 

a. form, b: wit (^ l) 

4 I 
a. 
b. 

N.B. 

b: blauw (b i) 

. Als voren , met droogs tempel ; ronde klep. // 
penny, groen, 
form. b. wit (1̂  i) 

» c. wit (c 2) 
» c. blauw {c i) 

Ieder met i dr. s t . ; volgens Senf komt form, c in 2 
sneden voor, soms watermerk. 

1882. Als voren, zonder POSTAGE; 
het geheele omschrift op s iergrond; 
ronde k lep ; zonder droogstempel. // 

5. I penny, groen. 
a. form, b, wit (b 4, b 5). 
b. y> c, » (c 2). 
c. i> b, blauw (b 4). 

N.B. Bij b komt nu en dan watermerk 2 voor ; vermoedelijk 
kan men als privaatuitg. aannemen ; I. form, a met dr. st. ,spitse 
klep {a 4) ; II form, b met diepuitgesneden zijkleppen, die elkaar 
nauwelijks raken, {b 10). 

1885/86. Rechthoekige waardes tempel ; 
kop op gearceerden grond ; ronde klep ; zon
der droogstempel . // 

6, I penny, groen. 
a. form. a. wit (a i) 
b. » b. » (b 4, b 5) 
c. » <;. » {c 2). 
d. » d. » (dl) 
e. » b. blauw {b 5) 

N.B. 6b komt ook ongegomd voor {b 4). 

^^»^'^ —.— Als voren; kop op gladden grond. // 
7. 2 P e n c e : A. Blauwviolet, B. roodviolet 

a. 
b. 
c. 
d. 
e. 

form 
» 
» 
9 

» 

a. wit (a i) 
b. . (é 5) 
c. » {c 2) 
d. » (di,d2) 
b. blauw (b 5) 

{a I) 
(^5) 
{C2) 
{d 1) 
{b 5) 

1886. Als voren 
onder Stamp Duty 

8. I penny, groen. 
a. wi t ; zonder dr 
b. » ; met » 
c. b lauw; met » 

kop in halfovaal, waar
ronde klep ; b: II 

st. (i 5) 
{6 5) 
(M) 

N. B. Droogst, bij b l iggende ; bij c staande kousenband; 
privaatenveloppen o. a. met dr. st. van Stanley Gibbons, met 
ronde en spitse klep (b 9 met kleine afwijkingen, b 11). 

—,—. Waardestempel van no. 7, echter op gearceerdew grond, 
^ // 

-r.wt^AMJriJU'WfnKm • 1 ^ Y i t Ji. W9 1 #» ^ • CIR.L.EC7N OE nA.AY 
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9. 2. pence, roodviolet, met di . st. {?). 
N.B. Volgens the Catalogue for advanced collectors werd 

deze enveloppe voor particulieien gedrukt en was ze slechts een 
week in omloop. Senf beschouwt ze als officieel. 

1887. Eironde waardestempel als no. i en 1; ; naast den kop 
»STAMP DUTY : 

10 penny, groen (in tinten). 
a. form. b. wit {bA, bc,, b 6) jj 
b. » c. » (c 1) Il 
I. » b, blauw; zonder dr. st.; ronde 

klep (bs, b6, b 7) II 
d. form. b. blauw ; met dr. st . ; ronde klep 

(Ä6) / / 
e. form. b. blauw; met dr. st . ; spitse kien 

{h 8) II 
f. form. b. blauwgrijs; ronde klep (A4). 

N B. Vermoedelijk is een env. in form. b. met zeer stompe 
benedenklep op dik, blauw papier, privaatuitgifte. 

\oa soms met waterm. 9. 
11. 2 pence violet, // 

^ ^ ^ a. form. b. wit; zonder dr st. (^4, b i, bj). 

{l&äU J ^ M ^' " ^' ' ' ' ^ " w ; zonder dr. s t ; ronde klep 

I^Mgfc jÊÊmJ f' ^°''™' î ̂  b lauw; met dr. st . ; ronde klep 

^ ! ^ ^ ^ ^ ^ ^ ' g. form. 3. blauw; met dr. St.; spitse klep(/58). 
S § ^ ^ s * ^ h. form. c. blauw ; zonder dr. st . ; ronde klep 

(66). (Privaat?) 
N.B. Snede * 8 bij 11 ̂ , en c \ bij 11 5 en 11.: vertoonen soms 

geringe afwijkingen ; de formaten c, f tr\ g vertoonenresp. 1,1, 
en 3 versch. dr. s t . ; privaatenveloppen in form, b (b 12) en c. 

1890. No. 10 in andere kleur // 
12. I penny, roodbruin, oranjebruin. 
a. form. b. wit {b6, b 7). 
b. » c. » {c i, c 2, c 5). 
c. » d. » (dl). 
d. * c. » {e i) . 
e. » è. blauw (b 7). 
f. t c. * (c 6). 
N.B. Sneden c i tn c ^ wijken bij 12 1̂  iets van den ouderen 

vorm af, Privaatomslagen in form, b en c. 
1892. Waardestempel als no. 10 en 11 met veranderde kleuren; / / 
13. I penny karmijn, wit : form. c. (c 5, c 6) 
i4. 2 pence » , rose 

a. form, b wit [b 7) 
b. T> c » [c I, c C), c 6) 
c. » c blauw {c 6) 

N.B. Bij 14b (c i) geringe afwijkingen van ouderen vorm; 
privaatomslag 14 a op grijs papier . 

1899. Waardes t empe l l iggende rech thoek; 
kop teeken ing ; wit // 
15. Yi penny, groen {c 5) 
N.B. Met rose waardest. is privaatuitg. 

1901. Waardes tempel als no. 10 en 1 1 ; echter zonder 
STAMP DUTY : wi t ; // c. 

16. I penny, vleeschkleur, karmijnrose (c 6). 
17. 2 pence, violet {c 6). 
N.B. Men gebruikte de w.st. van no. 10 en 11, waarbij Stamp 

Duty werd weggeslepen, echter zoo gebrekkig, dat dit nog wel 
eens te voorschijn komt. Gebruikte stukken hebben dikwijls 
de welwillendheids afst. »Melbourne« en gefantaseerde adressen ; 
van no. 16 ook privaat uitgiften op ongestr. papier {c 5) en van 
17 in snede c 7. 

—.— Kleine waardes tempel ; wit: / / : c. 
18. y^ penny, groen (c 5). 
N.B. Met rose waardestempel privaatuitg. 

1905. Kop van Koning Eduard ; 
wit // : c. 
'9  V'i penny, blauwgroen (c 6) 
N.B. Komt veel voor met welwillend
heidsafstemp. »Melbourne«. 

N.B. Verschillende ofilicieele lichamen laten eigen enveloppen 
vervaardigen : zoo met waardestempel van no. : 

12. Shire of Heidelberg ; Town ofEssendon ; Ciiy of Prahran . 
i4. Shire of Euroa. 

Edam. W. P. CoSTERUS PZN. 

Kan wetenschappelijk verzamelen in het belang van den 
verzamelaar worden geacht, en zoo ja, welke 

eischen moeten daaraan worden gesteld? 
Met genoegen nam ik kennis van de beide artikelen van de 

beeren A. C. Voss en J. B. H. AsbeekBrusse in het Novembei
nummer van het Maandblad. 

Reeds onmiddellijk na het Congres van September 1923 Ie 
Breda was ik van plan hierover een eenigszins uitvoerig artikel 
te schrijven, doch ik besloot hiermede te wachten tot er meer 
plaatsruimte in het Maandblad disponibel zou zijn. Reeds in de 
eerste jaargangen van het «Nederlandsche Tijdschrift voor Post
zegelkunde» werd dit onderwerp door een Duitschen schrijver 
zeer uitvoerig behandeld, en ofschoon de toestanden in de jaren 
van toen en nu (1885—1923) in het verzamelen van postzegels 
zeer veranderd zijn, kon deze reeks van artikelen als grondslag 
wel dienstig zijn. 

Alvorens echter op de vraag dieper in te gaan, moet ik het 
volgende even aanstippen. 

De eminente Eerevoorzitter van de Vereeniging «Breda» bracht 
dit onderwerp ter tafel, onder bovenstaanden titel, doch veran
derde dit in de vraag: «Een goede definitie van hetgeen men 
bedoelt met wetenschappelijk verzamelen.» 

Ofschoon beide genoemde beeren in hunne lezenswaaidige 
artikelen vele punten aangeroerd hebben om aan te toonen, wat 
men onder wetenschappelijk verzamelen verstaat, meen ik, dat 
het volgende nog iets — zoo mogelijk — duidelijker de vraag 
als hierboven gesteld beantwoordt. 

Volgens mijn meening moet de wetenschappelijke zijde van 
het verzamelen gebruikt worden ten dienste der Philatelie, en 
wel voornamelijk om hare beoefenaars te vrijwaren voor schade, 
wat alléén geschieden kan door de postzegels wetenschappelijk 
te bestudeeien, de gedane bevindingen te beschiijven. 

Tot de voornaamste werkers ten dienste der philatelie behooren 
in de eerste plaats genoemd te worden, de chemist en de micros
coop en het is mijn bedoeling hier uiteen te zetten, welke belang
rijke diensten deze twee factoren de philatelie in het algemeen 
bewijzen. 

De chemie is een der voornaamste, waarbuiten wij onmogelijk 
kunnen. Ten eerste weet de chemist de samenstelling en de 
chemische uitwerking, die de verschillende inktsoorten en kleuren 
op onze zegels hebben. Bijvoorbeeld : een eenvoudig chemisch 
onderzoekkan onmiddellijk een gevaarlijke vervalsching ontdekken 
voornamelijk in zegels van oude data. In de eerste jaren van 
het uitgeven van postzegels waien nog niet de verschillende 
anilineinkten ontdekt en werden alle zegels gedrukt in ouder
wetsche kleuren van metaalachtige substantiën. Anilinekleuren, 
zooals tegenwoordig gebruikt worden, werden echter gebezigd 
voor vervalschingen en het is het weik van den chemist om dit 
te onderzoeken. 

Dit voordeel heb ik niet noodig verder toe te lichten daar 
ieder philatelist het nut hiervan inziet. 

Toentertijde werden zegels gedrukt in kleuren, die door toepas
sing van chemicaliën een andere kleur kregen. Het gevolg hiervan 
was, dat menige verzamelaar bedrogen werd, door het aankoopen 
van heele gewone zegels, die in een andere kleur veranderd waren, 
en waarover in de tijdschriften van die dagen hoegenaamd niets 
stond. 
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Om slechts een voorbeeld te geven : Een van mijn vrienden 
ontving een zichtzending, waarin zich een zegel van Victoria 
bevond, koningin Victoria op den troon, de 6 d. waarde. Dit 
zegel gemerkt »zeer zeldzaam« foutkleur was geprijsd k f i6o,— 
en was in een prachtige blauw-groene kleur gedrukt . Daar het 
hem te kostbaar was om hierop chemische exper imenten te 
doen, nam hij eenige gewone blauwe 6 d. onder handen, met 
het gevolg, dat hij ook eenige zeer zeldzame foutkleuren 
fabriceerde in dezelfde tint als de hiervoren genoemde en een 
ontelbare reeks van foutkleuren op deze wijze kon te voorschijn 
brengen. Onnoodig er bij te voegen, dat hij de »Rariteit« naar 
haren oorspronkelijken eigenaar terugzond, voorzien van de 
noodige commentaren. 

Ook met de tegenwoordige zegels worden dikwijls door ge-
wetenlooze personen dergelijke dmgen gedaan, het bijteekenen 
van lijnen of teekens ofwel bijvoegmgen of veranderingen in de 
teekening of het verdoezelen van gebreken. 

Deze manipulaties worden gewoonlijk met de hand uitgevoerd, 
doch ze zijn te ontdekken, daar, ofschoon de bekwame ver-
valscher wel de kleuren van inkt gebruikt, die er zeer goed 
bijkomen, hij gewoonlijk een ander soort inkt bezigt, waarvan 
de samenstelling door -de chemie verraden wordt. 

Een andere kennis ontving onlangs een Australisch zegel, de 
Vi d. in het Kangaroe-type ter inzage. Toen hij het zegel met 
zeker gas bewerkte werd ontdekt, dat de gebroken staart van 
de R (een eigenaardigheid van dit zegel) langzaam geheel ver
dween, terwijl het overige gedeelte van het zegel onveranderd 
bleef. Uit zegel verhuisde naar de prulleinand. 

Tot zoover hebben wij de chemie behandeld als hu lpmiddel 
van den vervalscher. Doch ook wordt de chemie veel gebezigd 
voor het reinigen en te voorschijn brengen van de origineele 
kleuren. Dit is een niet te versmaden hulp, die niet genoeg 
kan gewaardeerd worden. Immers het komt zoo vaak voor, 
dat men een zeldzaam zegel in z'n verzameling heeft, dat er 
onooglijk uitziet, en wanneer dit nu in handen gegeven wordt 
van een bekwamen chemicus, kan men er zeker van zijn, dat 
het een geheel ander aanzien krijgt. 

De microscoop is ook een niet te onderschatten hulpmiddel . 
Wij allen, philatelisten, dragen een zakloupe of microscoop steeds 
bij ons en beschouwen dit als onmisbaar. Hoeveel te meer 
kan een microscoop van zeer hooge vergrootingskracht, gewaar
deerd worden, die ons in staat stelt de verschillende typen, 
papiersoorten, tandingen enz. te onderzoeken. 

Voor het onderzoeken van verschillende drukken, re touches 
en andere belangrijke punten ; voor het herkennen van verval-
schingen enz. is de microscoop van onberekenbare waarde. 
Door middel van de microscoop kan men zijn onderzoekingen 
tot het oneindige uitbreiden. Een duizendste deel van een 
centimeter te lange streep, het bijteekenen van lijnen of teeke-
ningen worden dan zoo duidelijk weergegeven, dat de vervalsching 
onmiddel l i jk 'ontdekt wordt. De kleinste pennekras op t en gerei
nigd zegel, de oneftenheden in het papier, waar een scheur is gere
pareerd, al deze details worden door de microscoop blootgelegd. 

Eindelijk komen nog de verschillende instrumenten in aan
merking, zooals de micrometer, papiermeter enz. waardoor het 
mogelijk is de dikte van het papier, de grootte en de lengte 
van overdrukken, de gaten der tandingen, de teekeningen enz. 
na te pluizen, alles in het voordeel en ten nut te der phi la t ie . 

Als al deze onderzoekingen behoorlijk vastgelegd en mede
gedeeld worden, dan is het den vervalscher bijna onmogelijk op 
den ingeslagen weg voort te gaan. Ook dient dit alles tot verdere 
vorschingen op het terrein van ontdekkingen der philatelic. 
Wanneer dit behoorlijk ter hand genomen wordt en alles zeer 
duidelijk aan den verzamelaar, door middel van tijdschriften en 
handboeken, bekend gemaakt wordt, dan kunnen wij de reeds 
gedane ontdekkingen en onderzoekingen laten rus ten en onze 
onderzoekingen uitstrekken tot andere gedeelten. 

In het voorgaande heb ik getracht U een kijkje te geven op 
de hulpmiddelen, die ons heden ten dage ten dienste s taan, 
waardoor wij de philatelic op een hooger s tandpunt kunnen 
plaatsefi dan voorheen. 

En nu kom ik tot de eigenlijke v raag : »Kan dit alles in het 
belang van den verzamelaar worden geacht? En dan moet ik 
volmondig met een »ja« antwoorden en zal ik trachten dit duidelijk 
te maken. 

Op menige tentoonstel l ing is het mij opgevallen, voornamelijk 
onder die verzamelaars die over een ruime geldbeurs te beschikken 

hebben, dat zij meer het oog hebben op de hoeveelheid en den 
graad van zeldzaamheid, dan over het wetenschappelijke, dat zij 
ten toon stellen. 

Vele verzamelingen heb ik reeds gezien, met een enormen 
voorraad zegels, alle netjes naas t elkaar gerangschikt , sommige 
met ternauwernood eenige data van uitgifte, andere waar dit 
geheel ontbrak, doch alleen met den naam van het land er 
boven vermeld. 

Hoevele verzamelingen heb ik niet gezien, waarin een massa 
materiaal geëxposeerd was, waarin (onbewust) een verscheiden
heid van vervalschingen zich bevonden, en die toch door den 
eigenaar met trots aan den bezoeker getoond werden. 

Gelukkig gaan wij een nieuw tijdperk tegemoet . Meer en meer 
dringt zich de gedachte aan allen op, dat het tentoonstellen 
van prachts tukken en rari tei ten, den naam van Philatelie niet 
waardig is. 

Meer en meer wordt er nu op aangedrongen te verzamelen 
op wetenschappelijke gronden. Te iech t is door een lid der |u ry 
op de Intern. Tentoonstel l ing te Londen, Mr. John Luff, den 
bekenden philatelist van New-York in zijn speech gezegd: «Wij 
hebben hard gewerkt en daarom voelen en weten wij wat het 
beteekent hard te moeten werken. Daarom waardeeren wij in 
de eerste plaats de h a r d e wei kers die zich beijverd hebben om 
op wetenschappelijk gebied datgene te toonen dat weikelijk 
nutt ig en noodig is in de Phi la te l ie ; slechts in de tweede plaats 
wordt de verzamelaar beloond, die met geldelijke opofferingen 
doch zonder hersenwerk, het een en ander bi jeengebracht heeft». 

De tegenwoordige ernstige verzamelaar is te beschouwen als 
een onderwijzer. Hij is aangewezen zijn leerlingen te onder
richten in vakken die zij nog niet verstaan. Wij zijn aangewezen 
om het opkomend geslacht te onderrichten in da tgene dat wij 
onderzocht en gevonden hebben, aan hen over la tende op den 
ingeslagen weg voort te gaan en hunne onderzoekingen veider 
uit te breiden en aan huntie opvolgers mede te deelen. 

Dit kan alleen geschieden, wanneer de philatel ic op weten
schappelijke basis is gegrondvest. Het verzamelen van postzegels 
is niet, zooals voorheen, slechts het bi jeenbiengen van een zeker 
aantal zegels van een of meerdere landen, doch het vraagt thans 
naar het hoe en waarom. 

Het doel van het houden van tentoonstel l ingen is niet, om 
het publiek onze mooie verzamelingen te laten bewonderen, doch 
om hen te onderrichten wat en waarom verzameld wordt, en dit 
kan alleen gedaan worden indien dit wetenschappelijk geschiedt. 

Dat men er naar verlangt wetenschappelijk onderricht te worden, 
bewijzen de vragenbussen in bijna alle tijdschriften. W a n n e e r 
zulks niet het geval was zouden deze vragenbussen geen teeken 
van bestaan geven doch het tegendeel is waar. De verzamelaar, 
die liefde gevoelt tot het verzamelen van postzegels, antiek, 
penningen, schilderijen, n ' importe wat, is niet meer tevreden met 
slechts bijeengaren van een hoeveelheid van voorwerpen waarop 
hij zijn liefde heeft gevestigd. Hij wil weten waarom dit of dat 
is verschenen ; hij wil weten wanneer en bij welke gelegenheid 
het uitgegeven is en zoolang hij daarvan onkundig blijft gevoelt 
hij niet de ware lust tot verzamelen te bezitten. 

Het onderzoeken, het napluizen van de geschiedenis van het 
ontstaan van een zegel, van een afwijking in de teekening, van 
den opdruk, van de tanding, van den foutdruk, in het kort van 
alles wat tot het gebied der philatelie behoort , trekt hem aan 
en hij zal niet eerder rusten alvorens hij van alles nauwkeurig 
op de hoogte gesteld is. 

En is hij eenmaal zoover, dan is 't voor hem de grootste vol
doening zijn kennis openbaar te maken en deze m e d e te deelen 
aan zijne medeverzamelaars, die nog niet zoover in de materie 
der postzegelkunde zijn doorgedrongen. 

Het is mij, op tentoonstel l ingen opgevallen, dat uitgezonderd 
eenige buitengewone rariteiten, de bezoekers onverschillig van 
het eene vak naar het andere gingen, zonder eenige meerdere 
belangstelling te gevoelen voor verzamelingen, die, alhoewel 
compleet toch niet hunne bizondere aandacht t rokken, terwijl 
andere verzamelingen die op wetenschappelijk gebied samenge
steld waren en met beschrijvingen toegelicht waren steeds meer 
en meer de aandacht t rokken, en den goeden opmerker tot 
navolging aanspoorden. 

Ik moet nog iets even opmerken en dit is reeds in een der 
art ikelen in een vorig no. gezegd, n a m . : De meeste verzame-
laars(sters) wanneer zij een of meer landen zoogenaamd compleet 
hebben, hebben er geen intéresse meer voor, kijken er niet 
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eens meer naar om, omdat zij denken , alles bij elkaar gegaard 
te hebben wat er uitgegeven is. 

Dit zijn de oppervlakkige verzamelaars . Een wetenschappelijke 
verzameling is nooit compleet , om de eenvoudige reden, dat er 
s teeds iets te vinden, steeds iets te bestudeeren, steeds iets te 
voltooien is. 

Wij, Nederlandsche verzamelaars, meenen dat wij reeds alles 
weten betreffend onze Neder landsche zegels, doch zulks is niet 
juist . Hoe vaak worden wij verrast met iets geheel n ieuws ; 
met een uitgifte die wij in gedachten reeds geheel uitgeplozen 
hadden, en door een nieuwen vorscher, ontdekkingen worden 
gedaan, waaraan wij nooit gedacht hebben. Hoe vaak komt het 
niet voor, dat wij door bui tenlanders , die onze zegels nog ernstiger 
bes tudeeren, verrast worden met nieuwe gezichtspunten. 

Dit komt , en dit zal u mij moeten toegeven, door het weten
schappelijke dat wij tegenwoordig aan de Philatelie verbinden. 
Indien wij, zooals voorheen, alleen verzamelden met het doel 
alleen om te verzamelen, zou de lust tot verzamelen reeds jaren 
verdwenen zijn. 

Di t wat betref t het eerste gedeelte van het vraagstuk : »Kan 
het wetenschappelijk verzamelen in het belang van de verzame
laars geacht worden.« 

Het tweede gedeelte : »Welke eischen moeten daaraan gesteld 
worden ?« 

Dit is m.i. het moeilijkste gedeelte van het tweeledig vraag
stuk, ledere verzamelaar verzamelt volgens zijn eigen neigingen. 
Een vaste regel is niet voor te schrijven en zal ook nooit ge
maakt kunnen worden. 

W a a r de een volgens een historisch, de andere volgens een 
geograpisch en een derde volgens een ander systeem verzamelt 
is geen vaste stelregel te verwachten. 

De eisch die men stellen moet wordt bepaald door iemands 
capaciteiten, ontwikkeling, beschikbaren tijd en doorzet t ings
vermogen. 

Ik wil nu niet eens over de finantieele zijde spreken, want 
dit is volgens mijn meening , van zeer ondergeschikt belang O ! 
hoor ik reeds mompelen , en zie de hoofden schudden, doch ik 
handhaaf mijne meening en zal t rachten dit Ie bewijzen. 

Om slechts een voorbeeld te noemen, laten wij aannemen 
iemand die zich interesseert voor afstempelingen. 

Di t is wel een tijdroovend werk maar niet kostbaar. Ik weet 
wel, dat de zoekers naar s tempels soms flinke pi ijzen besteden, 
doch dit hadden zij niet noodig te doen, indien zij slechts over 
een flink dosis geduld hadden beschikt. De vorscher heeft geen 
haast , hij moet geduld hebben en kan dan tezijnertijd het ge-
wenschte bijna voor n iemendal bemachtigen. 

Het verzamelen van nuances van een uitgifte bewijst a lweder , 
dat niet alles zeer kostbaar behoeft te zijn. Alleen maar tijd en 
geduld en men overwint alles. En zoo zou ik nog meerdere zij
takken der Philatelie kunnen opnoemen die alle te zamen een 
geheel ui tmaken, wat een naam van wetenschappelijk verzamelen 
draagt . 

W a n n e e r dus de vorscher ernstig werken wil, en zich den tijd 
wil geven alles nauwkeurig te onderzoeken, zooals wij hier in 
Neder land en in het bui tenland veelvuldig aantreffen, dan heeft 
hij medegewerkt aan het wetenschappelijk geheel van de Phila
telie, dan heeft ook hij een steentje daartoe bijgedragen. 

Leon de Raay. 

.Noot van de Redactie. 
Met genoegen nemen wij er nota van, dat de geachte schrijver, 

die door zijn jarenlange ondervinding bij uitstek tot het ui tspre
ken van een oordeel bevoegd is, er, evenals wij, op aandringt , 
dat bij de tentoongeste lde verzamelingen korte beschrijvingen 
worden gegeven, tot leer ing van de bezoekers der tentoonstel
l ing. Dit is een punt , waarop wij in het artikel »Tentoonstellin
gen«, opgenomen in het Augus tus-nummer van het vorige jaar, 
reeds de aandacht vestigden. Het s temt tot tevredenheid, dat 
de Neder landsche Vereeniging op haar a.s, internationale tentoon
stelling deze beschrijvingen zal ver langen van de inzenders. 

Voldoende aan een reeds, herhaaldelijk uitgesproken verlangen 
is de Redactie, dank zij de medewerking van den heer A. Sau-
veplanne te Amsterdam, in de gelegenheid gesteld, regelmat ig 
een lijst van koopkoersen van minder courant vreemd bankpa-
pier te plaatsen. 

5 Maart 1924. 

KOOPKOERSEN VAN MINDER COURANT 
VREEMD BANKPAPIER 

Bank Gld Bulgaarsch 
Est landsch 
Finsch 

, Grieksch 
Hongaarsch 
Letlandsch 
Luxemburgsch 
Portugeesch 
Rumeensch 
Servisch 
Tjsechisch 
Turksch 
Australisch 
Nieuw-Zeeland 
Egyptisch 
Cyprus 
Jamaica 
Oost-Afrikaansch 
West-Afrikaansch 
Zuid-Afrikaansch 
Eng.-Indisch 
Ceijlon 
Straits-Settl 
Chineesch 
Chineesch 
Japaneesch 
Siameesch 
Algiersch 
Tunesisch 
Argentijnsch 
Boliviaansch 
Braziliaansch 
Chileensch 
Columbiaansch 
Guatemalaansch 
Mexicaansch 
Uruguay 
Venezuelaansch 
Por t . Koloniën 
Poolsch 

1.65 per 100 Levas. 
—.55 per 100 Mark. 
6.45 per 100 Mark. 
3.80 per IOC Drachmen. 

50.— per Millioen. 
—.90 per 100 Roebel. 
8.55 per 100 Francs. 
7.— per 100 Escudos. 
i.27'/2 per 100 Leis. 
2.92'/j per 100 Dinar. 
7.55 per 100 Kronen. 
i.27Vs PS"" Turksch £ 

n . 3 0 per £ 
11.30 per £ 
11.67V2 per £ 
11 20 per £ 
II .— per £ 
10.90 per £ 
ii .02'/2 per £ 
11.60 per £ 

—.77 per Rupee. 
— .74V2 per Rupee. 

1.27V2 per Dollar. 
1.60 per Tael . 
1.20 per Dollar. 
i . i6 ' /2 per Yen' 

— .96 per Tical. 
10.— per 100 Francs. 
10.— per 100 Francs. 
—.86 per Peso. 
—.42',j per Peso. 
— .28 per Milreis. 
—.21V2 per Peso. 

1.80 per Peso. 
1.25 per 100 Pesos. 

—.25 per Peso. 
1.90 per Peso. 

— .33 per Bolivar. 
5.20 per 100 Escudos. 

— . i7 ' / j per MillioenPoolsche. 
A. Sauveplanne. 

Tentooüstellingeü, Gongresseü, eoz. 
Internationale Postzegeltentoonstelling, te houden te 

's-Gravenhage in 1924. 
De termijn voor levering van prijzen voor de verloting der 

tentoonstelling in verband met deelneming in het waarborgfonds 
(zie circulaire verzonden bij het Februari-nummer van het 
Maandblad) , wordt verlengd tot i Juni 1924. 

# * 
ALLE LEDEN der verlotingscommissie : 

G. V. van der Schooren, Burgemeestersplein 2, Arnhem, 
A. N. Hamelberg, Van Pallandtstraat 58, Arnhem, 
J. P. Jorissen P.C.zn., Beatrijsstraat 56, Rotterdam, 
K. N. Korteweg, Beeklaan 518, ^s-Gravenhage, 
mr. E. Bonn, Corn. Speelmanstraat 7, ^s-Gravenhage, 

zullen gaarne prijzen in ontvangst nemen en alle gevraagde 
inlichtingen verschaffen. 

PhilateUstisch Allerlei. 
^ 

Uit »Handelsblad« van i4 Maart 1924. (Ochtendbl.) 
Merkwaardige militaire voorschriften. 

De militaire administratie — of moeten wij zeggen : sommige 
militaire administraties. ' — heeft tegenwoordig eigenaardige 

lllitMMJiWJiliil ^ ^ ^ ' ^ A Mk. B 3 0 J» >f „^ DfR. LEON DE RAAT 
• W i « W # % . . X V n 6- V Ä INT.TEU. XUIO 62S5 
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voorschriften bij vereffening harer rekeningen. Wij lezen in een 
kennisgeving van zulk een administratie uitgaande, o.a. de vol
gende merkwaardige bepalingen : 

Alle onkosten, nu verhoogd door rechten Ned. Bank enz. zijn 
voor uwe rekening, d.w.z. van den leverancier. Bankwissels kun
nen niet worden betaald. Voor een brief aan leverancier door 
adm. toegezonden (op enveloppe staan dan twee stempels) is 
door U slechts t i e n c e n t s S t r a f p o r t verschuldigd (voor 
frankeerkosten -brief). Brieven voor de administratie moeten 
door U steeds gefrankeerd worden verzonden, verzoeke h i e r 
v o o r t e g e b r u i k e n o p d r u k z e g e l s , j u b i l e u m 
z e g e l s , n i e u w e z e g e l s , ( l i e f s t v a n v e r s c h i l l e n d e 
w a a r d e ) . V e r z o e k e d e s t r a f p o r t z e g e 1 s t e m o g e n 
t e r u g o n t v a n g e n . 

Postzegelverzamelende administrateurs ? 

f Veilingen. 
$ 

Z 

I 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
II 

12 
13 
i4 
15 
i6 
17 
i8 
19 

21 
22 
23 
24 
25 

27 
28 
29 

30 

31 
32 
33 

3* 

Uitslag van de Zegelveiling op 19 Maart 1924. 

OMSCHRIJVING VAN DEN KAVEL. 
Hoogste 

in
schrijving 

5000 
6000 
7000 
5500 
1600 
2700 
6500 
4500 
3700 
2600 

Binnenla ndsche Frankeer zegels. 
stuks 

120 
50 

500 
500 
4oo 
600 

1000 
50 

6000 
8400 
2250 

750 
935 

8000 
1900 
6075 

925 
500 
700 

1300 

16850 
12500 
6500 

1750 

» ä f 10,— 
Jubileum-zegels J813—IQIS-

stuks Jubileumzegels in 10 complete seriën 
» » van f 10,— 
» » » » 5>— 
» > » » 2,50 
» » » » I,— 
» » gemengd . 

» opdruk f2,50 op f 10,— 
Luchtpostzegels. 

stel Luchtpostzegels . . . . 
Portzegels. 

stuks van Neder land gemengd 

» donkerblauw en opdrukken . . 
» De Ruijter-portzegels . . . . 

Frankeerzegels van de Ned. Koloniën. 
stuks gemengd 

» met opdruk „Java" . . . 
» » » „Buiten bezit" 
» » diverse opdrukken . , 
» van Suriname en Curafao 

Bnitenlandsche Frankeerzegels. 
stuks 

zegels afkomstig van het Dep. v. Buitenl. 
Zaken 
zegels afkomstig van het Dep. v. Buitenl. 
Zaken 

f 24,— 
» 48,io 
> 40,— 
» 222,— 
» 201,— 
» i i o , — 
» 121,— 
» 123,— 
» 60,— 
» 67,— 
» lOI,— 

» 161,60 
» 5 6 3 — 
» 703 — 
» 370,— 
» 128,— 
» 472,— 
» 112,60 
» 93>3o 

» 61 ,— 

> 137,95 
» 193.— 
» 1 4 5 , -
» 3 5 -
» 71,85 

» 52,— 
» 71,43 
» 62,-— 

» 108,— 

» 201,— 

» 105,40 
. 79,98 

» 65,75 

» 56,56 

Boekwerken, Tijdschriften, 
:' Catalogi, enz. < 

The Boys Owin Guide to Stamp Collecting. De bekende phila
telistische schrijver Fred. J. Melville behandel t in een twaalf-tal 
hoofdstukken op eenvoudige, populaire wijze het voornaamste, 
wat aan het verzamelen van postzegels vastzit. Zoo geelt hij den 
jeugdigen verzamelaar, want daarvoor is het werkje speciaal 
geschreven, nutt ige wenken bij de aanschaffing van een a lbum; 
hoe hij zijn duplicaten kan kwijtraken, hoe het watermerk der 
zegels is te vinden enz. enz. en ook hoe hij een «philatelist kan 
worden». 

Het aardige boekje, 55 bladz. dik, is voor den prijs van i shilling 
te geef. Het is uitgegeven door T h e Philatelic Inst i tute, Plumstead 
High Street 24, Londen. v. B. 

:.!.; 

ÏA) 
Ingezonden. 

(Buiten verantwoordelijkheid der Redactie.) 

•I-j 5;Ki 

Malang, 30 October 1923. 
WelEd. Heer Hoofdredacteur. 

Beleefd verzoek ik een weinig plaatsruimte voor onderstaanden 
oproep aan Philatelisten in Indië, waarvoor mijn weigemeenden 
dank. 

Reeds meerdere malen is in Europa — kort geleden nog te 
Londen en in September 1924 in Den Haag, een groote 
Internationale Tentoonstel l ing van Postzegels gehouden. Voor 
ons, Philatelisten op Java, valt daaraan niet dan zeer bezwaarlijk 
deel te nemen. Zou het daarom niet mogelijk zijn, dat wij zelf 
daartoe eens de handen in elkaar slaan en b.v. een volgend 
jaar een tentoonstelling organiseeren, hetzij te Soerabaia, dan 
wel te Malangl Zij, die h iermee instemmen, gelieven daarvan 
kennis te geven aan onderstaand adres. 

Hopende , geachte Redact ie , op uwen steun te mogen rekenen 
bij de eventueele verwezenlijking van dit plan, verblijf ik gaarne 

Hoogachtend, Uw dw dr. 
J. H. B E E R VAN D I N G S T E E . 

Gaarne plaatsen wij dezen oproep en wenschen den Indischen 
verzamelaars alle succes toe met hun streven. Redactie. 

Haarlem, 5 April 1924, 
Geachte Heer Redacteur. 

Ongetwijfeld zullen met mij meerdere verzamelaars, die de 
eer genieten in Rohr 's Philatelisten-Adresboek vermeld te staan, 
veel last ondervinden van Bnitenlandsche »Sammlerfreunden«, 
die gewone zegels zenden en daarvoor gaarne de duurdere 
HoUandsche zegels in de plaats ontvangen. Het vorig jaar s tuurde 
ik nog vele van die ongevraagde zendingen terug met de bemer
king, dat, indien in het vervolg geen retour-porto werd bijge
voegd, de zegels of niet terug werden gezonden, öf door uit
neming van een mij passend exemplaar het bedrag daarvoor 
zou worden afgehouden; het succes, dat ik h iermede bereikte 
was, dat die beeren hun verdere zendingen ten minste voor 
zich hielden. 

Telkens komt er echter weer een ander lastig heerschap op
dagen, meestal uit Duttschland, maar ook wel uit Oostenrijk— 
Hongarije—Italië en zelfs uit Rumcnië. Wanneer ik op mijn 
aangeteekend stuk het woord »Weingrosshändler« vermeld vind, 
dan weet ik al van te voren, dat zich weder een Rohr 's klant 
bij mij komt aanmelden. Een der laatsten, die vorig jaar bij 
mij aanklopte, was Ludwig von Aigner uit Bttda-Pest; deze heer 
zond mij een onbeduidende serie Post- en Portzegels van de 
nieuwe uitgifte Burgenland, waarbij de overdruk-portzegel 50/200, 
die dan misschien nog wat waard is, maar het goedje interes
seert mij bijster weinig. (Overigens is de geheele serie, buiten 
dan die Overdruk-port , te Rotterdam verkrijgbaar voor tachtig 
c e n t e n ! ! ! ) De heer Aigner verzocht mij voor die prachtserie 
van zooveel duizend Mark Michel-waarde 2 Seriën Nederl . Jubileum
zegels te zenden. Ik zond hem daarop een kaart, dat hij mij 
retour-porto moest toezenden, waarop ik geen antwoord ontving 

LAJJJ'JHi»i.«*l.iJI 
W A T E K & H i t r S H E E R . • M . Y A A R ^ C _ D I R . L E Ö N D E RA 
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en die volgens het thans ontvangen schrijven vermoedelijk niet 
in zijn bezit gekomen is. Toen ik geen antwoord kreeg zond 
ik hem in Maart 1.1. zijn stel zegels terug en behield voor porto 
en aanteekenen het overdrukportzegel van 50/200. 

Hierop ontving ik een zeer vleiend antwoord, waarvan U inlig
gend het afschrift zult vinden. Wanneer ik dien man dus geen 
Hollandschen Gulden zend dan ga ik op den zwarten lijst en 
zal er waarschijnlijk in de Hongaarsche postzegelbladen tegen 
mij gewaarschuwd worden! want Aigner verkeert in de meening, 
dat ik »WeltbundMitglied« ben, zooals ik uit zijn eersten brief 
kon bemerken (Ik ben dat intusschen niei). Maar wat nu daar
tegen te doen ! ? 

Wilt U misschien een kort uittreksel uit mijn en Aigner 's 
brief opnemen, opdat ik eventueel tegenover de HoUandsche 
verzamelaars niet als oneerlijk man bekend kom te staan ? Dit 
lijkt mij het eenige middel en hoop ik, dat U mij hierin ter 
wille zult zijn ; bij voorbaat zeg ik U dank voor Uwe welwil
lende medewerking. 

Inmiddels verblijve Hoogachtend, 
F. W. N. BECCARI . 

Lid »Hollandia«, No. 4. 

• A F S C H R I F T '••' '^rwf^ :?■ 
van een Brief van L. voN A I G N E R , BudaPest.  ; .̂ 

Herrn F. W. N. BECCARI , Wijnkooper, Haarlem. 
Geehrter Herr, 

Ich habe Ihre Karte in welchen Sie Rückporto veilangen n ich t 
erhal ten. Sie haben auch kein Recht von mir Porto zu verlangen,' ' 
da Sie in Rohr's Philatelisten Adressenbuch annonciert sind. 
haben Sie also die Pflicht Sendungen zu beantworten. Ich fordere 
Sie also auf mir entweder meine Marke, oder einen Holländischen 
Gulden sofort zu schicken. Sollten Sie das nicht umgehetid tun , , 
so werde ich gezwungen sein energische Massregeln zu treffen;« 

Mit Sammlergrusz, i 
(w.g.) LUDWIG votf A I G N E R . ĵ 

Budapest VIII, Jozsefkörut 35. ^ 
Wij geven den geachten inzender den raad, het geval niet t e l 

tragisch op te vatten. Een fatsoenlijk blad neemt een »waar
schuwing« van »verzamelaars« als Ludwig von Aigner zoo m a a r ' 
niet op. Wij vermoeden tenminste, dat genoemd heerschap 
»verzamelaar« is, anders is zijn »Sammlergrusz« minder ju i s t ! 
De inzender bedenke, dat l ieden als Aigner graag met grof 
geschut dreigen, hopende, dat de andere partij murw wordt. 
De lezers, die reeds in aanraking kwamen met dien groetenden 
Von Aigner, vteten nu, waar ze aan toe zijn. 

A D V E R T E N T I E N. J_!_l' 
UITSLUITEND voor LEDEN 

der 
Aangesloten Vereenigingen. 

Elk postzegelverzamelaar koopt een 
kilo postzegels Nederland en Buiten
land (gemengd) voor slechts fl 1,—, 
plus porto, bij: (59) 
Postzegelhandel „THE GLOBE", 
KRUOERSTRAAT 39.  ZAANDAM. 

Tekst dezer Annonces 
vóór den lOn In te zenden 

aan de Administratie. 

TE KOOP postz. der geheele wereld 
tegen zeer voordeelige prijzen. Bi] 
afname boven f 10,— extra korting. 
— VRAAGT ZICHTZENDINQEN. 
Tevens inkoop van Ned. en Ned. Ind. 
zegels. B. B. Paans, Werkendam. (60) 

POSTZEGEIHANDEI lOS. LA POUTRE, 'sHÄGE |1 
Prins Hendrikstr. 61  Postcheque en Giro no. 31822 :: 

INKOOP  RUIL „VERKOOP jj 
«■■^■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■{■■■■■gHlJ^HHa 

I A A N V U L L I N G P R I J S C O U R A N T 
iian den Jaaische Postzegeltiandel", Toussaintkade 41, den 
Nederland, 7 l/j o. bruin T6teBêche blok v. vier (zeldz.) 

» 10opl7 ' /2 c. grof get. f 1.10. Gew. slechts 
» 10 » 22Vj o. » » f 0,4.5. » '» 
» 1 Gld./171/jC. Dienst grof get. f 1.50 Gew. 
» Prov. Uitg. Compleet 7 stuks ongebruikt 
» Toorop of Weid.beid, Serie compleet 2 st. 

Wij betalen steeds hooge prijzen voor zegels 
van NED. en KOL., mits in PRIMA STAAT. 

België 1912, 40 c. n» 144 benev. de 5 fro. n» 122 slecbts 
» 1919 serie staalh. cpl. t. 50 o. 10 st. (ongebr.) 

Monaco, Nieuw 10, 15, 20, 25, 40 en 50 centimes 

I 
f 0,50 
f 0,20 
f 0,25 
f 1,20 
10,75 
f 0,65 

f 1,35 
f 1,50 
f 0,50 

Postzegelverzameling der geheele wereld te koop! 
Inh. ruim 9000 (Negen Duizend) zegels ireerendeels tot 1913. 
Zeer geschikt v verder verzam. Koopprijs slechts fl 550.— 

I 

Behalve de hieronder volg. zeg. en ser, is onze vorige prijscour, 
nog steeds in haar geheel geldig en gratis bij ons verkrijgbaar. 
België, serie staalh. met overdr. »T« benev. de 5 fros, 1923, 
Spoorw.zeg. 1916. Hongarije Vredesserie, Italië, Zwarthemden, 
1878 Overdr.serie. Memel No. 78, Zwitserland, ProJuventute 
1923 en Frankenwaarden, Nederland No. 6, benevens 5 
Gulden Jubileum 1913. Duitsch Z. W.Afrika is zonder 25 pf. 

PRIJSVERANDERINGEN : Duitschland Milliarden met over
druk Dienstmarke compl. f 1,— ; Rumeensche post in Con" 
stantinopel f 0,75 ; Portugal, Antonioserie compl. ongebr
Pr. Exempl. f 79,50. Juweel Pakket f 2,95. (125) 

WIJ KOOPEN, VEHKOOPEII EN OETAIllEEIIEN UWE COUECTIE. I 
Sdverfeerf in dif ^ M ■ * , 

C U R A Q A O S P E C I A L E 
AANBIEDING. 

1,50 op 21/2 gid., Yvert no. 28, cataloguswaarde 125 fr., 
in blokken, strips en enkele stuks, ä f 6,50 per stuk. 
Prachtig ruilmateriaal. Franco na ontvangst v, postwissel. 
* P O S T Z E G E L H A N D E L „ U N I V E R S E L " , * 
SPUI 13, AMSTERDAM. (11) J. J. A. ENGELKAMP. 

iiMin 
PORTUGAL 
50 verschillende 
75 verschillende 

100 verschillende 
150 verschillende 
200 verschillende 

f 0,30 
f 0,75 
f 1,40 
f 4,50 
f 1 5 , 

; = = ^ D i 
lORTUGEESCHE 

K O L O N I Ë N . 
50 verschillende f 0,25 

100 verschillende f 0,60 
150 verschillende f 1,25 
200 verschillende f 2,— 

NA ONTVANGST VAN POSTWISSEL. 
:: 25 cent bijvoegen voor porto. :: 

D. SLIEKER, ZAANDAM. 
(58) 

SB m 
'a!=r m ' ==I0 

Budolf Kormos,  POSTZEGELENGROSHANDEL 
Rotterdam  Postbus 636  Zuidblaak 32. I 

Te Koop gevraagd: 
NEDERLAND 

10 GULDEN, GEBRUIKT. . . 1905 
GEBRUIKTE JUBILEUMZEQELS 1923 

1913 
WELDADIGHEIDSZEGELS . . 1923 
VLIEGPOST COMPLEET. . . 1921 
1, 2 4 EN 5 GULDEN. . . . 1898 
GEBRUIKTE OPDRUKZEGELS . 1923 

Elĵ e hoeveelheid! (57) Hooge prijzen! 
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POSTZEGELHANDEL J. H. DONNAI, 
DEN HAAG  KETTINGSTRAAT 23. 

I I 
[P.^NHAAQ 

T E K O O P G E V R A A G D B 
PORTZEGELS VAN NEDERLAND 1881, 
TYPE IV, ONGEBRUIKT EN GEBRUIKT, 
IN PRIMA K W A L I T E I T TEGEN 

■ HOOGEN PRIJS. ^ ^ ^ 

UITSLUITEND HRNDEL IN 
ZELDZAAMHEDEN EN DE OUDE UITGIF

TEN VAN NEDERLAND EN KOLONIËN. 

Dl iiliilliliiiiiNiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiinniniiiiiiiiiiiiniiw^^ 

BRITSCHE KOLONIAALZEGELS i 
 Ik ben bezig met het detailleeren 
van eene prachtverzameling van 
OUD.AFRIKA, AUSTRALIË, WEST
INDISCHE EILANDEN, enz., in zeer 
mooien staat. Ze Itunnen worden 
bekomen tegen EEN DERDE VAN 
DEN C A T A L O G U S  P R IJ S. 

Koning Eduard

en Koning GeorgeUUgifien. 
 Van deze heb Ik een uitgezochte 
partij in voorraad, belde postfrisch 
en mooi gestempeld. De meeste ervan 
zijn geprijsd half cataloguswaarde. 
 Mooie zichtzendingen van elk der 
bovengenoemde zegels kunnen op 
verzoek aan solide aanvragers wor
den toegezonden, met overlegging 
:: van referentlën. :: 

J. B I R D , ' K r LONDON S.W. 6 

■1 

Dl lliii{iiiiiiiiiiii!iiiiiililliiiiililiiiliiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiilii!iiiiiiiii!iii|iiiiiilim iiiiiiiiiiiiiiiiiiirl 
imiliiiiiii'il I 

T. ALLEN^ London Ë 11̂  England. 
„CRAIGARD" BLAKE HALL R£, WANSTEAD. 

IK BEN EEN SPECIALITEIT IN BRITSCHE KOLO

NIALE ZELDZAAMHEDEN, EN ALLEEN ZEGELS IN 
DEN MEEST ONBERISPELIJKEN STAAT WORDEN 
IN MIJN VOORRAAD AANGETROFFEN. :: :: 

M A N C O  L I J S T E N 
HEBBEN MIJN PERSOONLIJKE NAUWKEURIGE 
= = AANDACHT. = 

ZICHTZENDÏNGEN WORDEN OP AANVRAAG TOEGEÏZONDEN 

L'JÄMH.fflmiaH .TA A R ^ C ̂  . DIRV L E O N D E RAAT 
I N T  T E l  X U r O 6 2 S 5 

Mr^^mimm 
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I 
■ 

EIN INTERESSANTER VERGLEICH!! 
Bei dem gegenwärtigen Fehlen von massgebenden Preisnotierungen in den Katalogen deutscher Währung 

und der daraus folgenden Unsicherheit in den Preisen, ist es in höchstem Masse interessant, die Ergebnisse 
meiner letzten Versteigerung mit den Notieringen mehrerer bekannter in und ausländischer Kataloge zu 
vergleichen. Die unten angeführten Preise verstehen sich allerdings nur für ganz erstklassiges Material, 
wodurch diese Versteigerung besonders ausgezeichnet war: 

Baden No. 1. 
• 30 Kr. 

Bayern, 1 Kr. schwarz 
» 6 Kr. I. type 

* 12 Kr. gez. 
• 12 Kr. gez. 

Braunschweig No. 2 a. Bf. 
» No. 3, lose. 

I I . Em. 2 Sgr. a. Bf 
Dänemark 2 Rsbsk. 
Orossbrit. No. 1, superb. 

» £ 5, superb 
£ 1 Wz., 3 Kronen 

Luxemburg 25 c. geschn.l 
Prunkstück/ 

» 40 c. geschn.J 
Prunkstück/ 

Oldenburg 1 Vs. Thlr . i 
Dreierstreifen a. Bf.| 

Sachsen 3 Pfg. rot \ 
a. Zirkular ƒ 

Zürich 6 Rp. a. Bf. 
V. St. Y. N. A. 1847, 10 c. a. Bf. 
Württemberg * 70 Kr. 

Senf 
120 
450 
600 

30 
250 
550 
175 
200 

25 
200 

20 
2000 
500 

300 

350 

75 

2500 
2000 
1500 
1200 

in 
G.mk. 

60 
225 
300 

15 
125 
275 
87 

100 
12 
40 
4 

400 
100 

60 

70 

37 

1250 
400 
120 
600 

Michel 
1000 
2600 
2500 
400 

1200 
2600 
1750 
2000 

225 
1400 

90 
3000 
1400 

975 

600 

750 

28000 
3400 
2000 
5200 

in 
G.mk. 

42 
109 
105 
11 
49 

109 
73 
84 

9 
59 
4 

125 
59 

41 

25 

31 

1175 
143 
84 

218 

Gibbons 
75/-
70/-

£ 10 
30/-
75/-

100/-
£ 5 
£ 7 

15/. 
90/-

5/-
£ 9 

75/-

45/-

40/-

45/-

£ Ö0 
£ 8 
£ 8 
£ 15 

Scott 
$ 15 
$ 20 
iS 40 
$ 7,50 
$ 15 
$ 25 
$ 2 5 
$ 30 
$ 3 
1 20 
$ 1,50 
$ 40 
$ 20 

$ 10 

$ 9 

$ 9 

1 850 
$ 40 
$ 2 5 
$ 75 

Yvert 
175 
150 
600 
85 

160 
275 
325 
400 
45 

250 
18 

500 
225 

150 

100 

135 

4250 
450 
300 
850 

in 
G.mk. 

44 
87 

150 
21 
40 
69 
81 

100 
11 
62 
4 

125 
66 

37 

25 

36 

1060 
112 
75 

112 

Kohl Hdb. 
ll.Aufl. 

G.mk. 
40 

100 
100 
15 
60 

125 
80 
95 
12 

Erzielt 
O.mk. 

4B 
80 

130 
15-20 

90 
110 
100 
100 

14-15 
5C-60 
16-22 

210 
80-96 

170 

100 

100 

1050 
IBO 
115 
275 

I 

m 

Hunderte von anderen Losen zeigen ähnlich günstige Resultate! Die Ergebnisliste ist erschienen 
und wird allen Einlieferern und Bietern umsonst, sonstigen Interessenten gegen Einsendung von Rentenmark 
1,—, portofrei zugesandt. 

W A S L E R N E N W I R D A R A U S ? 
1) Dass feinste Stücke immer Liebhaber finden. 
2) Dass die in meiner Versteigerung erzielten Preise in der Mehrzal nicht nur über den deutschen, sondern 

auch den Preisen des Weltmarktes liegen, da überall mit erheblichen Preisabschlägen auf alle Katalog
preise gerechnet wird. 

3) Dass nur eine besonders gut organisierte Auktionsfirma mit Kundschaft in der ganzen Welt höchste 
Preise erreichen kann. 

So sind z.B. die Baden-Blocks meiner letzten Versteigerung nach Amerika verkauft worden. 
Selbst wenn sich im Laufe dieses Jahres die gegenwärtigen deutschen Marktpreise denen des Auslandes 

anpassen sollten, so können Sie überzeugt sein, dass ich die nach Lage des Marktes überhaupt zu erzielenden 
höchsten Preise erreichen werde. Ich bitte daher um Einsendung von nur feinstem Material in Raritäten, 
besonders von Dekorationsstücken auch kleinerer Marken, also interessante Frankaturen, breitrandige Streifen 
und Blocks u.s.w. Mittleres normales Material hat gegenwärtig keine Aussicht, gute Preise zu bringen und 
ich bitte von der Einsendung solcher Stücke abzusehen. 

A U C H A L T - D E U T S C H E G A N Z S A C H E N , 
deren Bearbeitung meine Spezialität ist, bringen, sobald es sich um seltenste Stücke handelt, Preise, welche 
weit über dem Niveau der Preise für Marken liegen. So erzielten: 
Thurn u. Taxis 6 Kr. Damenformat, Senfpreis Mk. 100,— 

(allerdings erst das zweite bekannt gewordene Stück) G.mk. 2150,— 
do. 3 Kreuzer rosa, Wertstempel unten statt oben G.mk. 315,— 
do. 3 Kreuzer doppelter Wertstempel G.mk. 310,— 

L ü b e c k , II. Ausgabe 1/2 Seh. grün, ideal schön, Senfpreis Mk. 200,— G.mk. 380,— 
Falls Sie geeignetes Material haben, bitte ich mit mir in Ihrem eigenen Interesse in Verbindung zu treten. 
Meine nächste Versteigerung findet in den letzten Tagen des Mai oder ersten Tagen des Juni statt, und 

müssen Einlieferungen bis zum 15 April in meinem Besitz sein. (62) 

RUDOLF SIEGEL, BRIEFMÄÜXEH-IIUKTIONSHAUS, B E H L I N W . S , FDIEDIIICHSTIIIiSSE 162 L 
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Candidaat-werkende leden. 
J. Warmolts, Directeur Handelskamer te Rotterdam, Christoffel 

van Swolstr. 5, ^s-Gravenhage. (Voorgesteld door G. A. J. Mirrer). 
W. M. J. Sieuwertsz van Reesema, Balistraat 96, 's-Gravenhage. 

(Voorgesteld door C. J. Coeland.) 
Bedankt als Correspondeerend lid. 

B. J. L. K. de Heer, Keizerstraat 22a, Rotterdam. 
H. van der Meijden, Vlaardingen. 

Adresveran deringen. 
J. J. Knotter, oud a d r e s : Valeriusstraat 20, 's-Gravcnhage, 

wordt 24 April a .s . : Overtoom 556, Amsterdam. 
J. K. Koosebuur, oud adres : Schwanthalerstrasse 65, München, 

wordt nieuw a d r e s : Travessa do Cypreste24,A^zVtóc^öy (Brazilië). 
H. Cramer, oud a d r e s : Departement B O.W., Weltevreden, 

wordt nieuw ad re s : Laan van Meerdervoort 239, 's-Gravenhagc. 
Vergadering. 

VOORJAARSVERGADERING op Donderdag 24 April 1924, 
des avonds te 8.15 nar, in het Znid-Hollandsch Koffie-
hnis , Groenmarkt, te 's-Gravenhagre. 

Notulen. Mededeelingen. 
Ingekomen stukken. Oroote Jaarlijksche g r a t i s 
Ballotage nieuwe leden. verloting. 
Diverse jaarverslagen en event. Rondvraag. 
ingekomen voorstellen (art. 19 Sluiting. 
huish. reglement.) 

Ver. van Postzegelverz. „de Globe", te Arnhem. 
Secretaresse: J. G. Schuurman, Apeldoornscheweg 57, Arnhem. 

VERSLAG van de vergadering, gehouden op Dinsdag 
25 Maart 1924, des avonds te 8 uur, in Café-
Restaurant „Nationaal", te Arnhem. 

Aanwezig 19 leden. De voorzitter opent de vergadering, 
waarna de notulen worden voorgelezen en goedgekeurd . Inge
komen zijn een aanmelding voor het l idmaatschap, twee bedanken 
en eenige adreswijzigingen. 

Hierna sluiting. 
De Secretaresse, 

J. G. SCHUURMAN-MEESTERS. 

Candidaat-lid. 
W. G. J. Mohr, Jansplein 53, Arnhem. 

(Voorgesteld door H. Segers.) 
Bedankt als lid voor 1924. 

142. H. L. Backer van Ommeren, Emmastraat 2, Arnhem. 
Voor 1925. 

59. Th . B. Schi lderman, Molenweg A 243, Haaksbergen. 
Overgeschreven lidmaatschap van: 

95. mevr. van Leeuwen-de Grauw, Apeld. weg 216, Arnhem, 
op mevr. Rutgers van der Loeff- van Leeuwen, de Genestetweg 6, 
Bloemendaal. 

Adresveranderingen. 
45. F. J. Hoebink wordt : R. van Kolfschotenlaan 5, Arnhem. 

125. A. Stil word t : Passavantlaan 22, Arnhem. 
Vergaderingen. 

Vergadering op Dinsdag 28 April 1924, \ In Café Natlo-
Socleteits-avond op Dinsdag 13 Mei 1924, ƒ naai te Arnheui. 

Philatelistenclub ,,Rotterdam", te Rotterdam. 
Secretaris: P. J O R I S S E N P . C . Z N . , Beatrijsstraat t^d, Rotterdam. 

GEWONE BIJEENKOMST op Dinsdag 11 Maart 1924, 
des avonds te 1% uur, in. het Poolsch Koffiehuis. 

Aanwezig 21 leden. De voorzitter, de heer De Ruiter, opent 
de vergadering, waarna de notulen der vorige vergadering 
worden gelezen en goedgekeurd . 

Het candidaat-lid wordt aangenomen. 

Ter bezichtiging gaat rond de collectie nieuwe landen, eigen
dom van den heer Van der Horst en omva t t ende : Rusland 
{Sowjet Republiek), Krim Rep., Polen, Boven-Silezië, Allenstein, 
Marienixjerder, Letland, Lithauen, Memel, Dantsig en Kateliën. 

De zeer interessante collectie werd met groote belangstell ing 
bezichtigd, vooral ook omdat een en ander zeer volledig en zeer 
mooi opgezet was. De heer Van der Horst mocht zeer waardee-
rende woorden, door den voorzitter tot hem gericht, onder applaus, 
in ontvangst nemen. 

Hierna had de zegelverloting plaats. 
De zegelverkoop bracht in de kas f 1,90. 
De door den heer Nieuwenhuijs gestelde vragen werden door 

den voorzitter beantwoord. Hierna sluiting. 
De secretaris, P. JORISSEN P.Czn. 

Aangenomen als lid. 
G. Kuntze, Heemraadsingel 60a, Rotterdam. 

Internationale Ver. ,,Philatelica", te 's-Gravenhage. 
Secretar i s : L. C. V E R S P O O R j r , Fahrenheitstr . 373, 's-Hage. 

VERSLAG der JAARVERGADERING, op Woensdag 26 
Maart 1924, in café „Hollandais", te's-Gravenhage. 

Aanwezig 2 dames- en 58 heeren-leden. 
De voorzitter opent de 13e jaarvergadering met een toepasse

lijk woord en kan met vreugde erkennen, dat 1923 voor j>Phila-
telica« een jaar van vooruitgang is geweest. Hij heet ons nieuw 
lid Rosseel en het candidaat-lid Kramers hartelijk welkom. 

Zegels ten bate van de kas zijn geschonken door de heeren 
Langers en Amiabel en voor de verloting door mevr. Van der 
Houwen en de heeren Van der Houwen, Reijerse, Hoogerdijk, 
Nowee, Amiabel en Melsert. 

Op voorstel van het bestuur worden geroyeerd wegens non-
betaling : H. Huisman, Zwijndrecht, P. Kaan, Neuze?i, en W. M. 
I. A. L. de Visser, Bergen-op-Zoom. 

De heer Smeding te Sliedrecht heeft inmiddels aan zijne ver
pl icht ingen voldaan en wordt gerehabiliteerd. 

De jaarverslagen van secretaris en penningmeester worden 
behoudens een enkele opmerking goedgekeurd. 

In het verslag van de verificatie-commissie wordt den heer 
Van der Willigen hulde gebracht voor zijn nauwkeurig beheer 
en wordt hem onder applaus decharge verleend. De commissie 
wordt dank gezegd voor hare bemoeiingen. 

Bij acclamatie worden de aftredende bestuursleden hei kozen. 
De heer Trouw heeft door ongesteldheid van den heer Ver-

heijdt de jaarverloting alleen in orde moeten maken. Hij deelt 
mede, dat de heer Amiabel voor deze verlot ing een prijs 
beschikbaar heeft gesteld. Den heer Trouw wordt dank ge
bracht voor zijne bemoei ingen; wat betreft de verlot ing voorde 
afwezigen, hiervoor worden de heeren Langeveld en Schan enbe rg 
bereid gevonden hem te helpen. De ie prijs (jaarverloting) 
valt ten deel aan mevr. van Dorsse r—Waldeck ; de heer 
Lapidoth krijgt den len prijs van de gewone verloting. 

Gedurende het i e kwartaal heeft de veiling eene bate voor de 
kas opgebracht van f 19,14. 

In antwoord op een vraag van den heer Engles in zake 
deelname aan de Internationale Postzegeltentoonstell ing deelt de 
voorzitter mede, dat deze vraag door het bestuur in behandel ing 
zal worden genomen. 

De heer Van Nes deelt iets mede over de rondzending. 
De heeren Schnabel en Langeveld meenen, dat de jaarver

gader ingen in 't vervolg wat meer feestelijk gehouden kunnen 
worden. Dit wordt toegestemd. Ook de heer Van Leiiden vindt 
dat en ook dat wij met de verloting de bezuiniging niet te ver 
door moeten drijven. Van den heer Amiabel zijn briefstukken 
ter bezichtiging rondgegaan. 

Niets meer aan de orde zijnde, wordt de vergadering onder 
dankzegging voor de opkomst gesloten. 

De Secretaris, L. C. VERSPOOR J R , 
Geroyeerd wegens non-betaling. 

166. H. Huisman, Zwijndrecht. 
44. P . Kaan, Neuzen. 

l o i . W. M. I. A. L. de Visser, Bergen-op-Zoom. 
Gerehabiliteerd. 

166. H. Smeding, Sliedrecht. 
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Bedankt als lid. 
48. P. F. J. J. Reelick, den Haag. 
61. T h . Siegmund, Breda. 

Adresveranderingen. 
43. P. van der Meulen, Obrechts t raat 380, den Haag. 

181. P. Landheer , Voorstraat 65, Delft. 
145. J. J. Bouman, W. van Oudshoornstraat 65, den Haag. 

5. A. Berlijn, Fred. Hendrikplein 8, den Haag. 
J . ' { Hr . en mevr. v. d. Houwen, Nie. Tulps t raa t 14, i/wi/f^rt^. 

Nieuwe leden. 
192. F. R. van Dam, Vijfhoek 10, Zwolle. 
280. V. A. Kramers, Poeldijkschestraat 33, den Haag. 
300. A. A. van Ginkel , Archimedesstraat 44, den Haag. 

Candidaatlid. 
A. van Delft, postbeambte, de Bilt. (Eigen aangifte.) 

Vergaderingen. 
BË8TÜURSVEBGADERING op Woensdag 23 April 1924, 

des avonds te 7'/'. uur, in zaal I van Café «Hollandais«, 
Groenmarkt, te 'sGravenhage; daarna ALG. VERGADERING 
tezelfder plaatse , te T^/j uur. 
Opening. Ingekomen stukken. Verloting van zegels. 
Notulen. Veiling van zegels. 
Ballotage cand.leden. Rondvraag en sluiting. 

Kort overzicht over 1923. 
Zoowel financieel als wat betreft het ledental is 1923 voor 

>Philatelica« zeer gunstig geweest. Ons batig saldo is grooter 
geworden. Het aantal leden is vermeerderd met 34 en was op i 
Januar i 286. De heer Donnai is ons als keurmeester trouw 
gebleven, waarvoor hartelijk dank. Als voorzitter moesten wij 
den heer Van Leijden missen, die tot eerelid werd benoemd. 
In zijn plaats werd de heer Reijerse gekozen. 

Door sterfgeval ontvielen ons een viertal leden, w.o. ook 
onze geachte secretaris, de heer Van Lookeren. Deze werd 
vervangen door den tegenwoordigen functionaris. De beeren 
Friederich en Van der Veen werden als nieuwe leden aan het 
bes tuur toegevoegd. 

Het bezoek op de vergaderingen bleef op het oude peil. De 
poging met de ruilavonden is mislukt. De door den heer Amiabel 
uitgeloofde prijs is aan den heer Kirchner toegewezen. Onze motie 
inzake de nieuwe postzegels vond een goed onthaal . Rondzen
dingen werden tegen brand en diefstal verzekerd. Een biblio
theek werd gesticht. Onze geachte heer Van der Willigen heeft 
een dubbel jubi leum gevierd. 

Verschil lende leden in en buiten den Haag hebben ook in 
1923 getoond belang te stellen in »Philatelica« en met ons mede 
te leven, waarvoor onze dank. 

Ned. Phil. Ver. ,,Op Hoop van Zegels", te Haarlem. 
Secre tar i s : G. V E R S T E E G , Jan Haringstraat 13, Haarlem. 

KORT VERSLAG van de ALGEMEENE VERGADERING 
op Donderdag 20 Maart 1924, in „Lion d'Or", te 
Haarlem. 

Voorzitter : de heer Westerouen van Meeteren. Aanwezig 29 
l e d e n ; als genoodigde de secretaris der Nederlandsche Ver
eeniging, de heer A. van Dam. 

De notulen der vorige bijeenkomst, de jaarverslagen van secre
taris, penningmeester en bibliothecaris worden onveranderd 
goedgekeurd. 

Over de, door O. H. v. Z. ingediende motie inzake de uitgifte 
van speciale zegels bij gelegenheid der Internat ionale Tentoon
stell ing te 'sHage, ontspruit zich een uitvoerige gedachtenwis
seling, waarbij o.a. de heer Van Dam de hem gestelde vragen 
om inlichtingen uitvoerig beantwoordt. Als resul taat der bespre
kingen is te melden, dat de motie, die n immer de bedoeling 
had de Ned. Ver. onaangenaam te zijn, gehandhaafd blijft, doch 
dat de vergadering met algemeene stemmen besluit vier aan
deelen in het waarborgfonds voor de tentoonstell ing te nemen. 

Als leden der verificatiecommissie worden vervolgens gekozen 
de beeren Risselada en Rol. 

Bij de bestuursverkiezing deelt de voorzitter mede, dat de 
secretaris zich, wegens vertrek naar elders, niet herkiesbaar s te l t ; 
voorts treden af de commissaris van toezicht en een der sectie
hoofden. Als secretaris wordt gekozen de heer Versteeg, terwijl 
de beide andere aftredende bestuuisleden, de beeren Traanbeigen 
Engelenberg,als commissaris respectievelijkalssectiehoofd, worden 
herkozen. De penningmeester wordt gedechargeerd, nadat zijn 
beheer in orde is bevonden door de verificatiecommissie. 

De begrooting wordt vervolgens goedgekeurd. 
Na de groote zegelverloting onder alle leden en eene verloting 

onder de aanwezigen volgt rondvraag en sluiting. 
Haarlem, 5 April 1924. De Secretaris. 

JAARVERSLAG over 1923/24. 
Het is mij wederom een genoegen, U hierbij het jaarverslag 

van onze Vereeniging over het afgeloopen jaar te mogen uit
brengen. Evenals den vorigen keer zal ik ditmaal volstaan met een 
kort résumé, aangezien ook dit jaar niet rijk was aan belang
rijke feiten. 

Ons ledental is nog steeds stijgende, wat b'ijkt u i t ' t volgende 
over het tijdvak i Maart 1923 ■— i Maart 1924: 

Aantal nieuwe leden 20, bedankt 11, geroyeerd i , wat dus een 
vooruitgang beteekent van 8 leden. Op i Maart '24 telde onze 
Vereeniging alzoo : i eerelid, 5 begunstigers, 132 leden. 

Het bezoek op de algemeene vergaderingen blijft echter nog 
zeer gering. Ook voor de ruilavonden, waarvan er weer enkele 
werden gehouden, is de animo nog maar dunnetjes. 

Op verschillende avonden werden weer door enkele leden wel
willend collecties of deelen daarvan ter bezichtiging meegebracht, 
o.a. door de beeren De Vries, Van Rees, Brinkman, Rezelman en 
Traanberg , terwijl de zegelverlotingen weer veel belangstelling 
hadden . 

Op de jaarlijksche a lgemeene vergadering in Maart van het 
vorige jaar werd het bestuur weer als zoodanig herkozen. 

Uitbreiding van het bestuur vond plaats in de vorige November
vergadering, toen de heer J. C. Wildschut als 3e sectiehoofd werd 
benoemd. Wegens bedanken van den heer Slootweg als sectie
hoofd werd de heer H. Ph. J. Amesz in diens plaats gekozen. 

Behoudens door een kleine vertraging bij den aanvang van 
het rondzendingsverkeer in den herfst van het vorige jaar, zijn 
ditmaal de elk jaar weer optredende klachten van vele leden 
vrijwel achterwege gebleven, wat wel pleit voor een regelmatig 
verloop der ruilzendingen. Misschien zijn een paar ernstige 
waarschuwingen aan de ergste overtreders, wat betreft het te 
lang houden der boekjes en een paar gevoelige geldboeten aan 
de grootste boosdoeners, niet geheel vreemd aan een betere 
medewerking der leden. 

Het spijt mij, nog even te moeten memoreeren, dat een der 
beboete leden na herhaalde aanmaning in gebreke is gebleven 
de verschuldigde gelden te voldoen, waardoor het bestuur zich 
genoodzaakt heeft gezien, genoemd lid te royeeren. 

In de algemeene vergadering in November 1923 is door onze 
Vereeniging een motie van afkeuring tegen de beperkte ver
krijgbaarheidsstelling van een 3tal zegels, die ter gelegenheid 
van de a.s. Postzegeltentoonstelling in den HaagzuWen worden uit
gegeven, met op I na alle s temmen vóór en I blanco, aangenomen. 
Die motie heeft blijkens mondel inge en schriftelijke uitlatingen 
van onze zustervereenigingen nog al eenige, over het algemeen 
minder pleizierige, beroering gewekt. Behoudens een enkele uit
zondering bleek men het geheel niet eens met ons, wat op 
meer of minder aangename wijze is medegedeeld geworden. 

Tenslot te nog een enkel woord over den zeer gunstigen finan
cieelen toestand onzer Vereeniging. 

De ontvangsten bedroegen f891,42, de uitgaven f642,135; 
wat met dat van het vorige j aa r mee een batig saldo geeft 
van f 382,415. 

De vorderingen per 29 Februari waren f 125,16, de schulden 
f 78.95, wat dus nosr een batig saldo zal opleveren van f 46,2i. 

Hiermee aan het eind van mijn verslag gekomen, rest mij de 
hoop uit te spreken, dat het tijdperk van bloei en vooruitgang, 
waarin onze Vereeniging zich op het oogenblik bevindt, moge 
duren tot in lengte van dagen. 

Haarletn, Maart 1924. De Secretaris, 
G. D. SWANENBURG DE V E V E . 
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Voorgesteld als lid. 
jhr. F. J. Humalda van Eijsinga, Militair Hospitaal, den Haag, 

(Voorgesteld door N. J. Bakker, lid no. 62). 
E. J. Bruins, ie Luitenant Mil. Adm., Hooglandscbekerkgracht 

24, Leiden. (Voorgesteld door J. van Maaren, lid no. 133). 
W. B. de Jager, Oude Loosdrecbtscheweg 23, Hilversum. 

(Voorgesteld door G. J. C. Schagen, lid no. loi). 
G. Stegwee, Leeraar M. O. Boekhouden, Kloppersingel 105, 

Haarlem. (Eigen aangifte.) 
Bedankt als begunstiger. 

N. van Maurik, Ripperdapark 20, Haarlem. 
Geroyeerd (wegens niet betalen van verschuldigde gelden). 

H. J. Kappers, Zijlweg 105, Haarlem, (lid no. 129). 
Ruil- en Veilingavond op Dinsdag 29 April 1924, 's avonds te 

8 uur, in het Qebouw van den Kegelbond, Tempelierstraat 35, 
Haarlem. 

Het ligt in de bedoeling op dezen avond zegels, door de leden 
ingezonden, te veilen. Helpt allen mee, dezen eersten veiling
avond te doen slagen. Den leden wordt verzocht, te veilen zegels, 
met opgave van minimum verkoopprijs, te zenden aan den com
missaris van toezicht, J. P. Traanberg, Brouwersplein 25 rood, 
Haarlem. 

Belangrijk! 
In de plaats van den heer G. D. Swanenburg de Veye, die 

wegens verhuizen naar elders genoodzaakt is, de functie van se
cretaris neer te leggen, is gekozen de heer G. Versteeg, Jan Ha
ringstraat 13, Haarlem. 

Aan dit adres gelieve men dus in het vervolg alle correspon
dentie, aangifte van leden, adresveranderingen, enz. te richten. 

Het Bestuur. 

Philatelisten-Vereeniging , ,Groningen", te Groningen. 
Secretaris: C. M E I J E R , Oude Boteringestraat 39, Groningen. 

IN MEMORIAM 
VOS, TE DELFZIJL, BORCHERT 

t 16 MAART 1924. 
VERSLAG der vergadering, gehouden op Maandag 10 

Maart 1924, in het Hotel-Restaurant „Willems", te 
Groningen. 

Aanwezig 26 leden. De notulen der vorige vergadering worden 
goedgekeurd. Ballotage heeft plaats van de beeren F. Cleij, 
K. A. Cleij, S. Coolsma en A. Dekker, allen te Groningen (resp. 
voorgesteld door de beeren Dijkema, t'ijnvandraat en Van der 
Spek), die met algemeene stemmen als lid worden aangenomen. 

Omtrent de maandelijksche verloting wordt de wensch geuit 
niet aan alle aanwezigen een zegel te schenken, maar uit de kas 
enkele betere stukken beschikbaar te stellen, welke gratis worden 
verloot. Bij wijze van variatie bestaat hiertegen geen enkel be
zwaar. Na veiling ging de vergadering te kwart voor elf uiteen. 

De Secretaris, C. MEIJER. 
Overleden. 

16. B. Vos, Delfzijl. 
Nieuwe leden. 

78. F. Cleij, Rhijnvis Feithplein 31 a, Groningen. 
55. K. A. Cleij, Petrus Hendrikzstraat 30, Groningen. 
79. S. Coolsma, Sterreboschstraat 24, Groningen. 
80. A. Dekker, Petrus Hendrikzstraat 79 a, Groningen. 

Adresveranderingen. 
26. C. J. Reijerse, Koningskade 5, den Haag. 
37. R. Boekema, Nettelbeckstrasse 11 lll, Berlin W. 62. 

Rondzendingsverkeer. 
Verkoopboekjes voor de rondzending (16 bldz.) zijn ä 7'/2 et. 

bij den commissaris verkrijgbaar. 
Vergadering. 

Maandag ó Mei 1924, te 8 ^ w«r, in de bovenzaal van het 
Hotel-Restaarant Willems, Heerestraat te Groningen (dit 
maal Tervroegrd op den Isten Maandag ranwege de Itermis !). 

Philatel.-Vereeniging ,,Zuid-Limburg", te Maastricht. 
Secretaris: J. W. J o n k e r s , St. Lambertuslaan 36, Maastrichi. 

KORT VERSLAG van de vergaderingen van Maandag 10 
en 24 Maart en 7 April 1924, in de bovenzaal van 
de Sociëteit „Momus" te Maastricht. 

Voor een 22-taI leden en i introducé opende de voorzitter te 
8.15 de vergadering met een hartelijk woord van welkom tot 
de aanwezige nieuwe leden, candidaat-leden en introducé. Met 
algemeene stemmen werden mej. Beurskens, de beeren J. Smeets, 
Nühn, Brants, Molenaar, Valk, Bieters en Wagtho als lid aan
genomen. 

Van het Uitvoerend Comité der Internationale Tentoonstelling 
was het verzoek ingekomen, om deel te willen uitmaken van 
het Eere-Comité van Vereenigingen. Deze vereerende uitnoodiging 
werd met algemeene stemmen aanvaard. 

De heer Leenaers schonk de Vereeniging een prachtige 
collectie falsificaten, welk geschenk dankbaar aangenomen werd. 

Naar aanleiding van een schrijven van ons lid, den heer 
Diehl uit Samarang, werd besloten, om de leden in Indië, 
zoodra het aantal aldaar wat vermeerderd is, in de rondzendingen 
op te nemen. 

De kascommissie werd door den voorzitter hartelijk dank 
gezegd voor het uitbrengen van het financieel verslag en werd 
de penningmeester deswege gedechargeerd. 

Besloten werd, te beginnen met het nieuwe kwartaal, het 
kaartsysteem in te voeren. 

De voorzitter las vervolgens een schrijven uit Heerlen voor, 
waaruit bleek, dat op de vergadering van 29 Maart aldaar 16 
leden aanwezig waren, dat 3 nieuwe leden werden aangenomen, 
n.l. de beeren Winkelman, Schoutrop en Lindelauf, die door 
den voorzitter van //^«f/iJ« welkom werden geheeten ; vervolgens, 
dat in Heerlen besloten werd een geheel nieuw bestuur te 
kiezen en dat dit op de vergadering van 26 April geschieden zal. 

Besloten werd den heer Van Dishoek wegens vertrek uit 
Maastricht eervol te ontheffen als bestuurslid. Verder werd 
aangenomen bet voorstel, om de commissarissen te machtigen 
de ter rondzending ingezonden zegels, die beschadigd zijn, als 
zoodanig met een stempel aan te merken. 

Voor de verloting, die ieder aanwezig lid een prijs bezorgde, 
schonken de beeren Haex, Micheels, Grossimlinghaus, Theunis-
sen en Dückers eenige waardevolle zegels. 

Met een veiling en drukke beurs werd de verdere avond 
aangenaam doorgebracht. 

Nieuwe leden. 
95 
96, 
97 
98 
99 

100 
lOI 
I 0 2 
103 

mej. M. H. J. Beurskens, Rijksweg Zuid 33, Sittard. 
R. Brants, Boschstraat 112, Maastricht. 
B. Molenaar, St. Hubertuslaan 9, Maastricht. 
A. Valk, Leeraar Technischeschool, Weltevreden. (Java). 
B. Winkelman, Geleenstraat 51, Heerlen. 
G. Schoutrop, Kuyperstraat 6, Heerlen. 
W. Lindelauf, Schinkelstraat, Heerlen. 
L. Bieters, Sittarderweg 63, Heerlen. 
A. Th. A. Wagtho, Burgemeester, Diepenheim. (O.) 

Adresveranderingen. 
5. P. Bloema, Postbus 55, Venlo. 

20. van Dishoek, Ambtenaar S.S., Heerlen. 
30. E. Crets, Tongerscheweg 90, Maastricht. 

Vergaderingen. 
Zaterdag 26 April 1921, in lolcaal Robbert», Stationstraat, 

Heerlen. 
Maandag 2S April 1924, f telkens te 8 uur, in de Socie-
Maandag 12 Mei 1924, \ teit »Momus«, Trflthof, te 
Maandag 26 Mei 1924, ( Maastricht. 

Philatelisten-Vereeniging ,.Apeldoorn", te Apeldoorn. 
Secretaris: E. VERFF, Emmalaan 2, Apeldoorn. 

Geen verslag ontvangen. 

WAMMWIJJiMfl • N . Y A A R tCt D I R . L E O N D E R A AY 
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Postzegelvereeniging , ,Helder", te Helder. 
Secretaris: J. G. J. POLLING, Draaisteeg 7, te Helder. 

KORT VERSLAG der VERGADERING, gehouden op Vrijdag 
14 Maart 1924, in de Sociëteit „Van Weelde". 

Aanwezig 33 leden ; met kennisgeving afwezig de beeren Voe
telink, Labout, De Lange, Odijk, Kwekel, Prins en Yrka. 

De voorzitter, de heer Uijtenboogaart, opent circa 8 uur met 
een kort woord van welkom en deelt mede, dat wij met betoog 
op de verloting eene kleine agenda hebben. 

De notulen van de vorige vergadering worden onveranderd 
goedgekeurd. De ingekomen stukken worden voor kennisgeving 
aangenomen. 

Voor de rondvraag geeft zich niemand op, waarna overgegaan 
wordt tot de verloting, welke elk een prijs bezorgt. 

Hierna sluiting. 
De Secretaris, J. G. J. POLLING. 

Verbetering. 
mevr. Buhre (zie vorig Maandblad) te veranderen in mevr. 

Buhse. 

«IIB 
P©STZE@lLliAliliEL i B 

gg 

I 

Steeds voorradig groote ver

scheldenheid S E R I E S en 
LOSSE exempl . Al le soorten 

: SCHAUBEKALBUMS : 
EUROPAALBUM, 2 banden, 
no. 42, f 2 7 , 5 0 ; COMPLEET 
ALBUM, 3 banden, no. 9 0 , 
f 39,— (de geheele wereld) ; 
Id., houtvr i jpapier, no. 1, f46 ,80 
JEUGDUITQAVE (Victor ia) , 
1 band, 2 zi jdig bedr. f 6,75; 
1 zi jd ig bedr. f 8,75; 1 zIjdIg 
bedrukt, houtvr i jpapier f 12,— 

ALLE 
V E R D E R 

BENOODIQDHEDEN 

I 

VOORHANDEN 

■ IIH 

 POSTZEGELHANDEL 

G. Keiser & Zoon 
PASSAGE 25 DEN HAAG. 

Grootste Sorteering Postzegels 
VAN ALLE LANDEN 
VAN HEDEN AF BIJ ONS V E R K R IJ G B A A R : 

POSTZEGELALBUMS uitgave Vfert & Tellier

SPECIAALALBUM "^Q 
tot op heden bijgewerkt van NEDERLAND EN KO

LONIËN (Fransche tekst), geheel nieuwe uitgave. 

GATAL0GÜ8 WERT & TELLIER 1324, f 3,50. 
:: BLANCOALBUMS IN DIVERSE PRIJZEN. :: 

VOOR MEESTBIEDENDEN 

TE KOOP: 
35 stuks f 2,50 op i 10,— no. 64; 7 stuks id. 
no. 93; Jubileum 1913, 10 ä 50 cent; l a f 2,50; 
1 k f 5, —; alle ongebruikte prachtexemplaren. 
Nederland Yv. 75a, 120stnks van 4)^ cent violet, 
Curasao porten 1892, 2V^ o. 300 stuks, type 1 
en 3; 5 c. 270 stuks, type 1, 2 en 3; 10 o. 140 
stuks, type j , 2 en 3; 12}/̂  c. 100 stuks, type 
1 en 3, alles ongebruikt. — — 
OFFERTEN AAN DIT BLAD ONDER No. 55. 

il KILO'S N E D . ' I N D I Ë , verzegeld kilopakkef 
190308 of 191314, than» f 1 0 ,  . 
Soorten, die ontbreken voor koopers 

SS van een pakket tegen zeer lagen 
SS prijs per 100 of 1000. Voor speciaalverzamelaars 
SS Nederl. en Kol., tandingen typen, blökst., plaatfouten, 
SS afstempellngen, enz., vooral voor eerstbeginnenden. 

i i A. M. J. A. H U M A N S , 
Il Van Bylandtstr. 21, Den Haag. 

SS 

iïiSSSSSiSUKlSUBSBSUSSSUiSStiSSSiSSSSSSSiS 
C 5 6 } i a 

BRITSCHE KOLOKIAAlZEGELS IK PAKKETIEN. 

En Gros 
Alle goede exempl., zon
der fiscaalzegeis, kaart
ultknipsels of watermerk 
— variëteiten. — En Detail 

Pakketten van 100 tot 4000 verschili. zegeis. 
Prijzen op aanvraag. — 

56 Victoria Road, Sherwood
NOTTINGHAM (England). 

Corresp,: Engelsch of Fransch, zoo mogelijk. 
C116> 

l\.E. 

ZlGHTZEfiDII^GEFI, 
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 , (129) 
Briem.ftiaus Württemberi, WEINSBERG (WärtleinliBrol. 

POSTZEGELS 
IN PRACHTEXEMPLAREN, 
50—70 0/0 b e n e d e n Senf. 

{NEDERLAND en KOLONIËN uitgesloten.) 
VRAAGT Z I C H T Z E N D I N O AAN 

P.Servaas Smits, Deventer. 
\fSr GEEN LEVERING OP MANCOLIJST. (29) 

UW VERZAMELINGEN, DOUBLET
TEN, POSTSTUKKEN, ENZ., TEGEN 
B R A N D EN D I E F S T A L BIJ: 
Hanekamp &, Van den Broeke, 
 ALGEMEEN ASSURANTIEKANTOOR, 
v/h J A C Q. D E S O N N A V I L L E , 
S P U I 7, A M S T E R D A M 
TELEFOON NOORD 4135. (81) 




