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

Postbox 883, Telefoon 3473 C, 
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VRAAGT PRIJSCOÜKANT „UNIVERSUM" 
EN PRIJSCOURANT „NE D E R I AND". 
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AAN VELEN. 
Hoewel herhaaldelijk door ons geannonceerd woidt, dat de 

prij's der kleine advertentiën, uitsluitend voor leden der aan
gesloten Vereenigingen, t 0.75 bedraagt, bij vooruitbetaling, komt 
het voortdurend voor, dat ons om dien prijs gevraagd wordt, 
terwijl anderen achterwege blijven, met den tekst der advertentie, 
het verschuldigd bedrag toe te zenden. In het vervolg worden 
alleen die advertenties opgenomen, waarvan het verschuldigd 
bedrag tevens is ingezonden, 

NIEUWE VEREENIGING. 
PHILATELISTISCHE VERbENIGINQ „MIDDPHI". 

Op 2 Juni 1.1. werd te Middelburg bovengenoemde Vereeni
ging opgericht. Het bestuur is voorloopig als volgt samengesteld : 

Voorzitter: W. F. J. Geldmaker. 
Secretaris: ]. P. Andriesse. 
Penningmeester: ]. Minderhoud. 
Naast de vele bestaande oudere Vereenigingen in ons land, 

moge het de jeugdige Vereeniging gegeven zijn, eene lange 
reeks van jaren te mogen medewerken aan den bloei der post
zegelkunde. 

Nederlandsche Vereeniging van Postzegelverzamelaars. 
Secretaris; A. VAN DAM, Wilhelminastr. 49, Haarlem, Tel. 793. 

Afdeelingen. 
Amersfoort: Ster : M. A. Witsenburg, 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. Wesselman, Buitenwalevest 24. 
Friesland: Secr.: S. Tromp Visser, Korenmai kt 207, Leeuwarden. 
Gooi en Eemland: Secr.: C. Bovenkerk, Pater Wynterlaan 9, 

Naarden, 
'sGravenhage: Secr.: J. J. Deggeller, Schuytstraat 151. 
Haarlem: Secr.: dr. J. M. van Olst, Wilhelminastraat i4. 
'sHertogenbosch: Secr.: Lambert 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. 
WestFriesland: Secr, : A. Kriebel, Ritsevoort 28, Alkmaar. 

Nieuwe leden. 
684. J. Franssen van der Putten, planter, Malang. (N.I.l 
685. L. F. W. Godin, luit. genie, Malang. (N,I.) 
686. C. A. Heineke, s.f. Padokan b/Dcocja. (N.I.) 
687. U. J. Huber, insp Nillmij., Medan. (N.I.) 
688. D. de Leeuw, Lombokstraat 14, Bandoeng (N.I.) 
689. A. D. Meyhuizen, Paya Bakong, Postk. Bindjey. (S.O.K.) 

(N.I.) 
690. Th. IM. Gort, Sindorolaan 24, Dcocja. (N.I.) 
691. H. van der Pieterman, adj. chef Atjeh tram, Sigli (N.I. 

Atjeh). 
692. B. R. Pietersen, p/a DeliPlantersver., Medan. (N.I.) 
694. mevr. A. Thijssen, Karreweg 183, Scmarang. (N.I.) 
695, W. A. Uiterwijk, Belantoeng 24, Padang. ^N.I.) oud lid. 

696. H. J. van der Weg, Papandajanlaan 49, Bandoeng. (N.I.) 
697. mevr. M. Keunenten Hagen, Spoorstraat 4, Nijmegen. V. 
698. G. J. F. Landsheer, Koolemans Beynenstr. 2i4, Nijme

gen. V. 
699. J. C. Lutkie, Badhuisweg 22, Sckeveningen. 
700. E. A. de Meyier, Weede v. Dijkveldstraat 21, den Haag. 
701. H. J. E. M. Tervooren, van Schevichavenstr. 12, Nijme

gen. V' 
703. G. van der Vijgh, Kalverstraat 220, Amsterdam. L. 
704. K. N. Korteweg, Beeklaan 518, den Haag. 

Aanmeldingen. 
M. de Heer Kloots, Arts, Hoorn, 
J. C. Künzel, Ambarawa. (N.I.) 
C. Lebbink, Gang Altman 11, Bandoeng. (N.I.) 
D. A. van der Maarel jr., „Tubantia', Laren. (N.H.) lid 

■ HoUandia". 
M. P. van Santen, Magelang. (N.I.) 
mevrouw Soeterman—Rube, Copernicusstraat i io, den Haag. 
F, W, Stammershaus, gezag. B.B. Lho Nga bij Koeta Radja, 

(Atjeh, N.I.) 
J. P. Wap, van Deventerweg 21, Bandoeng. (N.I.) 
J. H. Boerrigter, Insp. boschw. N. I. m.v., Harstenhoekweg 

141, den Haag. 
Nummerverwisseling. 

88, mevr. Th. ter Weeme—Lewin (inplaats van no, 74.) 
Adresveranderingen. 

225. H. J. van Brink, thans Emmastraat 30, den Haag. 
667. Joh. D. Broers, thans Poerwodadi. (N.I.) 

13. H. H. Buys, thans Avenue de la Couronne 442, Brussel. 
345. Mej. Du Cloux, op reis naar Nederland. 
552. J. A. Corver, thans Gondomanan Dcocja, (N.I.) 
455. M. Heimans, thans Chasseestraat 95, Amsterdam. 
158. J, C. Knegtmans, thans Wilhelminalaan 21, Weltevreden. 

(N.I.) 
562. C. Luttik, thans Rijksstraatweg 103, Velsen. 
109, G, van Lijf, thans Oeverenwal 2, Wijk bij Maastricht. 
4o. B. Macola, thans Villa Belloni, Udine. 

606. K. Prelle jr., thans Nassau Zuilensteinstraat 4, den Haag. 
538. L. M. J. Scheefhals, thans Luybenstraat 5, ^sBosch. 
448. H. W. Tersteege, thans Batoe Djadjar (N.I.) 
250. A. L. J. Traanboer, thans Padang, (N.I.) 
89. A. Verstrijden, thans Officierskamp E 12, Willem I, 

Java (N.I.) 
450. N. Waalewijn, thans Tjimahi (N.I.) 
682. J. F. A. van der Weide, thans Gang Thibault 13, Wel

tevreden. (N.I.) 
457. C. H. van Wieringen, thans Weltevreden, (N.I.) 
254. C. Maathuis, thans pl.v. notaris, Kediri (N.I.) 
183. H. Broekhuis, Kapt. adj., Tjimahi (Java, N.I.) 

Afdeeling „Verkoop". 
'Sectiehoofd Hairlem; E. A. van Bilderbeek. 

„ NoordHolland: P. C. Korteweg, Westerweg 91, 
Alkmaar. 

Nederlandsch Tijdschrift voor Postzegelkunde. 
Door de goede zorgen der beeren A. C. Voss en A. van der 

Wiel is het register op de jaargangen 36, 37 en 38, dus over 
de jaren 1919, '20 en '21, samengesteld en aan allen, die in die 
jaren lid of abonné waren, verzonden. 

Zoolang de voorraad strekt, zijn voor onze leden en bezitters 
dier jaargangen exemplaren te verkrijgen tegen inzending van 
25 cent per ex. bij den heer A. C. Voss, Amsteldijk 114, 
Amsterdam. 

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

KORT VERSLAG der vergadering, gehouden op Maandag 
2 Juni 1924, des avonds te 8 uur, in CaféRes
taurant „Moderne", te Breda. 

Aanwezig 30 leden. Voorzitter de heer Singels. 
Na opening der vergadering en welkomheeting van den heer 

Moll, te 'sGravenhage — voor de eerste maal aanwezig —wor
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den de notulen der vergadering van 12 Mei 1.1. ongewijzigd 
goedgekeurd en vastgesteld. 

Als nieuwe leden worden vervolgens aangenomen de heeren 
P. van der Sanden, P. M. Kwantes jr., C. A. Hartmans, P. H. 
Wijntjes en J. W. Sprenger. 

De voorzitter deelt mede, dat bij Koninklijk Besluit van 12 
Mei 1924, no. 24, de statuten onzer Vereeniging opnieuw zijn 
goedgekeurd en dat nu onverwijld zal worden overgegaan tot 
den herdruk daarvan en van het huishoudelijk reglement, waarna 
aan ieder lid een exemplaar zal worden toegezonden. Ook de 
ledenlijst zal herdrukt worden, doch eerst zullen nog enkele 
wanbetalers daarvan dienen verwijderd te worden. 

Van het eerelid, den heer Van der Schooren, te Arnhem, is 
eene dankbetuiging ontvangen voor den hem aangeboden 
telegrafischen gelukwensch bij gelegenheid zijner benoeming 
tot Ridder in de orde van OranjeNassau. 

Als nieuwigheden gaan rond blokstukken van het Belgische 
tentoonstellingszegel, een 5tal zegels van BelgischCongo van 
20 en 30 cent. en 3, 5 en 10 fr., zoo juist verschenen, en eene 
serie van drie der nieuwe jubileumzegels der Vereenigde Staten. 

Daarna wordt door den voorzitter uitvoerig verslag uitgebracht 
van de door hem en de beide andere afgevaardigden bezochte 
Internationale Postzegeltentoonstelling te Brussel De algemeene 
opinie is, dat eene dergelijke grootsch opgezette tentoonstelling 
nog nooit elders gehouden werd. Een speciaal woord van hulde 
wijdt de voorzitter aan den heer Maingay, die de Bredasche 
afgevaardigden op alle mogelijke wijzen ter wille is geweest. 

Ten slotte heeft nog de gewone verloting onder de aanwezige 
leden plaats van eenige zegels, aangekocht voor f 3,25, waarbij 
nog worden gevoegd zegels voor hetzelfde doel geschonken door 
de heeren Sprengers, Loeff en Homs. Aan een 13tal leden kan 
een prijs worden toegekend. 

Waarna de vergadering is gescheiden. 
De ie Secretaris, 

L. C. A SMEULDERS. 
Breda, 2 Juni ,1924, 

Nieuwe leden. 
476. P. van der Sanden, halte Tjireungas, bij Soekaboemi 
E (Java). 
219. P. M. Kwantes jr., ZuidBuitensingel 130,'.y(Jr(zr'iS«^ap(;. 
E.Z. (Sectie V.) 
477. C. A. Hartmans, Bagijnhof 31, Dordrecht. (Sectie V.) 
E. 
220. P. H. Wijntjes, Oosterzeestraat 47 B, Rotterdam. (Sectie V.) 
E.Z.R. 
224. J. W. Sprenger, Boschlaan 14, Giimeken. (Sectie II.) 
E.Z.R.P. 

Candidaatleden. 
J. Richel, Boekhouder, Goudschesingel 207, Rotterdam. (Voor

gedragen door Joh. S. Schiebaan, Rotterdam) 
P. J. Kuijters, Vertegenwoordiger, 2e Adelheidstraat 151, 'sGra

veuhage. (Voorgedragen door F, A. Witlich Hoek, Rotterdam.) 
Bedankt voor het lidmaatschap. 

264. L. P. J. M. Bruyelle, Lange Nieuwstraat 258, Tilburg. 
(Sectie III.) 

Adresveranderingen. 
196. mevr. J. van BergenBijvoet, voorheen Nijmegen, thans 
Z. Huize »Maasouwe«, Cuijk. (Overgebracht van Sectie 

IV naar Sectie VI.) 
37. P. Kamphuijs, voorheen Wiesbaden, thans Prof. Thomas

senstraat 9, Maastricht. (Sectie VI.) 
76. A. E. Albers Pistorius, voorheen Aarle Rixtel, thans Slen

terij 130, Nijmegen. (Overgebracht van Sectie VI naar 
Sectie IV.) 

332. H. Burgersdijk, Leiden, thans Rijn en Schiekade 19, aldaar. 
(Sectie V.) 

20. L. van Reijen, voorheen te y4;«/;(?wï, thans Van Goorstraat 6, 
Breda. (Overgebracht van Sectie IV naar Sectie I) 

29. W. Fris, te Zaandam, thans Molenpad 37, aldaar. (Sectiej 
VII.) ir^^ t 

Rectificatie. 
180. J. P. IJsselstein, ^sGravenhage, moet zijn Boreelstraat 6, 

aldaar. (Sectie V.) 

^ vt !..>>.. Aanl(ondigingen. 
S O C I E T Ë I T S  A V O N D op Maandag 23 Juni 1924, des 

avonds Ie 8 uur, in de Tearoom Tan Caférestaaraut 
„Moderne", Veemarktstraat. 

BESTUURSVERGADERING op Vrfldag 11 Juli 1924, des 
avonds te 8 uur, in de Tearoom van Caférestanrant 
„Moderne", Veemarktstraat. 

LEDENVERG4DERING op Maandag 14 Jnli 1924, des 
avonds te 8 unr, in de bovenzaal van de „ B e n r s van 
Breda". (Ingang St. Janstraat.) 

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

VERSLAG der vergadering, gehouden op Zaterdag 31 April 
1924, te 8 uur, in hotel „Krasnapolsky", Amsterdam. 

Aanwezig 43 leden en i introducé. De voorzitter brengt uit
voerig verslag uit over de groote tentoonstelling te Brussel, 
welke hij bezocht heeft en over de wijze, waai op allerlei scharre
laars het blokbtukje 5 francszegels in de speciale »tentoon
stellingskleur« verwierven; de ware philatelist had geen ge
legenheid iets te krijgen, zoo hij er geen 4 of 5 uur wachten 
in een lange rij voor over had. 

Besloten wordt, dat »Hollandia« en de afd. Amsterdam der 
Nederl. Ver. van Postzegelverzamelaais de buitenlandsche gasten 
zullen ontvangen, die, in ons land vertoevende gedurende de 
a.s. Int. Tentoonstelling te 'sGravenhage, ook AmsterdamhoTpen 
te bezoeken, waarschijnlijk op 10 September a.s. 

De heer Hoekstra, een onzer weinige Indische leden, zou 
gaarne zien, dat »Hollandia« in Insulinde rondzendingen liet 
circuleeren; genremden heer zal verzocht worden te trachten 
er nog eenige of meerdere gegadigden bij te krijgen, dan zijn 
wij gaarne bereid aan zijn verzoek te voldoen. Ook zal getracht 
worden speciale duurdere boekjes te laten circuleeren onder een 
beperkt aantal leden. 

De heer L. van Horssen te Scheveningen wordt, na ballotage, 
met algemeene stemmen als lid aangenomen. 

Na circulatie van eenige nieuwe zegels uit België, Congo en 
Malta, benevens een Nederl. jubileumzegel van 35 et. met on
geperforeerden onderkant, worden 34 kavels geveild, waarna 
algemeene verloting, waarbij de prijzen achtereenvolgens ten 
deel vallen aan de Nos. 231, 179, 183, 248, 36, 92, 176. 245, 
27, 98, 178, 166, 353, 45, 212, 270, 263, 265, 105, 354. 328, 24o, 
315, 234 en 4i. 

Sluiting der vergadering te 1030. 
De 2e Secretaris, J. P. TRAANBERG. 

,53 j4^..:,v Aangenomen als n i * « kit^^n • 
L. van Horssen, Nieuwe Parklaan 133, Scheveningen. (Voor

gesteld door E. Donath). 
•"*W)sn,:. Afgevoerd van de ledenlijst. 

J. Jelders, Smitstraat 39, Amsterdam. 
C. van Rossem, te Aerdenhout. (overleden). 

Adresveranderingen, j'v^. '̂. '^ 
337. T. J. Putter, Leeuwenstraat 2, Hilversum. 
224. W. F. Schön, Baarsjes 138 b, Amsterdam. 

16. W. G. L. Brunings, Wouwermanstraat loi, Haarlem (tijd.). 
Candidaatlid. 

J. Woudsma, Van Ostadestraat 121, Amsterdam. (Voorgesteld 
door J. Hanekamp). s^^^)f%^' 

Vergaderingen. 
BESTUURSVERGADERING op Zaterdag 21 Juni 1924,'s avonds 

te 8 uur, in Café S u i s s e , Kalverstraat, Amsterdam. 
LEDENVERGADERING op Zaterdag 28 Juni 1924, des avonds 

te 8 uur, in Hotel „Krasnapolsky", Warmoesstraat, 
Amsterdam. 

De ie Secretaris, J. A. KASTEIN. 
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Utrechtsche Philatelisten-Vereeniging, te Utrecht. 
Secretaris: K. H. J. VAN HULSSEN, Steenweg jobis, Utrecht. 

KORT VERSLAG van de algeraeene vergadering op Dins
dag 27 Mei 1924, in Hotel 1'Europe, te Utrecht. 

Aanwezig 29 leden. Om S'/i uur werd de vergadering door 
den voorzitter geopend. Nadat de notulen der vorige vergadering 
— behoudens eene kleine rectificatie — onveranderd goed
gekeurd waren, werden de ingekomen stukken voor kennisgeving 
aangenomen. 

Tijdens de verloting, waarvoor door den voorzitter en de heeren 
Van der Horst en Deenik prijzen geschonken waren, circuleerden 
de nieuwe zegels van de Vllle Olympiade van den heer Deenik. 

Voor de bibliotheek der Vereeniging werd door den heer Van 
der Horst geschonken de Vle jaargang van den »Nederl. Phila
telist» (Jan. —Dec. 1909), waarvoor deze bedankt werd. 

Bij de rondvraag vestigde een der leden de aandacht op de 
handelwijze van een postzegelhandelaar. Deze adverteert in een 
blaadje een serie postzegels te koop. Werd deze besteld, dan 
volgde een serie zegels van goedkoopere soort. 

De voorzitter deelde mede, dat de inzenders, die uit hunne 
boekjes voor de rondzendingen zelf zegels nemen, daarvoor 10% 
moeten afdragen (zie art. 49 van het Reglement) en bovendien 
in ieder vakje, waaruit zij een zegel nemen, hun naam moeten 
stempelen (art. 53 van het Reglement). 

De heer Kaub stelde zijne collectie China ter bezichtiging, 
waarvoor hem hier namens alle leden dank wordt gebracht. 

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

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

Candidaat-leden. 
A. B. Haefkens, ambtenaar ter secretarie, Montfeort en 

Willescop. 
W. van Lunteren, Jan van Beieienstraat 39, Hilversum. 
dr. E. J. A. H. Verzijl, Oude Kerkstraat 15, Utrecht. 

Rectificatie van adressen. 
H. H. Buys wordt Avenue de la Couronne 442, Brussel. 
P. van Cranenburgh wordt Stationsweg 8 a, Leiden. 
J. C. E. van Herwerden wordt Badenschestrasse 27, Berlin, 

Wilmersdorf. 
B. Macola wordt Via Belloni 12, Udine. 

Vergaderingen. 
BESTÜÜRSVERftADEUING op Dinsdag 17 Juni 1924. 
iLOEMEENE VERGADERING op Dinsdag: 24 Jnni 1924. 

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 22 Mei 1924, 's avonds te 8»/4 uur, in het 
„Zuid-Hollandsch Koffiehuis", te 's-Gravenhage. 

Tegenwoordig zijn 22 leden. Voorzitter de heer Stroo. Na een 
hartelijk welkomstwoord van den voorzitter en voorlezing van 
de notulen, die onveranderd goedgekeurd worden, leest de 
secretaris de ingekomen stukken voor, die voor kennisgeving 
worden aangenomen. Het candidaat-werkend lid wordt met 
algemeene stemmen aangenomen. 

Wordt besloten den Bondsvoorzitter, den heer Van der Schoo-
ren, de gelukwenschen van de Vereeniging aan te bieden 
wegens zijne benoeming tot Ridder in de Oranje Nassau-orde. 

Bij monde van den heer Latour wordt het verslag van de 
verificatie-commissie uitgebracht en worden dienovereenkomstig 
de penningmeester ende directeur verkoophandel gedechargeerd 
voor het door hen gehouden beheer. 

De voorzitter deelt mede, dat laatstgenoemde functionaris 
wegens gezondheidsredenen eenige maanden zijn functie niet 
zal kunnen waarnemen en de heer W. C. R. Starink, Prins 
Hendrikstraat iZa, alhier, tijdelijk als zoodanig zal werkzaam zijn. 

Daarna verloting en veiling van 2 kavelingen, welwillend door 
den heer Marsé afgestaan, ten bate van de kas. 

Vervolgens krijgt het woord de heer Deggeller voor het 
houden van diens causerie over de perforatie van postzegelvellen 
en de tandingen. Spreker geeft in een flink opgezet over
zicht het verschil aan in lijn- en kamperforatie en toont een 
en ander nader aan door meegebrachte teekeningen van de 
perforaties en de perforeermachine. Tevens knoopte hij eene 
beschouwing vast voor het belang, dat de philatelie als weten
schap bij een en ander iieeft. De voorzitter zegt den heer Deg
geller dank voor zijne interessante causerie. 

Een korte gedachtenwisseling volgde, waarna de voorzitter de 
vergadering sloot. 

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

R. J. A. Stoup, Sportlaan 7, ^s-Gravenhage. 
Candidaat-werkend lid. 

H. C. Praasterink, Vivienstraat 84, 's-Gravenhage. (Voorgesteld 
door R. Marsé.) 

Vergadering. 
BIJEENKOMST op Donderdag 26 Jani 1924, des avonds te 

8.15 aar, in liet Zuid-Hollandscli Kofflehais, Groen-
markt, te 's-Grayenhage. 

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

Eventueel veiling. 

Ver. van Postzegelverz. ,,de Globe", te Arnhem. 
Secretaresse : J. G. Schuurman-Meesters, Apeld.weg 57, Arnhem. 

VERSLAG van de vergadering, gehouden op Dinsdag 
27 Mei 1924, des avonds te 8 uur, in Café-
Restaurant „National", te Arnhem. 

Nadat de voorzitter de door lo leden bijgewoonde vergade
ring heeft geopend, worden de notulen voorgelezen en goed
gekeurd. Ingekomen zijn eene aanmelding, een bedanken voor 
het lidmaatschap en eene adresverandering. 

De candinaatleden worden met algemeene stemmen tot het 
lidmaatschap toegelaten. 

De beide bestuursvoorstellen, wijziging huishoudelijk reglement, 
worden aangenomen. 

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

Nieuwe leden. 
133. L. Meijer, Betuwestraat 7, Arnhem. 
142. W. J. Schoemaker, Achterweg 10, Veenendaal. 

Candidaat-lid. 
E. R. Koechlin, Passavantlaan 19, Arnhem. (Voorgesteld door 

A. te Winkel.) 
Bedankt als lid voor 1924. 

107. C. J. D. Van den Assem, Achterweg i49. Voorburg. 
Bedankt met ingang van i Juni 1924. 

89. F. Ph. Beekman, Oosterparkstraat 46, Zandvoort. 
Adresverandering. 

85. A. C. de Frenne wordt: adres den heer ter Hogt, Almen (G.). 
Vergadering. 

Vergadering op Dinsdag 24 Jani 1921, in Café National. 
Voorstel van A. te Winkel weder veilingavonden te houden. 

Philatelistenclub ,,Rotterdam", te Rotterdam. 
Secretaris: P. J O R I S S E N P.C.ZN., Beatrijsstraat ^6, Rotterdam. 

GEWONE BIJEENKOMST op Dinsdag 13 Mei 1924, 
des avonds te ly^ MUI", in het Poolsch Koffiehuis. 

Aanwezig 22 leden. Voorzitter : de heer De Ruiter. De notulen 
der vorige vergadering worden goedgekeurd. 
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O F F I C I E E L O R G A A N V A N : 
de Nederlandsche Vereeniging van Postzegelverzamelaars te Amsterdam; de Postzegelvereeniging „Breda" te Breda; de Vereeniging van 
Postzegelverzamelaars „Hollandia" te Amsterdam; de Utrechtsche PhilatelistenVereeniging te Utrecht; de Haagsche PhilatelistenVereeniging 
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Wetenschappelijk Verzamelen. 
Op het in September j.1. te Breda gehouden congres weid 

de vraag geopperd, wat onder »Wetenschappelijk Verzamelen« 
is te verstaan. Dit punt is reeds herhaaldelijk in de philatelis
tische pers aan de orde gesteld, zonder dat men tot een definitie 
kon geraken, die een ieder bevredigde. Ook op genoemd congres 
waren dezienswijaen hieromtrent zeer verdeeld; het bestuur van 
den Nederlandschen Bond besloot daarom hierover de meening 
van enkele vooraanstaande Nederlandsche Philatelisten te vragen. 

Wij publiceeren hieronder de ingekomen antwoorden. 
De heer Manus te Amsterdam schrijft: 
»Op uwe aanvrage omtrent een juiste definitie van weten

»schappelijk verzamelen, zoo is daaromtrent een korte juiste 
»omschrijving moeilijk te geven, daar dit zeer ver in alle richtin
»gen uit te breiden is en zooals bij elk verzamelen, veel aan de 
»particuliere liefhebberij van elkeen moet worden overgelaten. 

»Naar mijne opvatting bestaat het wetenschappelijk verzamelen 
»van postzegels daarin, van elke serie zegels van elk land 
»zooveel mogelijk op te geven : 
1. »door wien de teekeningen gemaakt werden en door wien 

»en waar de zegels gedrukt werden ; 
2. »datum van in gebruik geven en buitenkoers stellen; 

»(waar zulks mogelijk is ook van de verschillende uitgiflen 
»van een zegel naar kleur en tanding). 

3 »zoo mogelijk de uitgegeven kwantums van elk zegel; 
4. «de verschillende uitgiften in ongetand, doorstoken, en de 

»verschillen in tandingen ; 
5. »alle afwijkingen in teekening en opdrukken der zegels aan 

»te geven ; 
6. »wanneer de zegels uit de hand geteekend worden, zooals 

»dikwijls bij de oudere series der Engelsche koloniën en 
»ZuidAmerikaansche Republieken het geval was, waardoor 
»kleine afwijkingen in teekening ontstaan zijn, is het zeer 
»wenschelijk de platen bijeen te brengen, in denzelfden 
»toestand, zooals die geteekend en gedrukt werden. 

»Het spreekt van zelf dat bij zeer groote uitvoerigheid geen 
•algemeene verzameling kan behandeld worden, en daarom 
»slechts één land, of zelfs één serie zal behandeld worden. 
»Verder kan ook een specialiteit gemaakt worden van het 
»verzamelen der verschillende afstempelingen van elke serie 
»van een land, en ter completeering ook een verzameling van 
»drukproeven aangelegd worden. 

»Het alphabetisch verzamelen acht ik waardeloos, doch alleen 
■'historischgeograpisch heeft volgens mij eenige waarde. 

»Om een wetenschappelijke verzameling te bezitten behoeft 

»men niet alle bovengenoemde wenken uit te voeren, dit moet 
»elk voor zich kunnen bestemmen.« 

De heer P. W. Waller te Overveen schrijft: 
»Naar mijne opvating is wetenschappelijk verzamelen op 

»philatelistisch gebied : Het aan de hand van officieele gegevens 
ibyeenbrengen en methodisch en overzichtelijk ordenen van de 
»authentieke bewijsstukken, in den ruimsten zin het postivezen van 
»een bepaald land betreffende, teneinde van dezen dienst een 
t betrouwbaar, juist en zooveel mogelijk volledig beeld te verkrijgen.' 

De heer Becking te sGravenhagc schrijft: 
»Verzamelen is eene liefhebberij, die ieder beoefent naar zijn 

»eigen smaak. De schooljongen, die daarmede begint, bevordert 
»zijne kennis op aardrijkskundig gebied, en, bij goede leiding, 
»ook op het terrein der geschiedenis. 

»De overgroote meerderheid van de liefhebbers verzamelt aan 
»de hand van catalogi of handboeken. 

»Ten gevolge van den reusachtigen omviing van de verschenen 
»uitgiften en van de groote bezwaren — ook uit eéïTfinancieel 
»oogpunt — verbonden aan het verkrijgen van exemplaren der 
»oudste uitgiften, is beperking geboden en zoo zijn er liefhebbers, 
»die zich tot een bepaald werelddeel, een tijdvak, een landengroep 
>of een enkel land, al dan niet met zijne koloniën, bepalen 

»Zijn zij er ten slotte in geslaagd, alle in zoo'n groep verschenen 
»zegels, in gebruikten of ongebruikten staat — veelal ook in 
»beide — bijeen te brengen, dan komt de lust boven tot uit
»breiding van het verzamelde op het gebied van nuances, typen, 
»vatermerken, tandingen, afstempelingen, plaaffouten enz. Om 
idit met succes te doen heeft de verzamelaar leiding noodig en 
»daarvoor strekken de handboeken. 

»Tot zoover is er in het verzamelen van postzegels niets 
»tvetenschappelijks te bespeuren, ten zij bedoeld wordt, dat men, 
»om met succes te kunnen verzamelen, de wetenschap moet be
»zitten die daarvoor wordt vereischt. Maar dit is de bedoeling 
zeker niet, die bij het ter sprake brengen van het »wetenschap
»pelijk verzamelen« heeft voorgezeten. Blijkbaar wordt bedoeld 
»de combinatie van het verzamelen met eene of andere tak van 
»wetenschap. 

»De heer A. C. Voss heeft op blz. 155 van het Maandblad 
»van November jl. een schema gegeven van zulk eene combi
»natie op geschiedkundig, economisch en kunstgebied. Ik zou 
»zijn schema liever genoemd hebben: »een geschiedkundig 
»overzicht van het postwezen«. Hij eindigt echter in zijne be
»schouwingen met eene veroordeeling van den eigen opzet. 
»Immers, onderaan in de 2e kolom staat: »Ook hier geldt het 
»spreekwoord: »niet te veel hooi op zijn vork nemen«, liever 
»een rubriek goed behandelen, dan vele half.« 
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»Naar mijne meening behoort een dergelijke wijze van ver
»zamelen consequent te worden doorgevoerd en behooren alle 
»rubrieken even zorgvuldig en volledig te worden behandeld. 

»Vermoedelijk vreest de inzender, dat de omvang van eene 
»aldus opgezette verzameling te groot zal worden, en terecht. 
»Speciaal verzamelen, want dat is het hier bedoelde , is (denk 
»maar eens aan de proeven en de afstempelingen van ons eigen 
»land) een zeer omvangrijke arbeid en bovendien kostbaar en 
»tijdioovend. Het deugt niet voor den gewonen verzamelaar. 

»De in no. 12 van het Maandblad van 1923 opgenomen, niet 
»gehouden, voordracht van ons medelid, den heer/". Vredenduinjr , 
»over historischgeographisch verzamelen, is van geheel anderen 
»aard dan het schema van den heer Voss, Hier betreft het de 
^rangschikking van eene verzameling. Slechts weinige landen 
»echter eigenen zich daartoe, en zeker niet alle in zoo ui tnemende 
»mate als de door den steller vermelde voorbeelden. Vermits 
»voor een dergelijken opzet geen meerdere kosten behoeven Ie 
»worden gemaakt dan van de rangschikking van de zegels naar 
»hunne vermelding in catalogi, verdient ze zeker aanbeveling, 
»ook voor den gewonen verzamelaar. 

»Wat er overigens ■wetenschappdijks gevonden kan worden in 
»eene postzegelverzameling is mij onbekend. Voorzeker valt er 
»uit te leeren op het gebied van drukprocédés, papierfabricage 
»(watermerken), perforeermachines en dergelijken, maar de ver
»zamelaar zal zijn kennis ter zake in hoofdzaak moeten put ten 
»uit handboeken, waarbij dan de zegels zijner verzameling als 
»voorbeelden dienst kunnen doen. 

»De ui tdrukking »wetenschappelijk verzamelen« belooft meer 
»dan ze kan geven. Zou de uitvinder van deze uitdrukking 
»soms bedoeld hebben »methodisch verzamelen« ?« 

iKiiiiiiiiiiiiiiiiiiiaiiiiiiiiiiii D R M Z I Q . 
I. 

Ter voldoening aan het verlangen van eenigen onzer lezers' 
geven wij hieronder een opgave van alle tot dusverre verschenen 
zegels. De voornaamste afwijkingen in watermerken, enz. zijn in 
dit overzicht opgenomen. Zooveel mogelijk is de chronologische 
volgorde in acht genomen, waardoor dikwerf sterk wordt afge
weken van de volgorde, gegeven door Yvert & Tellier. 

Nog zij opgemerkt , dat in de uitgiften van Danzig tal van 
kleurnuances voorkomen; deze zijn, om het overzicht niet te 
ingewikkeld te maken, buiten beschouwing gelaten, evenals de 
zegels met kopstaand middenstuk. Men komt dan te veel op het 
terrein van den specialist. Een uitzondering maakten wij voor 
de frankeerzegels no 50a en 51a en het luchtpostzegel no 25a 

Frankeerzegels. 
IQ20 Juni, Dec. 
OpdrukDanzig in gothische letters op Duitsche zegels I9o5/20f 

1. 5 pf. 10. 1 m 50 
2. 10 » I I . 2 m 
3 15 » 12. 2 m 50 wijnrood 
4. 20 » 12a, » roodviolet 
5 30 » 12b. » rose bruin 
6. 4o » 13. 3 m 
7 50 » i4 . 4 m 
8. I Mark 15. 5 m 
9. I M 25 

Aug. waardeopdruk met ster. 
16. 10 op 20 pf. (no 4) 17. 25 op 30 pf. (no 5) 

Aug. Sept. 
Opdruk Danzig op Duitsche zegels met grauw netwerk. 
Netwerk : spits naar boven gekeerd. 

18. 1 mark op 30 pf. 21. 3 mark o p 7 4 p f . 
18. ii/^ » » 3 pf. 22. 5 » » 2 pf. 
20. 2 » » 3 j pf. (opdruk vlag) 

23. 10 . «71,^ pf. 
Dezelfde, netwerk spits naar beneden gekeerd. 

19a 22a. 
20a. 23a. 
2ia . 

Aug. Sept. 
Duitsche zegels 

24. 2 pf 
25. 2' /2 • 
26. 3 » 
27. s 
28. 7V2 " 
29. 10 » 
30. ) 5 » 
3 1 . 20 » 

met sch urnen opdruk »Danzig«. 
3 2 . 
33
34

35
36. 
37
38. 
39

4 0 . 

25 pf. 
30 » 
4 0 » 
50 » 
60 » 
75 » 
80 » 

1 mark met boogvor
migen rooden opdruk. 
2 mark. 

October. 
Waardeopdruk — grootcijfer — op frankeerzegel 30 pf. (no 5). 

41. 5 op 30 pf. opdruk violet. 
42. 60 « 30 » » roodbruin. 
43. 80 « 30 » » violet. 

Uitgifte Aug. Sept. met violet netwerk. Netwerk spits naar 
boven gekeerd. 
44. I mark op 30 pf. 47. 3 mark op 7'/} pf. 
45. iVi » » 3 » 48. 5 » > 2 pf. 
46. 2 » » 35 ' 49 10 » » 7Vjpf

Dezelfde, netwerk spits naar beneden gekeerd. 
44a. 47a. 
45a. 48a. 
46a. 49a. 

December. 
Herinneringszegels — koggetype 

50. 5 pf. bruin en lila. 
51. 15 pf. oranje en violet. 
52. 25 pf. 
53. 40 pf. 
54. 80 pf. 

Foutdruk. 
50a. 5 pf. bruin en rood 
51a. 10 pf. oranje en rood 

55
56. 
57
58. 
S9. 

Ge 
52a. 
53a
54a. 

— doorstoken 
I mark 
2 » 
3 " 
5 » 
10 » 

tand. 

igzi. 
75 pi (no 37) met waardeopdruk. 

60. 60 op 75 pf. 
JuniOclober (i Mei 1923) 
Nieuw t y p e : Danziger wapenstaand watermerk honingraat. 

61. 5 pf. 76 
62. 10 » 77 
63. 15 » 78 
64. 20 » 79 
65. 25 » licht en donkergroen 80. 
66. 30 » 81 
67 4o » 82 
68. 50 » 83 
69. 60 » 84 
70. 75 . 85 
71. 80 » violet en karmijn 86, 
72. 80 » groen 87 
73. I mark 88 
74. I m 20 89 
75 I m 2 5 

Dezelfde met l iggend watermerk. 
70a. 76a. 
74a. 77a. 
75a. 

October. 
Tuberculosezegels met extratoeslag gelijk aan de nominale 

waarde. 
,90. 30 pf. 
91. 60 pf. 
9 2 . I m 20 

IQ22 Febr. Maart. 
Groot, recht formaat; type leeuwen. Doorstoken. Watermerk 

honingraat . Grauw netwerk. 
93. 50 mark, rood en goud 
94. 100 mark, rood en brons 

Dezelfde met l iggend watermerk. 
93a. 
94a. 

1 m 50 
2 mark, grijs en karmijn 
2 mark, rood 
2 m 4o 
3 maik, violet en karmijn 
3 mark, rood 
4 m 
5 m 
6 m 
8 m 
10 m 
20 m 
4o m 
80 m 

i t f n * * i f j j j « ' p . m . i j 
W A T r K G M A AFSMCE«. A ^ f l ' ^ A . JW m A ^  ^ ^ OIR.LEON DE RAM 

• I R l a m»K mKW\ A» V = * INT.TEI., XUID GZSS 
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Groot, liggend formaat; type leeuwen. Doorstoken. Watermerk 
honingraat . Grauw netwerk. 
95. s mark, rood, zwart, groen, 
96. 9 mark, rood, lila, geel. 
97. 10 mark, rood, zwart, blauw. 
98. 20 mark, rood, zwart. 

Dezelfde met l iggend watermerk. 
95a. 97a. 
96a. g8a. 

Waardeopdrukken 
99. 6 op 3 mark, rood (no 81) 

100. 8 op 4 mark, blauw (no 82) 
l o i . 20 op 8 mark, lichtblauw (no 85) 

1923. Maart. 
Type Danziger wapen als uitgifte JuniOctober 1921. 
Nieuw watermerk : mazen. 

102. 4 mark. 105. 20 mark 
I03' 5 » 106. 4o » 
io4. 10 » 107. 80 » 

Dezelfde met liggend watermerk. 
102a.. io4a. 
103a. 105a. 

Recht formaat. Type leeuwen. Tweekleurendruk. Watermerk 
l iggend. 
108. 50 mark, rood en blauw. 
109. 100 mark, rood en olijf. 
110. 150 mark, rood en violet. 

Dezelfde met staand watermerk. 
io8a. 

Weldadigheidszegels. 
111. 50 + 20 mark 
112. 100  j  30 mark 

Mei. Groot, liggend formaat. 
13
i4. 
Juni. 

250 mark 
500 mark 

109a. 

Leeuwentype. 
115. 1000 mark 
116. 5000 mark 

Leeuwentype, klein formaat. Twee kleurendruk. Liggend water
merk. 
117. 250 mark, lila, rood. 
i i 8 . 300 mark, rood, groen. 
119. 500 mark, rood, grijs. 
120. looQ markt rood, bruin. 

Dezelfde, staand watermerk. 
119a. 

JuliSept. •s^jmèt^T^ri' ft' 
Leeuwen type, klein formaat. Recht opstaand of liggend. 

121. 50 mark, eenkleurig. 
122. 100 mark, » 
123. 200 mark, » 
124. 1000 mark, » 
125. 3000 mark, tweekleurig. 
126. 5000 mark, eenkleurig. 
127. 20000 mark, » 
128. 50000 mark, » 
129. 100000 mark, » 
130. 250000 mark, » r,^ _j 
131. 500000 mark, » ' f Ö ï t ó ï ' 

Groot liggend formaat. Tweekleurig. i"^' X; 
132. 10000 mark. 
133. 20000 mark. 
134. 50000 mark. 

Augustus 
Waarde opdrukken. ' ^ ^ ^ : 

135 
136 
137. 
138 
139 
140. 
i 4 i . 
142. 
143
144. 
HS. 
i46. 

40 D op 
100 D op 
250 D op 
100 D op 
4oo D op 
500 D op 

I millioen 
I » 
2 » 
3 » 
5 » 

10 » 

200 mark, oranje. 
200 mark, oranje. 
200 mark, oranje. 

20000 mark, (no 133) 
100 mark 

50000 mark 
op 10 D oranje 
» 10 D rood lila 
» 10 D » 
» 10 D » 
» 10 D » 
» I millioen oranje 

» 10 D grijs violet 
!> 10 D » 
» 10 U » 
» 10 D » 
» 10 D » 
» 10 D (opdruk rood) 
» 10 D « 
» 10 D » 

147. 10 » 
i48. 20 » 
149. 25 » 
150., ■ 4o ». 
151. 50 » 
152. 100 » 
153. 300 » 
154. 500 » 

November. 
Opdruk : gulden en pfennig 

155. 5 pf op 50 D rood 
156. 10 pf » 50 » » 
157. 20 pf » 100 » » 
158. 25 pf » 50 » » 
159. 30 pf • 50 » » 
160. 40 pf » loo » » 
i 6 i . 50 pf » 100 » » 
162. 75 pf » 100 » » 
163. I Gulden op i millioen rood 
164. 2 » » I » » 
165. 3 » * ' . . * * 
166. 5 » ■ ■r»'ä#*'» » 

1(124. Januari . 
Nieuwe t eekening: 
Danziger wapen in cirkel. 

167. 5 pf 172. 
168. 10 pf 173
169. 15 pf 174. 
170. 20 pf I7S' 
171. 25 pf 

30 pf 
40 pf 
50 pf 
75 pf 

(Wordt vervolgd.) 

Nieuwe Uitgiften. 

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

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

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

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

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

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

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

ALBANIË. 
De 2 q. oranje der uitgifte 1922 werd overdrukt met i . 

ALGIERS. 
Van de Fransche zegels werden overdrukt met Alger ie : 

V2 c, op I cent ime, i , 2, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45 en 
50 'centimes, i, 2 en 5 francs. Onder de overdrukte waarden 
bevinden zich ook de drie Pasteurzegels. 

In verband met deze uitgifte meldt Maison Fischer te Parijs 
ons nog het volgende : 

De eerste oplaag heeft een nominale waarde van 700.000 
francs ; hij is geheel naar Algiers gezonden om daar over de 
verschillende postkantoren te worden verdeeld. Deze eerste 
uitgifte is derhalve niet verkrijgbaar aan het speciale kantoor 
der koloniale frankeerzegels te Parijs, 

m. ^ ^ ' V J t Ék. W9 k Ê* 0 m. O I R . L E O N O E RAAY 
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AZOREN. 
De volgende waarden van Portugal in het Cerestype werden 

overdrukt met den landsnaam : 
20 c. groen. 
75 c. roselila. 
I E. 50 grijs. 

BELGIË. 
Ter gelegenheid van de Internationale Post7egeltentoonstt:l

l ing te Brussel van 24 Mei—i Juni j l , weid het koerseeiend 
5 francs zegel, type Montenez, gedrukt in velletjes van 4 stuks. 
Totaal werden 50.000 van deze velletjes gedrukt ; een entree
kaar t van de tentoonstelling gaf het recht een vel'etje van 
deze zegels te koopen. 

Voor deze gelegenheid is het zegel gedrukt in bruin . 

BELGISCH CONGO. 
De fraaie serie, waarvan de eerste

lingen in 1923 verschenen, werd aan
gevuld met onderstaande waarden, 
alle even schitterend van teekening 
en uitvoering: 

20 centimes, olijfgroen, negerkop. 
30 » , karmijn,houtbewerker. 

3 francs, bruin caoutchoucberei
ding. 

5 » , leiblauw, bereiden van 
palmolie. 

10 » , grijs, olifantenkop. 
Zij werden voor het eerst verkrijgbaar gesteld tijdens de 

jongste Brusselsche tentoonstell ing. 
DANZIG. 

Een nieuwe serie luchtpostzegels, vermoedelijk in de waar
den 10, 20 en 40 pfg. en i gulden, zal binnenkort verschijnen. 

DUITSCHLAND (Mei '24). 
Als verdere aanvullingswaarden zijn te 

melden : 
10 pfennig rood. 
4o > olijf. 
In prachtige uitvoering, overeenkomende 

met het fraaie Wartburgzegel van 1923, 
verscheen een 2 Mark, blauw, gezicht op 
Keulen. 

Ter gelegenheid van het 50jarig bestaan 
der Wereldpostvereeniging gaf men een 
tweetal waarden uit, de 60 pf. en 80 pf. 
bruin, resp. grijsblauw beide met de beel
tenis van den bekenden DirecteurGeneraal 
der Duitsche Posterijen, von Stephan, den 
man, aan wiens onvermoeide pogingen 
het te danken is, dat de eerste interna
tionale bijeenkomst van post afgevaardig
den te Bern, met een goed en hoopgevend 
resul taat uiteenging. 

Plaatsruimte belet ons op dit postjubi
leum thans verder in te g a a n ; i nhe t ju l i 
nummer komen wij in een uitvoerig artikel 
hierop terug. 

FRANKRIJK. 

^ ^ B ^ B B B B B 
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Door de verschijning van de 30 centimes en 50 centimes, 
hierbij afgebeeld, is de serie voor de Olympische spelen compleet. 

De eerste waarde is gedrukt in roodbruin met grijze omlijsting ; 
de tweede in blauw. 

Wij achten deze zegels beter geslaagd dan de beide lagere 
waarden, reeds vroeger verschenen. 

Ter voorlichting van de nieuwe lezers worden ook deze nog 
eens afgebeeld. 

GRIEKENLAND. 
In de koerseerende teekening verscheen het portzegel, 80 

lepta, grijsviolet. 

ITALIAANSCH LYBIË. 

p*^««v«^>«v«««a 
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Hier verschenen onderstaande waar
den, alle in dezelfde teekening : 

20 centimes groen. 
40 » bruin. 
60 » blauw. 

2 Lire rood. 
Het verbaast ons, deze zegels thans 

te zien opduiken. Het giondgebied van 
deze Italiaansche Kolonie werd verdeeld 
over Tripolis en Cirenaica. Wellicht 
waren ze vóór deze verdeeling gedrukt 
en vond de postadministralie, die nogal 

kaufmännisch is aangelegd, het zonde ze niet aan den man te 
brengen. 
KEDAH. 

In de koerseerende teekening en met het watermerk in 
sierschrift verschenen. 

3 cents groen. 
I dollar zwart en rood op geel. 

LIECHTENSTEIN (April '24). 
De 7'/2 rappen blauw werd overdrukt met 5. Dit zegel 

bestaat in twee verschillende tandingen. 
MALTA. 

r 
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* 
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De I penny, 01 anje en lila, vei scheen 
in pui per. 

Naar verluidt, zullen de thans in 
gebruik zijnde zegels worden vervangen 
door een nieuwe uitgifte, o.a. met de 
beeltenis van Koning George. 

MAROKKO (Britsche kantoren). 
Met den opdruk Morocco Agencies (tweeregelig) en nieuwe 

waarde verschenen de volgende koerseeiende zegels van 
Engeland : 

75 centimes op 9 pence, groen. 
3 francs op 2 shilling 6. 

MONACO. 
Maison Fischer te Parijs meldt ons het volgende : 
Speculanten trachten thans oiera l de koerseerende 30 cen

times karmijn op te koopen. Dit is wellicht daardoor verklaar
baar, dat enkele kantoren op 't oogenblik zonder deze waarde 
zijn. Volgens betrouwbare inlichtingen is een groote hoeveel
heid in aanmaak en zal deze ten spoedigste over de kantoren 
worden verdeeld. 

lamnacTai 
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Uit dezelfde bron vernemen wij nog, dat binnen niet te 
langen tijd in nieuwe teekening zullen verschijnen de i , 2 en 
5 centimes. 

PAKAMA. 
In nieuwe teekening, landswapen, verschenen '/si ■> 2, 5, 

10, 12, 24 en 50 centesimos, i balboa. B. M. 
Voor het gebruik in de »KanaalZone« werden deze waarden, 

behalve de laats tgenoemde voorzien van den tweeregeligen 
vertikale Ofdruk Canal Zone. 

PARAGUAY. 
Alhier verscheen een tweetal opdrukken : het fiankeerzegel 

I peso 25 van 1913 en het porlzegel i peso 50 van 1914 beide 
met C Habilitado en, jaar ta l en waarde. 

PERZIË. 
De in het vorige nummer vermelde nieuwe serie werd uit

gebreid met de waarden : 
I en 2 chahis, 3 kran. 

PHILIPPIJNEN. 
Met de beeltenis van Admiraal Dewey verscheen de 16 

centavos, olijfgroen. 

POLEN. 
De Poolsche mark en daarmede de 

oneindige stroom van opdrukken heeft 
gelukkig afgedaan. Op i Mei zijn vol
gens het Bulletin Mensuel van Cham
pion alle mark waarden buiten koers 
gesteld, alleen de portzegels in die 
munt blijven geldig, tot de nieuwe in 
»groszy« gereed zijn 

De nieuwe frankeerzegels, waarvan 
wij de afbeelding hierbij geven, ver
melden als munt de groszy, zijnde het 
honderdste deel van de Zloty, welke ' 
laatste een waarde heeft van ongeveer 

50 cent Nederlandsch geld. 
In deze teekening zijn tot op heden verschenen : 

1 groszy, roodbruin. 
2 » , zwartbruin. 
3 > , oranje. 
5 » , olijf. 

50 groszy lila. 

10 groszy, groen. 
15 » , rood. 
20 » , blauw. 
30 » , violet. 

RUSLAND. 

uns 

Een drietal luchtpostzegels, alle vol
gens afbeelding en tot dusverre zonder 
opdruk niet verschenen, zag hier het 
levenslicht. 

Overdrukt werden : 
5 roebel geelgioen met 10 kopeken 
I » bruin » ' 5 » 

10 » r o o d » 2 0 » 
De nietoverdtukte zegels waren ten 

verkoop gereed in het einde van 1923; 
de waarde was vermeld in papieren 
roebels. Daar de luchtpostdienst in 
den winter niet werkte, werden de 

zegels niet aan de postkantoren vers t rek t ; door wijziging 
van de munt in goudroebel (kopeken) was overdrukken nood
zakelijk. Een 5 kop. op i roebel blauw moet nog uitkomen. 

Vóór dat de overdrukte zegels gereed waren, werden de ' 
brieven, te verzenden per luchtpost voorzien van een stempel 
»Samoletom«; (wat beduidt »per luchtpost«.) 

Maison Fischer toont ons de volgende 
aanvullingswaarden in de bekende teeke
ningen, alle getand : 

2 kopeken groen. 
7 » bruin. ^ 
2 roebel groen en rose. 

SALVADOR. 
De 25 centavos van 1921, Yvert no. 429 werd overdrukt 

met I centavo en 6 centavos. B. M. 

V. S. VAN NOORDAMERIKA. 
Een drietal fraaie zegels 

verscheen hier, vastleggend 
den driehonderdsten verjaar
dag van de st ichting van 
NieuwAmsterdam, n a d e v e i 
oveiing door de Engelschen, 
omgedoopt in NewYork. 

Een stuk geschiedenis, 
waarin Hollanders met Fran
sche Hugenoten en Zuid
Nederlandsche leden der 
Waalsche gemeente de hoofd
rollen speelden, ontrolt zich 
op deze zegels voor onze 
oogen. 

De I cent groen vertoont 
de »Nieu Nederlandt«, het 
scheepje, dat onder bevel 
van Cornells Jakobsz. May 
in 1623 door de Oost Indi
sche Compagnie werd uitge
rust om voor de aan boord 
zijnde Hollanders, Hugenoten 
en Waalsche uitgewekenen 
een geschikt oord te zoeken 
vooi een nederzetting. 

De 2 cent rood brengt in 
beeld de landing der kolo
nisten op Albany op l Mei 
1624, datum van grondvesting 
der stad NieuwAmsterdam. 

De derde waarde, de 5 
cents blauw, geeft weer het 

eenvoudige gedenkteeken, opgericht ter herinnering aan de 
landing der uitgewekenen op Florida. 

De zegels zijn in zeer grooten getale gedrukt . 

ZWITSERLAND. 
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In nieuw beeld verschenen 
de volgende luchtpostzegels, 
alle op vezelachtig pap ie r : 

65 centimes blauw en don
kerblauw. 

75 centimes roodbiuin en 
violet. 

I franc violet en donker
violet. 

Voorts werden van de koer
seerende portzegels de vol

gende waarden oveidiukt met een rood vlak, waarin in zwait 
het nieuwe waardecijfer. 

10 (centimes) op i centime. 
10 » , 3 » 
20 » » 50 » 

Nederland en Koloniën. 

NED. INDIE. 
De heer Becking, den Haag, deelde ons reeds eenigen tijd 

geleden mede, in het bezit gekomen te zijn van een ex. i cent 1870 
Type I 14 X 14 groote gaten, gebruikt. Deze variatie was tot 
heden nog niet vermeld, ofschoon, zooals de beer B.mededeelt , 
de bekende specialist van Ned. en Koloniën, de heer Warren 
te Epsom (Engeland), ook in het bezit van eenzelfde soort zegel was. 
Van vervalsching moet hier geen sprake zijn, daar de door den 
Nederlandschen Bond ingestelde Keuringscommissie het zegel 
»echt« noemde. 

M  f c j m r i j B ? m M J i 
W A T r R G R A A r S W r E K 
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Nederland. 
Tandingen en Plaatnummers der Jubileum zegels van 1923. 

De vorige opgaven samenvat tende en het nieuwe er bij 
voegende , komen wij thans lot het volgende geheel : 

2 

5 

7 h 

l O 

2 0 

25 

35 

50 

I 

2 ^ 

5 

cent 

cent 

cent 

cent 

cent 

cent 

cent 

cent 

GId. 

Gld. 

Gld. 

Getand 

I I : i i H 
I I : 12 
II : 12I4 
1I^■. I I 

' i V , 
111/2 :12 
I l l  s : i 2 i ^ 

12 
12 : 12I/2 

I I : 111/^ 
11 : 12 

11^2 
i i ' / j : i 2 

I I : i i i / 3 
I I : 1214 

i i i / i 
i i H : 12 
l l H : i 2 i / 2 

I I : , i i i ^ 
I I : 12 
II : i 2 H 
liVi : II 

1 1 ! ^ 
1 1 ^ : 12 
l l V 2 : i 2 ' / j 
12 : I I V J 

12 
13 : I2>/2 

I ! : 11V2 
i>V. 

I I 1/2: 12 
11V2 : 12 V2 
12 : i i i / ä 
12 : 121/2 

II : 11V2 
II : 12V2 
111/2: I2Vj 
12 : i i V 2 
12 : I 2 V J 

II : I I V J 
I I Ï / 2 

" V J 
11V2 : i2'/2 

"V« 
11V2 

11V2 

Plaatnummers. 

3, 5, 7, 8, 10, 12 
V 
? 
? 

I, 3, 8, 12, 13. 
I, 3 t/m 13. 
I t /m 13. 
3, 5. 7
5, 7 t/m 12. 

2 t/m 5, 7. 
1, 4, 6, 8, 10 t/m 14, 16. 
5 t/m 8, 10 t/m 12. 
I t/m 16. 

5 , 6 . 
? 

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

I, 2, 4 t/m 8, II t/m 15. 
3, 5> 7, 9, 12 t/m 14, 16. 
I, 4 t /m 9, n , 13 t/m 16. 
2 t/m 4, 12, 13, 16. 
I t/m 16. 
I t/m 9, II t/m 16. 
I t/m 9, II t/m 16. 
2, 3, 5. 7< 9, II t/m 13. 16. 

? 
6, 8. 

I, 6. 
I t/m 6. 
I t/m 6. 
I, 3 t/m 6. 
6. 
I t/m 6. 

I t/m 4. 
I t/m 4. 
I t/m 4. 

? 
I . 

"i t/m 5. 
I, 3. 5

3, 5
I t/m 5. 

I t/m 5. 

I , 2 . 

I , 2 . 

Voor mogelijke aanvul l ingen houden wij ons ten zeerste 
aanbevo len! 

Afwijkingen Jubileumzegels 1923. 
De heer Wolf de Beer, Amsterdam, deelt ons mede, in het bezit 

te zijn gekomen van de onderrij van een vel der waarde 35 cent, 
plaatnummer 3, welke zegels bij den onderrand ongetand zijn. 

Iets over de Weldadigheidszegels. 
De heer H. Scheltema, Amsterdam, lid van de Nederlandsche 

Vereeniging van Postzegelverzamelaars, had ons gevraagd, welke 
waarborgen de verzamelaars hadden , dat inderdaad de niet 

verkochte Weldadigheidszegels door het Postbesluur vernietigd 
werden, zooals te voren was aangekondigd. 

Wij meenden niet beter te kunnen doen, dan ons met een 
desbetreffende vraag diiect tot het Hoofdbestuur der P. & T. 
te wenden. Dezer dagen ontvingen wij door bemiddeling van 
onzen hoofdredacteur het volgende ter inzage: 

HOOFDBESTUUR DER POSTERIJEN EN TELEGRAFIE . 
' s GRAVENHAGE, 17 Mei 1924. 

Naar aanleiding van uw schrijven d.d. 
15 Mei j .1. , deel ik U mede, dat volgens hel bepaalde 
bij Kon. besluit tot intrekking van de Weldadigheids
zegels (K. B. 8 December 1923, no. 11, Stbl. 544) de 
onverkocht gebleven zegels zijn vernietigd. 

Hoogachtend, 
Handtei/cening onleesbaar. 

r<>c>\ 
Poststukken. 

Nederland. De arbeidslijsten zijn van kartonkleur veranderd 
deze is nu grijs, in plaats van geel ; ook is de zetting hier en 
daar gewijzigd. 

Arb. Lijst: 7I/2 cent bruin op grijs. 
Nederl. Indië. Van de laatste uitgifte kaai ten zijn eenige proe

ven gemaak t ; deze onderscheiden zich in 't bijzonder van de 
uitgegeven kaarten, doordat de waardestempel, voordiuk en wapen 
vrij dicht bij den bovenrand zijn gedruk t ; de ruimte voor corres
pondentie links van de deelstreep is daardoor nogal wat grooter. 

De kaart van 71/j cent heeft geel carton met zwarte waarde
stempel (in 2 t inten); die van 12V2 cent bezit dezelfde karton
kleur, maar met oranjerooden en violetrooden voordruk, het 
komt mij voor, dat de eerste kleur iets intenser rood is bij de 
proef dan bij de kaar ten. 

NieuwZuidWales. De heer 
Bosch is zoo welwillend mij zijn 
enveloppe voor aanget. brieven 
ter afbeelding af Ie staan, welke 
ik in het nummer van Nov. '23 
beschreef, waarbij de opdiuk 
»Three Pence« boogvormig op 
de oude waarde slaat, in plaats 
van hoiizontaal over den waarde 
stempel . 

Polen. De heer G. V. van der Schooren toonde mij een d u b ' 
belkaart zonder waardestempel , met den voordruk in bruin de'' 
laatste uitgiften; deze formulieren worden door de post verkocht
Vriendelijk d a n k ! 

Gr. Briitannie. De heer Traanberg is zoo vriendelijk mij de 
poststukken te zenden, welke zijn uitgegeven ter gelegenheid van 
de tentoonstelling in Wembleij; de briefkaarr (voor het buiten
land) heeft een Engelschen en Franschen voordruk ; het postblad 
(voor het binnenland) alleen Engelsch. 

Kbf. 11/2 p. bruin op roomkl . 
Bi. i'/2 p. bruin op zeemkl. 

Afstempelingen. 
VIN I 

f 1 
België. Gedurende de groote tentoonstelling was in het Paleis 

van Egmond Ie Brussel een speciale stempel in gebruik, n.1. 
een groote enkelringstempel met inschrift 
BRUXELLES  BRUSSEL. EXPOS. PHILATELIQUE INTERNATIONALE 
INTERNATIONALE POSTZEGELTENTOONSTELLING 

| 2 f  | .k4AJr |JH>i l« l .1J I 
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Antwerpen 6. Machinestempel, rechts van den datumstempel 
in kastje, links in he t Vlaamsch, rechts Fransch : 
BLANKENBERGHE, DE IDEALE BADSTAD DER FAMILIEN 
BLANKENBERGHE, LA PLAGE IDEALE DES FAMILLES 

Antwerpen 6. Idem, doch in het Engelsch en Spaansch ; 
BLANKENBERGHE, THE IDEAL SEASIDE RESORT FOR FAMILIES 
BLANKENBERGHE, LA PLAYA IDEAL PARA FAMILIAS 

Brussel i. Mach ines tempe l : 
VISITEZ LA FOIRE C O M M L E D ' O S T E N D E 5-27 JUILLET 1924 
BEZOEK DE JAARBEURS VAN OOSTENDE 5 27 JULI 1924 

Danzig. Danzig l inks van den datumstempel 5 regelig in 
sierletters: 
Besucht die Landwirtschaftl. 
16. -19. Mai 24. 

Ausstellung Danzig-Langfuhr 

Duitschland. Darmstadt dubbelringstempel (handstempel) 
DARMSTADT Kongress-Stadt met omschrift: 
Deutscher Landwirtschaftliche Genossenschaftstag. 6-10. Mai 1924. 

Breslau. Machines tempel 5-regelig rechts van den da tum
stempel : FRANKIERT MIT DEN WOHLFAHRTSBRIEFMARKEN 
FUR DIE DEUTSCHE NOTHILFE ! 

Charlottenburg 2 zelfde stempel links van den datumpel . 
idem, Frankfurt (Main) / , Hamburg i, Köln 7, Leipzig 
Handstempel met de zelfde tekst in de dubbelring. 
Charlottenburg 2, Köln i. Machinestempel links van den dag-

teekenstempel : Silhouet van de beide domtorens in de vorm 
van een M waaronder 2-regelig 
KÖLNER MESSE 1 1 - 1 7 . MAI 1924 

Köln. Tijdens de jaarbeurs werd een handstempel gebezigd, 
boven KÖLN in he t midden de da tum b v. 14. 5. 29. 4-5 N en 
beneden MESSE. 

Wiesbaden. 3-regelig machinestempel ook in 1922 reeds ge
bezigd . Frühling in Wiesbaden. 

Frankrijk. Bordeaux- Giroiide. Machinestempel 3 regelig 
FOIRE DE BORDEAUX 15-30 JUIN, rechts hiervan 5 evenwijdige 
lijnen met afgeronde verbindingen. 

Disehweiler. In kastje met afgeronde hoeken : 
EXPOSITION BISCHWILLER 24 Mai - 24 Aoüt 1924 

Ierland. Corcaigh (Cork) Machinestempel eveneens reeds in 
1923 gebezigd, 3-regelig in omlijsting: 
LEARN IRISH TAILTEANN GAMES AUGUST rechts hiervan 7 even
wijdige lijnen. 

Italië. Evenals in Frankrijk ziet men hier dagelijks nieuwe 
reclamestempels, d ie meestal zeer kort in omloop blijven, soms 
slechts I week : 

Milano. Hier werd reclame gemaakt voor de (Duitsche) jaar
beurs te Frankfurt a\M. In kastje 4-regelig 
FIM. FIERA Dl FRANCOFORTE S/M 6-12 APRILE 1924 
INF. - MILANO SETTEMBRINI II 

Geneva 2. 3 regelig in sierletters in kastje : 
LINOLEUM IL MIGLIORE PAVIMENTO 

Milano {Centra) als boven : 
LINOLEUM PAVIMENTO SENZA RIVALI 

Milano (Ferrovia). In kastje »META« COMBUSTIBILE SOLIDO 
SOSTITUISCE LO SPIRITO. 

Mila?io (centra), Messina, Napoli. Het dagblad »Corriere Ita-
liano« publiceert een roman over de als spionne gefusilleerde 
Javaansche danseres Mata Hari (zon), hiervoor wordt reclame 
gemaakt door een machinestempel , rechts in kastje : IL COR
RIERE ITALIANO PUBBLICA MATA HARI NUOVO ROMANZO Dl 
GUIDO DA VERONA 
hiertusschen he t weinig geslaagd portret van Mata Hari . 

Hongarije. Budapest 4. links, naast den datumsterapel in vier
kant kastje ARUMINTIVäSäR MUSTERMESSE FOIRE BUDAPEST 
1924 V. 31. - VI. 10. 

Oostenrijk. Wien i 4g en ßa Continueerend machinestempel, 
afgewisseld door den datumstempel, in kastje : 
BENÜTZET DIE FLUGPOST! 

Tcecho Slowakije. Praha 25, / en c. Continueerend machine
stempel in gekartelde omlijst ing: 
MEZINaRODNI FESTIVAL HODEBNI PRAHA 25. V. - 6.VI. 1924. 
FESTIVAL DE MUSIQUE INTERNATIONAL A PRAGUE 

Ver. Staten. San Juan PR. Machinestempel in omlijsting: 
COOPERE UD AL BIENESTAR DE SU PUEBLO AYUDANDO A LA 
SIEMPRA DE ? 

Zwjtserland. Lausanne II. In eivormige omlijsting 3-regelig 
EXPEDIER ä temps envois de Päques. 

Hartelijk dank aan mevr. Bsse Van Heerdt-Kolfif en de beeren 
H. Amesz, L. G. Barentsen, Ed. van Bilderbeek, J. A. Kant Jr., 
L. C. A. Smeulders, G. O. Thiele , P. Vredenduin Jr. en G. Th . 
Wilmink voor de spoedige toezending van nieuwe afstempelingen. 

Opgave van wijzigingen in de lijst van post- en hulppost
kantoren (vervolg van opgave in het Februar i -nun mei 1924), 
31 December 1923. opheffing bijkantoor 's-Gravenhage Vail-

lant laan. 
2 Januar i 1924. 

I Januari 1924. 

16 » » 
i6 » » 
16 » » 
16 > » 

I Februari 1924 
I » » 
I » » 

15 
16 » 

I Maart 

I » 
I » 
I » 
I » 
I » 
I > 

1924 

» 
» 
» 
» 
» 
» 

16 

16 

I April 1924 

Vestiging bijkantoor ' s -Gravenhage Wouwer-
manstraat . 

Opheffing hulppostkantoor 's Heer Hendriks
kinderen (wordt bestelling Goes), 
idem Ankeveen (w.b. 's Graveiand) 
idem Kortenhoef (w.b. » 
idem Nieuwvliet ^w.b. Groede) 
idem de Purmer (w.b. Purmerend) 
idem Schoten (w.b. Haarlem) 
idem Ransdorp (w.b. Nieuwendam). 
Postkantoor Borger wordt vervangen door 
een hulpkantoor onder denzelfden naam 
(ressort Stadskanaal; 
Opheffing hulppostkantoor Noordlaren (w.b. 
Zuidlaren). 
idem bijkantoor Amsterdam, Javastraat . 
Vestiging » » Sumatrastraat . 
Opheffing hulppostkantoor Opijnen (w.b. 
Waardenburg) . 
idem Loenersloot (w.b. Loenen). 
idem Groot-Schoot (w.b. Budel). 
idem Lage-Vuursche (w.b. Baarn) . 
idem Tungel roy (w.b. Stramproy) , 
idem St. Laurens (w.b. Middelburg), 
idem Overberg (w b. Veenendaal.) 
Postkantoor Hees wordt vervangen door 
een bijkantoor o rde r denzelfden naam 
(ressort Nijmegen). 
Opheffing hulppostkantoor Baarland iw.b. 
Hoedekenskerke) . 
idem Jisp (w.b. Wormer) . 
idem Wilhelminadorp (w.b. Goes), 
idem Zuid-Barge (w.b. Emmen) . 
Postkantoor Markelo wordt vervangen door 
een hulpkantoor onder denzelfden naam 
(ressort Goor). 
Opheffing hulppos tkantoor Wijde Wormer 
(w.b. Purmerend) . 
idem Veelerveen (w.b. Vlagtwedde). 
idem Zoelmond (w.b. Beusichem). 
Naamswijziging postkantoor »Hoensbroek-
Staatsmijn Emma« in »Treebeek«, 
alsvoren hulppostkantoor »Hoensbroek-
dorp« in »Hoensbroek«. 
Opheffing hulppostkantoor Driewegen (w.b. 
Ovezande). 
idem Nieuwdorp (w.b. 's Heeienhoek) . 
idem Ellemeet (w.b. Noordwelle). 
idem Bornerbroek (w.b. Almelo.) 
idem Grafhorst (w.b. Kampen). 
idem Grijpskerke (w.b. Middelburg). 
idem Serooskerke.S. (w.b. Noordwelle). 
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I Mei 
16 April 
26 . 

I Mei 

15 April 
I Mei 
I » 

16 April 
16 . 

I Mei I 

I > 

I » 
I » 
I » 
I » 
I » 
I » 

16 . 
16 » 
16 . 
31 » 

31 » 

2 Juni 

16 Mei 

I Juni 
I » 
I » 

» 
» 
» 

1924 

» 
» 

924. 

» 

» 
» 
» 
» 
» 
> 

» 
» 

» 

» 

» 
» 
» 

I .» * 

(Bijgewerkt tot 

idem Odijk (w.b. Driebergen), 
idem Gaast (w.b. Makkum). 
idem bijkantoor Ainhem, Groote Maikt . 
idem hulpposlkantoor Stokkum (w.b. 
's Heerenberg) . 
idem bijkantoor Amsterdam, Plantage, 
iden hulppostkantoor America (wb. Horst), 
idem JutnjpHommerts (w.b. Sneek). 
idem Dungerdam (w.b. Nieuwendam^. 
Postkantoor Groesbeek wordt vervangen 
door een hulppostkantoor onder denzelfden 
naam (ressort Nijmegen). 
Naamswijziging hulppostkantoor »Baiger
oosterveeni in »Zwartemeer«. 
Opheffing hulppostkantoor Hemiik (w.b. 
Lippenhuizen). 
idem Huybergen (w.b. Hoogerheide). 
idem Engelen (w.b. 'sHertogenbosch). 
idem Kerkenbovenveen (w.b. Hoogeveen). 
idem Netterden (w.b. Gendringen), 
idem Wieuwerd (w.b. Bozum). 
idem Willerasdoip (w.b Dordrecht) , 
idem de Koog (w.b. den Burg Texel), 
idem Eierland (w.b. de Cocksdorp). 
idem de Waal (w.b. den Burg Texel), 
idem bijkantoor 'sGravenhage, Stadhouders
plein. 
idem » ' sGravenhage Prins Maurits
laan. 
Vestiging bijkantoor 'sGravenhage, Willem 
de Zwijgerlaan. 
Opheffing hulppostkantooi Welleilooi (w.b. 
Well). 
idem Leerbroek (w.b Leerdam), 
idem LoUura (w.b. Arum). 
Postkantoor de Rijp wordt vervangen door 
een hulppostkantoor onder denzelfden naam 
(ressort Purmerend) . 
Opheffing hulppostkantoor Schuddebeurs 
(w.b. Noordgouwe), 
idem Wanssum (w.b Oostrum). 

en met Mededeel ing no. 22 van 1924). 

EEN „UNICUM" VAN LUXEMBURG. ' ' 
Zooals bekend is, vond ^ 

men in een vel der l 
franc zegels van 1875 eert' 
foutdruk (i Pranc inplaats 
van I Franc). Die fout 
werd reeds op den eersten 
dag van den verkoop aan 
't loket ontdekt en de 
foutdruk uit het vel door 
de postambtenaren ver
wijderd, en toen werd een 

vel van 99 plus een ander zegel als vel verkocht. Evenwel was j 
toch reeds een aantal heele vellen met dezen foutdruk aan 't ' 
publ iek verkocht, zoodat men enkele weinige paren (foutdiuk 
en gewoon zegel) samenhangend kent. Slechts een zoo'n paar 
werd gebruikt ter frankeering en wij zijn in staal hier dit paar 
in afbeelding te geven. Het wordt met andere groote en zeer 
groote zeldzaamheden in Juni geveild bij de firma Rudolf Siegel, 
Berlijn W 8, Friedrichstrasse 162. 5. 

Zegel'Oniwerpen. j 

Het stukje, onder bovengenoemd hoofd, in het nummer van 
16 April, behoeft m. i. eenige aanvull ing, 't Is niet alleen heel 
moeilijk, maar totaal onmogelijk, een postzegel te ontwerpen, 
die aan redelijke eischen voldoet en tevens bij de meerderheid 
van het publiek in den smaak zal vallen. 

Maar laten we van de minderhe id eens weer de minderheid 
beschouwen, de postzegelliefhebbers. Hun hait gaat uit naar 
dat kleine stukje drukwerk, dat zoo heel moeilijk tot een kunst
werk te maken is. Als hun belangste l l ing voor tanding, plaa.t
nummer , oplaag etc. eens overging op compositie, zuivere 
vormgeving enz., zouden we dan nie t op den goeden weg zijn ? 
Die goede weg, die vooralsnog zoo zwaar is te bewandelen door 
gebrek aan belangstelling, dus gebrek aan opdrachten, dus ge
brek aan routine. 

Natuurlijk zou de ontwerper zijn werk zelf moeten k u n r e n 
graveeren, maar wie ter wereld m a g van hem eischen, dat, als 
hij ééns één énkele maal een postzegel zal mogen maken, dat 
hij daarvoor eerst zal leeren graveeren . 

Alleen dan wanneer alle zegels en biljetten etc. op zijn atelier 
terecht kwamen, zou dit geiechtvaardigd zijn. Echter, de schoon
heid van een postzegel zit niet alleen in de gravure. 

N. J. VAN DE VECHT. 

Brievenbus. i 
verschillende inzenders. Dank voor berichten, welke in het 

volgend nummer worden opgenomen. 
Aan de gegevens inzake de »Vreden«uitgifte zal dan tevens 

de noodige plaatsruimte worden afgestaan. 

Wie onzer lezers is bereid de redact ie zoo nu en dan eens 
bij te staan door de vertal ing van een philatelistisch artikel uit 
het Noorsch of Zweedsch ? 

Tentoonstellingen, Congressen, enz. 
INTERNATIONALE POSTZEGELTENTOONSTELLING 

van 617 September 1924 in „Pu lchr i Studio" te 
' sGravenhage, te honden ter gelegenheid van het 
40jarig bestaan der Nederlandsche Vereeniging van 

Postzegelverzamelaars. 
De ondergeteekende vestigt er de aandacht op : 
10. dat de termijn voor inzenders gesloten wordt op l Juli a.s. 

en verzoekt allen, die wenschen tentoon te stellen, daarvan 
spoedig aan hem kennis te geven ; 

20. dat nog enkele aandeelen in het Waarborgfonds genomen 
kunnen worden, waaraan, zooals bekend is, het recht tot aan
koop verbonden is van t i e n stellen speciaal door de Post
administratie t e r g e l e g e n h e i d v a n d e t e n t o o n 
s t e l l i n g u i t t e g e v e n p o s t z e g e l s , terwijl zij t ien 
loten in de verloting, waaraan zeer fraaie prijzen verbonden 
zijn, bij elk aandeel ten geschenke ontvangen. Voor aandeel
houders , die niet in de gelegenheid zijn de Tentoonstelling te 
bezoeken, zullen de zegels, desgevvenscht, gereserveerd worden 
en kunnen zij opdracht tot aankoop daaivan aan den onder
geteekende geven, onder inzending van f6 voor elke tien stel. 

Inschnjvingsbilletten voor de Tentoonstel l ing zelve, alsmede 
voor het Waarborgfonds, zijn bij den ondergeteekende te ver
krijgen. ■ 

Namens het Uitvoerend Comité : 
E. BONN, Secretaris. 

Corn. Speelmanstraat 7, Den Haag. 

Lijst der Juryleden voor de Internationale Postzegel
tentoonstelling, van 617 September 1924 

te 'sGravenhage te houden. 
H. 'S'.y^.VitcVm'g,''sGravenhage. Nils Strendall, Stockholm. 
W. P Costeius, Edam. Aug . Poncelet, Brtissel. 
dr. Emil io Diena, Rome. A. Baron de Reuterskiöld, 
R. Friedl, Weenen. Lausanne. 
M. Langlois, Paiijs P. W. Waller, Overveen. 
C. Lindenberg, Berlijn. A. Weinberger, Brünn. 
H, P. Manus, Amsterdam. R. B. Yardley, Surrey. 
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De Internationale Postzegeltentoonstelling te Brussel, 
24 Mei-1 Juni 1924 

Deze Tentoonstelling, die eengroot succes was, behoort alweder 
tot het verleden! Zij viel samen met den 75n verjaardag van 
het eerste Belgische postzegel, de beroemde »epauletlen«-uitgifte. 
Een enkel woord vooraf over deze vermaarde, door verzamelaars 
zeer gezochte zegels. Op het voorbeeld van Eti^eianii, dztiniS^o 
zijn eerste zegels uitgaf, doch negen jaren later, deed België, iw 
beide eerste waarden, de lo en 20 centimes, verschijnen, als 
gevolg van de wet van 24 December 1847. Deze zegels, gegra
veerd door Jacques Wiener, naar het doordeWinne geschilderd 
portret van Leopold I, gaan, zooals hei met de eerste uitgiften 
van tal van landen in de tweede helft der vorige eeuw het 
geval is, door voor staaltjes van goeden smaak en uitvoering. 
In deze eerste uitgifte komen tal van variëteiten en kleur-nuances 
voor; de bezoekers van de Brusselsche Tentoonstelling hebben 
zich bij het aanschouwen der verzamelingen Ä/_^/^ hiervan terdege 
kunnen overtuigen. 

De expositie was gehuisvest in het fraaie Paleis van Egmond, 
op zeer vrijgevige voorwaarden door het stedelijk bestuur aan 
de feestvierende vereeniging voor dit doel afgestaan. Een bijzon
dere attractie vormde de verkoop van het speciale 5 francs zegel, 
type Montenez, dat in velletjes van vier stuks verkrijgbaar was 
gesteld. Vijftigduizend van deze vellen waren voor dezen verkoop 
bestemd; gelet op de graagte, waarmede het publiek kocht, 
gelooven wij niet mis te tasten, als we aannemen, dat er al heel 
weinig exemplaren overgebleven zullen zijn. Dit 5 francs zegel 
was voor deze gelegenheid gedrukt in grijsbruine kleur. 

De oppervlakte, voor expositie ingenomen, bedroeg ongeveer 
duizend vierkante meter; de zegels waren in opstaande vitrines 
ondergebracht, zoodat een nauwkeurige bezichtiging al heel 
gemakkelijk was. Meer dan driehonderd inzenders gaven gehoor 
aan den oproep, hun philatelistische schatten ten toon te stellen. 

Wanneer men deze Tentoonstelling heeft bezocht, vraagt men 
zich af, wat »zeldzaam« is : de »epauletten«, die er bij duizenden 
waren, Kaapsche driehoeken l shilling bij honderdtallen of 
Bazeler duifjes te kust en te keur? 

Zóó groot was het aantal bijeengebrachte rariteiten, dat het 
niet anders kan of een dergelijke expositie moet op den »kleinen« 
verzamelaar ontmoedigend werken. Champion, de bekende 
Parijsche handelaar, had een deel van zijn particuliere verzame
ling geëxposeerd, waarbij de Postoffice van Maicritius, de eerste 
Post paid van hetzelfde land, enz., enz. Als verdere zeldzaam-
heden van den eersten rang worden nog genoemd : de 4 pence 
Kaap de Goede Hoop; houtgravure in de roode kleur, de buiten
gewone zeldzame foutdruk. De andere foutdruk, de i penny 
blauw van dezelfde emissie ontbreekt evenmin. De heer Lich
tenstein uit New-York is er de gelukkige bezitter van. 

Een Zweedsche inzender toont er den foutdruk »Tretio,« den 
3 Lire Toscane, een geheel vel van de 70 kreuzer Wiirtemberg, 
enz., enz. 

Andere Europeesche zeldzaamheden zijn er zooveel, dat een 
opsomming onmogelijk is. 

Heeft men hier dus philatelistische schatten, waar het geld 
dik op ligt, er zijn ook tal van inzendingen, waarbij de bezich
tiger veel kan leeren door de wijze van opzet, het toonen van 
de resultaten van een nauw gezet, wetenschappelijk onderzoek, 
waarbij de handelswaarde der objecten gelukkig geen hoofdzaak 
is. Met eere worden daarvan genoemd de verzameling Nieuwe 
Republiek van onzen landgenoot den heer H. L. Vogel (uit 
Goedereede) en Memel van onzen medewerker, den heer Leon 
de Raay (Watergraafsmeer). 

Onder de Belgische verzamelingen treden vooral naar voren 
die van de beeren Caroly (Antwerpen) met de collectie proeven; 
Paul de Smeth (Brussel) verduidelijkt door vergrootingen, retou
ches enz., Delapierre (Brussel), e.a. 

Nederland wordt op waardige wijze vertegenwoordigd door de 
verzameling van den heer Waller te Overveen. Voorts trekt de 
collectie Nederland van den heer Maingay, den secretaris van 
den Belgischen Bond, zeer de aandacht. 

Th. Champion exposeert Frankrijk, de heer Wolff en anderen 
Luxemburg. Een prachtige collectie Sicilië is het eigendom van 
den Italiaan Castellini. ; 

Alle Europeesche staten zijn op schitterende wijze present 
nog zij genoemd de verzameling Kreta en Turkije van onzen 
landgenoot. Mr. W. S. W. de Beer (Amsterdam). 

De heer van den Berg (Ede) toont u een fraaie verzameling 
Saargebied. 

Van de buiten-Europeesche Staten trekken de aandacht: de 
verzameling falsificaten van Transiaal van den heer de Raay en 
de collectie Ethiopië van den heer J. P. Jorissen, 

Voorts Nederlandsche Koloniën van den heer Waller en den 
heer Warren (Epsom). 

Belgisch Congo is sterk vertegenwoordigd. 
Onder de poststukken-inzenders nemen onze landgenooten de 

beeren W. P. Costerius, G, V. van der Schooren en P. W. 
Broekman een belangrijke plaats in : eerstgenoemde met die van 
Victoria, de heer v. d. Schooren met Beieren en Turkije, A&^a.ttx 
Broekman met Oranje- Vrijstaat. 

Hieronder volgt de lijst van bekroningen, enz., toegekend aan 
Nederlandsche inzenders : 

Groote gouden medaille : P. W. Waller, ver. Nederland. 
Bronzen » : mr. S. W. de Beer, « Kreta. 
Eervolle vermelding : Leon de Raay, « Opper-Silezie. 

» : H. L. Vogel, « » 
Zilveren medaille : H. L. Vogel, « Nieuwe Republ. 
Bronzen » : P. Jorissen, « Ethiopië 
Gouden » : P. W. Waller, < Ned. Koloniën. 
Zilveren » : L. de Raay, « Memel. 
Eervolle vermelding : J. van den Berg, « Saargebied. 
Zilveren medaille : P. W. Broekman, « Oranje-Vrijstaat 

(poststukken) 
» : W. P. Costerus, « Victoria ( » ) 

Bronzen » : G.V.v.d. Schooren,« Beieren-Turkije 
(poststukken) 

Voor ingezonden boekwerken enz, ontvingen nog onderschei
dingen onze landgenooten : J. C, auf der Heide, Leon de Raay, 
de Nederlandsche Vereeniging van postzegelverzamelaais en het 
Nederlandsch Maandblad voor Philatelie, 

Van de 5 extra-prijzen, kunstvoorwerpen enz, uitgeloofd door 
vereenigingen en particulieren, mochten nog verwerven : de heer 
Waller te Overveen, een kunstvoorwerp, ivoor de verzameling, 
die getuigt van de diepgaandste en persoonlijke studie«, uitge
loofd door >la Société Philatélique Beige« te Brussel (verzame
ling Nederland), de heer Leon de Raay een zilveren beker »voor 
de meest wetenschappelijke verzameling oorlogs-zegels«, uitge
loofd door den heer Broekman te Amsterdam (verzameling 
Memel), 

Aan alle gelukkige winnaars onze hartelijke gelukwenschen 
en dankbetuiging voor de waardige wijze, waarop zij de Neder
landsche philatelic hebben vertegenwoordigd. 

Tot slot een enkel woord over de feestviering. De opening 
der Tentoonstelling geschiedde op 24 Mei door burgemeester 
Max van Brussel, vergezeld van den Minister van Posterijen en 
Spoorwegen en andere autoriteiten. De receptie in de Taverne 
Royale op dien Zaterdagavond was zeer drukbezocht; de groote 
zaal kon nauwelijks allen bevatten. Den volgende morgen werd 
het graf van den Onbekenden Soldaat bezocht, waar door depu
taties van België, Frankrijk, Luxemburg, Engeland en de V. S. 
van Amerika kransen werden neergelegd. 

Een extra woord van hulde zij gebracht aan het ijverige comïTé, 
dat, onder leiding van de beeren Bigwood en Maingay, voor een 
goede regeling had zorg gedragen. 

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

Hugo Michel's Briefmarken Katalog 1924. II.Teil: Uebersee. 
Bij de firma Schaufuss & Stolpe, G. m. b. H., Leipzig, is uit
gekomen de nieuwe »buiten-Europeesche« catalogus, bewerkt 
door Ernst Marre, Leipzig, uitgegeven door Hugo Michel, G.m. 
b.H., Weimar. Het in bruin gebonden werk is 548 blz. sterk, 
benevens inhoudsregister, voorwoord, een tafel met de wissel-
waarde van 20 tot 600 Michel-marken in 12 verschillende buiten-
landsche muntwaarden enz. Genoemde tafel vergemakkelijkt de 
berekening van de valuta-prijzen. ' 

De rijke verluchting, waartoe ook gerekend worden de talrijke 
cliché-afdrukken van typen e. d,, zou zeker het werk tot een 
ernstige mededinger van Gibbons' deel II verheffen, gaven de 
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afbeeldingen de norma le formaten der zegels weer in m eer fraaie 
en scherpere afdrukken dan de v!lortdurend nog gebruikte vele 
verre van schoone en duidelijke verkleiningen . ' 

De bewerking is dezelfde als die van I923; met de daarna 
verschenen uitgiften aangevuld en, voor zoover de bewerker 
!let noodi!? oordee~de, met nieuwe, »gewijzigde< prijzen voorzien, 
ts deze nteuwe u itgave de eenige :oDuitsche• voor he t buiten
land en kan als zoodanig alle met buiten Europa handelende 
of rui lende philatelist en, zoomede alle letterkunde-lievenden 
aanbevolen worden. De prijzen, waarover niet te oordcelen is 
laat ik buiten beschouwing; alleen vestig ik de aandacht op 
een door zeer weinigen gekende factor, n l. de verschillen welke 
in prijzen ontstaan door de muntwaarde in de bet~okken 
Staten. Hierbij komt: het door verzamelaars meer of m inder 
gezochte land; de •vraag• is van veel hooger belang bij waarde
bepaling dan de hoeveelheden der uitgifte. Men vergelijke den 

Michel eens met den Yvert! - Alle in ons orgaan adverteerende 
handelaars leveren U den Michel! J. B. R. 

Philotélia. - Een nieuw tijdschrift, maandelijks te verschijnen 
in het Grieksch, met belangwekkende art ikelen in het Fransch 
en Engelsch, komt met I Januari te Pirea (Griekenland), onder 
leiding van Dr. St. J. Macrymichalos, Rue Ipsilanton, nr. 149, 
uit. Het is het eenigste blad van deze soort, dat in Griekenland 
en de Levant-landen in het algemeen bestaat, en· zal hoofd
zakelijk alles wat uitkomen zal, zoowel als alles wat reeds uit
gegeven is, met bijzonderheden enz. behandelen. Het zal ook 
door alle middelen trachten te vervangen het foutieve •PHILATÉ
LIE• doorhet emig juiste» PHILOTÉLIE« (Philotelia, Philotélisten 
enz.); een belangwekkend artikel zal de etymologie van dit 
woord in het Grieksch, Fransch en Enge lsch blootleggen. Adver
tentiën zullen er in worden opgenomen. Abonnement per jaar 
IO Fr. franc, met een gratis kleine annonce; adres als boven. 

J. B. R. 

I • I AD VERTENT I Ë N. 
~========~~~~~~ 

I • I 

1

1 UITSLUITEND voor LEDEN TE KOOP: ZWEDEN No. 1, 
der gebruikt, prachtexempl. f 115,-. 

Aangesloten Vereenigingen . L. A. VAN DOORN, HAARLEM, 
Soendastraat 31. (79) 

11 TE KOOP of in RUIL gevraagd: 

I 
Jubileum-zegels Nederland. in paar: 
2 cent plaatnummer % en 10 cent plaat
nummer 10. (78) 

D. C. PARAIRA, AMSTERDAM, 
Sarpbatlstraat 143 (bljk. Tulppleln). 

TE KOOP postz. der geheele wereld 
tegen zeer voordeelige prijzen. Bij 
afname boven f 10, extra korting. 

VRAAGT ZICHTZEND INGEN -
Tevens inkoop van Ned. en Ned. lnd. I 
zegels B . B. Paans, Werkendam. (80) 

Tekst dezer Annonces 
vóór den l On in te zenden 

aan de AdministJ·atie. 

VERKOOP eigen verzam. Europa Jubilé 1923, Nederland, serie compleet 
vooroorlog uitgez. Turkije en dive rse f 6,%5 . f I, f 2'-/, en I 5 afzonderlijk 
Duitsche staten. 8 à 10 ct. p Ir. Yvert. f 5,75 bij den (81) 

ZENDT MANCOLIJST. - I HAAOSCHE POSTZEGELHANDEL, 
DE FRENNE, ALMEN (Geld.) . (83) Toussai~tkade 41. Den Haag. -

POSTZEGELS 
De Ontvanger der Regist ratie en Domein en, t e 's-Oravenhage, 
zal op Woensdag 18 juni 1924, 's namiddags te 2 uur, t en 
bureele Zeestraat 57 van de 8ste afd . B. van het Hoofd
bestuur der Posterijen en Telegrafie te 's-Oravenhage, bij 

POSTZEGELS 
inschrijv ing, VERKOOPEN : (74) 

PORTlEGELS GEBRUIKTE fRANKEER- EN PORTZEGELS. PORTZEGELS Not it iën zijn gratis verkrijgbaar aan gemeld bureel Zeestr. 57. 

·p 0 ST Z E 0 ELS 
IN PRACHT -EXEMPLAR EN, 

50- 70 O/o be nede n Senf. 
(NEDERL AND en KOL ONIËN uitgesloten.\ 
V RA A 0 T Z I C H T Z E N D I N 0 AA N 

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

·~~~~~· 

t VS~E~I~~;~~~Y!E l 
l Yv. No. 35-50 f 1,10. Yv. No. 87-104 S S f 4,25. Yv. No. 105-107 f 0,55. Yv. No. l 

~ 
112-125 f 1,40. Yv. No. 129-142 f 0,50. ~ 
Porto compl. 95 franc catalogus-waarde 
No. 36-48 a f 5,75. Luxemburg, Caritas, l compleet 71/ 2/121/ 2, 10/35, 1 fr. /21/ 2 fr., S S 2 fr ./5 fr. à 3 gld . per serie. (Ir) 1 

~ 
FRANCO na ontvangst van postwissel. ~ 

J. J. A. ENGELKAMP, 
SPUl 13, AMSTERDAM . . .,..,.....,..,."""""".,..,.....,..,.""""""~· 

. ······-····-····-····-····················--·· VKRZEKERT 
IK RU I L 

postzegels van Neder
land en Kolon iën en 
de N oor d e lijke Sta
t e n tegen Tsjecho-

UW VERZAMELINGEN, DOUBLET
TEN, POSTSTUKKEN, ENZ., TEGEN 
BRAND E N DIEFSTAL BIJ : 

S iowakije 1918f24, P ole n , Hongu r ije, 
Yoeg oslavië, B u lgarije en Italië. 
Basis : YVERT of MICHEI.J. (76) 

Hanekamp & Van den Broeke, 
- ALGEMEEN ASSURANTIE-KANTOOR, -
vfh J ACQ. DE SONN A VILLE, 
SPUI 7, AMS'l'ERDAM. C. M. R. HOCHMUTH, 

·--~~~~::::~~~:~~:::::~~::~:~::~::~~~ .. u TELEFOON NOORD -H35. (81) 

........ --"""1:1 

c: --

IEDER ZIT VOL 
met zegels van allerlei wèl of niet bestaande oorlogsstaatjes. Koopt nu 
zegels van landen, die niet iedere week speculatieve zegels uirgeven. Koopt 
de zegels van Portugal en Koloniën; ze zijn méér gezocht en goedkooper 
den allerlei r ommel. ZIET U EêNS, DAT IS GEEN GELD I 
Por tugees c h e Koloniën . 50 versch. f 0,25, 10 X 50 versch. 
f 2,-; 100 versch. f 0,60, 10 X 100 ve rsch. f 5,-; 150 versch. 
f 1,25, tO X 150 versch. f 10,-. P ortugal . 50 versch . f 0,30, 
10 X 50 versch. f 2,50; 75 versch. f 0,75, 10 X 75 versch. f 6,25; 
100 versch. f 1,40, 10 X 100 versch. f 12,-; 150 versch. f 4,50, 
10 X 150 versch. f 40,-; 200 verschillende f 15,-. 
Franco na onh·angst postwissel (25 cent bijvoegen voor porto). Alles in 
goede kwaliteit, vele latere uitgiften als ceres-type, enz. Zegels, die U met 
plcizicr verzamelt! Zegels, die U met flinke winst weder verkoopt! Zegels 
die U voor andere goede zegels kunt ruilen! Onherroepelijk laatste aanbieding' 
Vult Uw voorraad boeken voor enkele centen. Volgende maand iets ander( 

D. S L IEKER, ZAANDAM. 
Lid: Phil. Ver. Utrecht; De Globe, Arnhem; Hoop op Zegels, Haarlem, enz. (77) 



IV NEDERLANDSCH MAANDBLAD 

Ingekomen is van den heer J. Mebus, te Amsterdam, eene cir
culaire betreffende de uitgave van een Nederlandsch Album 
voor Nederland en Koloniën. Wordt besloten dit ter inzage te 
vragen. 

Daarna bezichtiging der verzameling Oud Europa van den 
heer Nieuwenhuijs. 

Vervolgens zegelverloting, verkoop van zegels en sluiting. 
De secretaris, P. JORISSEN P.C.zn. 

Adresveranderingen. 
G, D. Schell, thans Haagschestraat 45, Scheveningen. 
J. Wolters, thans Bergweg 124 a, Rotterdam. 
Eerstvolgende vergadering op Dinsdag 23 September 1924. 

Internationale Ver. ,,Philatelica", te 'sGravenhage. 
Secretaris: L. C. VERSPOOR j r , Fahrenheitstr. 373, 'sHage. 

CandidaatIeden. 
N, Hoogenboom, opzichter Rijkswaterstaat, Strandeweg, Hoek 

van Holland. (Voorgesteld door Schornagel en Goedhart.) 
dr. N. C. Mulder, Mauritskade 5, den Haag. (Voorgesteld 

door Verhoeff en Van der Willigen.) 
Mededeelingen. 

Op de volgende vergadering zal het nieuwe album van 
Nederland en Koloniën van de firma Mebus te zien zijn. 
■ De leden, die een ledenlijst wenschen te ontvangen, gelieven 
zich tot den heer Van de Willigen, Beeklaan 454, te wenden. 

Vergaderingen. 
BESTUURSVERGADERING op Woensdag 25 Juni 1924, 

des avonds te 7'/» uur, in zaal I van Café »Hollandals«, 
Groenmarkt, te 'sGrarenhage; daarna ALGEUEEXE 
VERGADERING tezelfder plaatse, te T̂ /» uur. 
Opening. Ingekomen stukken. Verloting van zegels. 
Notulen. Veiling van zegels. 
Ballotage cand.leden. Rondvraag en sluiting. 
Verkiezing secretaris. 

Ned. Phil. Ver. , ,0p Hoop van Zegels", te Haarlem. 
Secretaris: G. VERSTEEG, Jan Haringstraat 13, Haarlem. 

Aangenomen als lid. 
W. Vreeken, Hoofdstraat 53, Hillegom. (lid no 49). 

Voorgesteld als lid. 
J. F. Bekker, Wagenweg 78, Haarlem. (Voorgesteld door W. 

Oostwald jr., lid no 135.) 
Adresveranderingen. 

J. Schagen, Saxenburgerstraat 2 11, Amsterdam. 
G. J. C. Schagen, Keizersgracht 54, Amsterdam. 

De secretaris, G. VERSTEEG. 

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

VERSLAG der vergadering, gehouden op Maandag 5 Mei 
1924, in HotelRestaurant „Willems", Groningen. 

Bezocht door 24 leden, had de vergadering het gewone ver
loop. Iets bijzonders viel er niet voor. 

Vergadering. 
Gedurende de maanden Jali en September geen vergadering. 

Philatel.Vereeniging , ,Zui(lLimburg", te Maastricht. 
Secretaris: J. W. J o n k e r s , St. Lambertuslaan 36, Maastricht. 

KORT VERSLAG van de vergaderingen van Maandag 12 
en 26 Mei 1924, in de bovenzaal van de Sociëteit 
„Momus", te Maastricht. 

Aanwezig 20 leden. De notulen worden onveranderd goed
gekeurd. De voorzitter deelt mede, dat gebleken is, dat niet alle 
leden bij ontvangst eener rondzending de boekjes nakijken of 
er zich onafgestempelde vakjes in bevinden! Hij verzoekt daarom 
de leden, art. 20 H. R. na te komen, om onaangenaamheden te 
voorkomen. 

Ingekomen is een kaart van ons correspondeerend lid, den 
heer Kamphuijs, verzoekende hem als correspondeerend lid af 
te voeren en als gewoon lid voor te dragen. Zijn verzoek wordt 
ingewilligd en wordt hij, alsmede de heer J. M. I. Schaepkens 
van Riempst, als lid aangenomen. 

Voor de verloting, die ieder aanwezig lid een firijs bezorgt, 
schenken de beeren Schaepkens, Wägtho en Dückers eenige 
waardevolle zegels. Voor het kienspel schenkt de heer Cl. Smeets 
verschillende paren Engelsche tentoonstellings zegels. 

Vervolgens leest de voorzitter eenige philatelistische couranten
uitknipsels voor. Met kienspel en beurs wordt de verdere avond 
aangenaam doorgebracht. 

IN MEMORIAM 
F. P. B. VAN DEVENTER 

VERSLAG van de Algemeene Vergadering op Woensdag 
28 Mei 1924, in café „Hollandais", te'sGravenhage. 

De voorzitter, de heer Reijerse, heeft bericht van verhindering 
gezonden en wordt deze vergadering geleid door den heer Van 
Houtum. Hij heet allen welkom, in 't bijzonder den heer Van 
der Meulen, voor het eerst aanwezig, en het candidaatlid, den 
heer Adam. Van den secretaris is een schrijven ingekomen, 
dat hij genoodzaakt is zijn functie neer te leggen. 

De heer Van Leijden maakt aanmerking op de notulen inzake 
het eigen blad. Hij meent, dat het bestuur deze zaak onder de 
oogen zou zien. Besloten wordt aan de firma Mebus een proefalbum 
te vragen. De ledenlijsten zijn verschenen. Voor de verloting zijn 
zegels geschonken door mevr. Van der Houwen en de beeren 
Van der Houwen, Verlegh en Gijzeman. De heer Trouw maakt 
de opmerking, dat ook de andere beeren wel eens uit den hoek 
mogen komen. De candidaatleden worden aangenomen. 

Op de vraag van den heer Van Leijden, of er voor het 300ste 
lid en de aanbrengers een prijs beschikbaar is gesteld, wordt 
bevestigend geantwoord. De heer Stoup is in deze de gelukkige. 
Hem wordt toegestaan voor een bedrag van f 2,50 uit de rond
zendingen te koopen voor rekening van de Vereeniging en aan de 
aanbrengers, de beeren Reijerse en Hoogerdijk, ieder voor f 1,25. 
Bij de verloting krijgt de heer Van Straalen den len prijs. Na 
enkele vragen van de beeren Van Rest en Bakker beantwoord 
te hebben, is deze vergadering ten einde. 

De voorzitter neemt met enkele hartelijke woorden afscheid 
van den heer Engles, die naar Indië vertrekt. 

De Secretaris, L. C. VERSPOOR JR. 
Rectificatie. 

Royement A. P. H. Wolf moet zijn : A. Th. Wolf, Smidswater 7, • 
den Haag. 

Overleden. 
162. F. P. B. van Deventer, den Haag. 

Adresveranderingen. 
179. J. G. B. van Heek, wn. Hoofd v/d Mijnbouw, Oud Merdika 

30, Bandoeng. 
243. D. O. Kirchner jr., 3e Braamstraat 18, den Haag. 
83. C. J. Vermeijs, Hotel »de Gouden Karper«, Hummelo. (G.) 

356. G. A. de Mol, Pens. Huize Virginie, Bandoeng. 
I I I . W. Beek, Passavantlaan 29, Arnhem. 
86. P. van Velden, Julianastraat 43, Sliedrecht. 

Nieuwe leden. 
264. J. J. Gerstel, Mathenesserlaan 392, Rotterdam. 
172. Th. J. Timmer, (Jsselincxstraat 4i, den Haag. 
166. A. Brandt, Kerkhofpad 8, Bandoeng. 
87. D. J. A. Adam, Weimarstraat 301, den Haag. 

162. R. J. A. Stoup, Sportlaan 7, den Haag. 
301. K. Waldeck, Laan van Meerdervoort 275, den Haag. 
302. A. van Pelt, Valkenboschlaan 207, den Haag. 
303. J. C. B. Eijkman, Sneeuwbalstraat 196, den Haag. 
304. F. A. van Buuren, Helmerstraat 55, den Haag. 

m^ 



16 JUNI I9a4. NEDERLANDSen MAANDBLAD VOOR PHILATELIE. V 
Mededeelingen. 

De leden worden vriendelijk verzocht steeds bij ontvangst 
eener zending de boekjes in te zien en de daarin open bevonden 
vakjes te merken. 

Op de vergadering in Juni^ zoowel te Maastricht als te Heerlen, 
zal het proefalbum voor Nederland en Koloniën van den heer 
Mebus ter inzage aanwezig zijn. 

Bedankt als correspondeerend lid. 
P. Kamphuijs, Rudesheimerstrasse 9, Wiesbaden. 

Nieuwe leden. 
105. P. Kamphuijs, Prof. Thomassenstraat 9, Maastricht. 
106. J. M. I. Schaepkens van Riempst jr., Boschstraat 28, 

Maastricht. 
107. J. van Gemert , Postkantoor, Voerendaal. 
108. J. Hendriks, Hoofdstraat i4, Schaesberg. 
109. ƒ. Scheepers, Valkenburgerweg 12, Heerlen. 
110. dr. A. Widdershoven, Valkenburgerweg, Heerlen. 

Vergaderingen. 
Zaterdag 28 Juni 1924, ^V2 uur, fn lokaal Robberts, Sta

t ionstraat, Heerleu. 
M .» Qrt r..„! iaat f telkens te 8 uur . in de Socie-Maandag 30 Jun, 1924, ^^j^ „ j , ^ ^ , , , , ^ Vröthof, te 

14 Juii i » 4 4 , Maastricht. 

Postzegelvereeniging ,,Helder", te Helder. 
Secretaris : J. G. J. P O L L I N G , Draaisteeg 7, te Helder. 

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

Circa 8 uur opent de secretaris, die door afwezigheid van den 
heer Uytenboogaart dezen vervangt, de vergadering met een kort 
woord van welkom, in het bijzonder aan den heer Heeris, die 
voor het eerst ter vergadering aanwezig is. 

Na voorlezing der notulen van de vorige vergadering, worden 
deze onveranderd goedgekeurd. Ballotage vindt plaats over de 
beeren candidaat-leden J. Varkevisser, P. van Waasdijk en D. 
Duinker, die met algemeene stemmen als lid worden toegelaten. 

Evenals het vorig jaar zal in Juli en Augustus niet worden 
vergaderd. De rondzendingen zullen in den vacantielijd haar 
gewoon verloop hebben. 

De voorzitter doet mededeeling, dat het hem gelukt is het 
f 5 jubileum N.I., dat beschadigd is, geruild te kiijgen vooreen 
geheel nieuw exemplaar, waardoor wij in het bezit zijn van een 
complete serie, welke voor de October-verloting een pracht-
prijs is. 

Bij de rondvraag wordt de aandacht van het bestuur gevraagd 
voor het feit, dat den laafsten tijd ten postkantore alhier de 
afstempeling van brieven meermalen op zoodanige wijze geschiedt, 
dat de zegels letterlijk zijn vernield, ja zelfs door den geheelen 
brief heen. Gevraagd wordt aan den directeur hier ter plaatse 
zijne welwillende medewerking te verzoeken het daarheen te 
willen leiden, dat algeheele vernieling voorkomen wordt. 

Hierna pauze en veiling, welke de kas eenig voordeel oplevert, 
waarna sluiting. De Secretaris, J. G. J. POLLING. 

Nieuwe leden. 
J. Varkevisser, Gom : a/b Hr . Ms. Z 3, Helder. 
P. van Waasdijk, Offic, v. Politie 's Rijkswerf, Helder. 
D. Duinker, Jan in ' t Velts traat 9, Helder. 

Adresveranderingen. 
A. H. Voetelink, Hoofdgracht 53, Helder. 
H. Wit te , a/b Hr. Ms. Wachtschip, Helder. 

Philatelisten-Vereeniging „Apeldoorn", te Apeldoorn. 
Secretaris : F. C. W. J. F. S O E T E R S , Van Heutzlaan 8, Apeldoorn. 
KORT VERSLAG der bestuursvergadering op Zaterdag 17 Mei 

1924, ten huize van den heer G. Th. Wilmink. 
Afwezig met kennisgeving de heer Jansen, terwijl wel aanwezig 

was de voorzitter der propaganda-commissie, de heer J. H. 
Hildebrand. De functies der nieuw-gekozen bestuursleden worden 
verdeeld. De heer Soeters zal het iste secretariaat op zich 
nemen, de heer Leeuwenhoek de bibliotheek beheeien. Het 
dagelijksch bestuur zal gevormd worden uit vooizitter en 
secretaris, terwijl bij financieele aangelegenheden de penning 
meester zal assisteeren. De propaganda-commissie wordt aange

zocht zich te beraden over het al dan nie t op touw zetten van 
een tentoonstell ing. 
KORT VERSLAG der bestuursvergadering op Dinsdag 3 Juni 

1924, in de lunchroom van den heer M. Roeterdink. 
Afwezig met kennisgeving de beeren Mensink en Leeuwenhoek. 

Besloten wordt in de maanden Juli en Augus tus niet te ver
gaderen, hetgeen ook voor komende ja ren zal gelden. Antwoord 
op ingekomen stukken wordt vastgesteld. 
KORT VERSLAG der Algemeene vergadering op Dinsdag 

3 Juni 1924, in de Lunchroom van den heer M. 
Roeterdink, Apeldoorn. 

Aanwezig 19 leden en 2 belangstel lende leden. Na opening 
leest de 2de secretaris de notulen der Mei-vergadering, welke 
onveranderd worden goedgekeurd. Antwoord op de ingekomen 
s tukken woidt door de leden volgens voorstel van het bes tuur 
aangenomen. De heer Smallenbroek stelt de Wembley-zegels 
voor de leden beschikbaar tegen 15 cent per paar. Voor de 
door het bes tuur ter beschikking gestelde blokken 7'/j cent 
tête-bèche Nederland bestaat geen animo. De beeren Soeters 
en Wilmink behandelen een paar actueele philatelistische 
nieuwigheden. Nog met daglicht werd de vergadering gesloten. 

Uitbreiding bestuur. 
ie Secretaris : F. C. W. J. F . Soeters, Van Heutzlaan 8, Apeldoorn. 
Bibliothecaris : L F. Leeuwenhoek, De Ruyterstr . 32, Apeldoorn 
2e Secre ta r i s : E. Verff, den Texstraat 29 boven, Amsterdam. 

i Adresverandering. 
mej . 'Lèender t s , van Sophiapaik 5 naar Van Galeerstraat 23 

i j FOSTZESELHIINOEL JOS, LA POUTIIE, 'S-IIÄ6E 
B Prins Hendrikstr. 61 - Postcheque en Giro no. 31822 

1 INKOOP - RUIL -„VERKOOP 
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■«■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■I 

Rudolf Kormos.  POSTZEGELENGROSHANDEL,
Rotterdam  Postbus B3G  Zuidblaak 32. I 

Te Koop gevraagd 
NEDERLAND 

10 GULDEN, GEBRUIKT . . . 
GEBRUIKTE JUBILEUMZEGELS 

WELDADIGHEIDSZEGELS . . 
VLIEGPOST COMPLEET . . . 
1, 2 4 EN 5 GULDEN. . . . 
GEBRUIKTE OPDRUKZEGELS . 

1905 
1923 
I9I3 
1923 
1921 
1898 
1923 

Elke hoeveelheid! (57) Hooge prijzen! 1 

Britsehe RoloniaalZegels. 
Alle N I E U W E UITOIFTEN leverbaar tegen de 

WER KELI J KE W A A R D E 

 PLUS 10 "lo. 
Geregelde, eenvoudige en doeltreffende toezending. 
B I J Z O N D E R H E D E N O P A A N V R A A G . 

Voor handelaren bijzondere voorwaarden. 
Correspondentie: Engelsch of Fransch. 

A C U/nni I ATT *ö Victoria R o a d , Sherwood , 
ft. L yyUULLfll 1,  NOTTINGHAM, England. 

U-JHit44clAUiW i j l l .m 
WATERGRAAFSMCrR •N.YAAR tce^* o ^ D I R . U E Ö N D E RAAT 

= T INT.TEU. x u r o e?'ï' 
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POSTZEGEIiVERZflUIEüflRRS! 
De volgende Duitsche postzegels ONTBREKEN NOG 

in Uwe verzameling. Bestelt ze per keerende, want de 
prijzen worden elke maand hooger in Duitschland. 

* = ongebruikt. 
* Germania 1906/11 1 , - 2 - 3 , - 5 , - Mk. 

II 
0,10 0,25 0,10 0,10 

• Germania 1921, 2 Mk. * 0,20 
• D. R. Arbeiter en Ziffer Rauten 

50 pfg. 100 pfg. 120 pfg. 150 pfg. 
0,15 0,20 0,05 0,05 

• D. R. Arbeiter en Ziffer Waben 
5 pfg. 10 pfg. 15 pfg. 30 pfg. 120 pfg. 160 pfg. 
0,20 0,80 0,10 0,15 

* D. R. Posthorn Rauten 
2 IVlk. 3 IWk. 4 Mk. 

0,10 0,10 
Sup. Yvert 2,50 

0,20 0,25 0,05 
R. 50 milliard, get. en doorst. 2 stuks . . . 0,25 

. . . DUITSCHLAND SPOTPRIJS . _ . 
1 0 0 verschillende zegels, • slechts 0 , 9 0 

Cataloguswaarde ca. goldmk. 3,50 

I 

VERSCHILLENDE LANDEN 
* Frankrijk, 8ste Olympiade, 

10, 20, 30, 50 c, ongebruikt, 4 stuks 0,35 
* Portugal (Lissabon 1913), 2 stuks 0.10 
* Oostenrijk, Hoogwater, 20 stuks, compleet . . 0,35 
* » Kärnten, 19 stuks, compleet. . . . 0,G5 
* » Vliegpost 1918 compleet 0,60 

» 1922 » 0,30 
* Luxemburg 1921, Weldadigheidsserie . . . . 0,40 
* Denemarken 1920, (Yvert 122—126) 5 stuks . . 0.40 
* Opper Silezlë 1922, (Yvert 59-61), compleet . 0,30 
* Roode Kruis 8 Fransche Kolonies 0,76 
* België 1921, Olympische spelen, 

overdruk of zonder overdruk 0,30 
Fransche Levant, 30 p.—7 p., compleet op brief 0,30 
Engelsche Levant, 30 p.—4= p., compleet op brief 0,30 

* Marianen, 3 pf. tot 1 Mk., 10 stuks 1,25 
' D. Marokko, 3, 5, 10, 25, 35, 50, 1 Peseta . . . 0,75 

II 

II 
D A N Z I G S P O T P R I J S 
de beste geldbelegging, zegels met toekomst 

100 verschillende * . . . . slechts 1,25 

I 
Hierbij heb ik de eer U mede te deelen, dat einde 

September a.s de 29ste uitgave van den catalogus 
YVERT & TELLIER voor 1925 verschijnt. 

Het zal mij een genoegen zijn, U genoemden catalogus 
franco ä f 3,50 te mogen doen toekomen. 

Wanneer U mij Uwe bestelling vóór 1 September opgeeft, 
zal ik U tegelijkertijd GRATIS toezenden 100 verschillende 
Duitsche zegels (porto extra). 
Alle zegels zijn in prima conditie en worden met volle garantie 
verkocht. — Orders onder de f 7,50 porto extra. — Zendingen, niet 
aangeteekend, loopen voor risico van den besteller. — 
Uw naam en adres duidelijk schrijven. (82) 

E. BUCQUET, 
POSTZEGELHANDEL, 

84 SL ICHTENHORSTSTRAAT, 

N IJ M EG EN. 

miCHEÜII 

G. m. b. H,, 
POSTZEGELHANDEL. OPGERICHT IN 1890. 
INKOOP. RUIL. VERKOOP. 
UITGEBREIDE PRIJSCOURANTEN OVER GELEGENHEIDS-
: - AANBIEDINGEN GRATIS OP AANVRAAG - : 

MICHEL-CATALOGI: 
EUROPA 1924 f 1,25 
OVERZEE 1924 f 1,50 
EUROPA 1924/25 (PRIJZEN 

IN GOUDMARKEN) £ 2,-
MICHEL's MAANDELIJKSCHE SUPPLEMENTEN 
Abonnement voor 1924 ('i2nrs. franco) f 2,— 
De MICHEL-CATALOGUS heeft de grootste 
verspreiding van alle gezamenlijke catalogi 
der wereld en is onmisbaar voor lederen 
ernstigen verzamelaar. :-: :-: 

AANBIEDINGEN VOOR DEZE MAAND: 
200 verschillende Polen, alleen echt door den 
Staat uitgegeven postzegels (postfrisch) . . . . f 6,— 
200 Duitsche Republiek 1920/24, slechts . . . . f 0,60 
SCHWANENBERGER-ALBUM, sedert 44 jaren bekend 
als het beste en meest gewilde der geheele wereld, in alle 
soorten, tegen origineele prijzen. Prijslijften op aanvraag 

GRATIS. 
Ik vraag steeds te koop: Series van alle landen, in hê  
bijzonder nieuwigheden, alsook alle Europa-zegels voor. 
namelijk Duitsche Koloniën, ongebruikt en gebruikt 
BtxKiER BANK voonHtND[LEN INDUSTRm00lSIKI!EL49,RQmRDAM; 

BRIEFMARKEN' 
I KÄBLOG 

1924/25 

(84) 

•,%., ,.^, • ,\*t .«A/..^«, .•'•,•,•*«» ••'•,•,.*•» ••'•,•,•*•. ••'•,*,•*•• ••'•.?."*•• **';***'"» 

De Haaysche Postzegalhanilel, 
TOUSSAINTKADE 41, DEN HAAG, 

18 e„ BLIJFT 
het BESTE en meest VERTROUWDE ADRES 

voor den 

IH - EN VERKOOP UWER POSTZEGELS. 
Onze prijslijst der vorige maand is nog geldig 
en wordt op verlangen GRATIS toegezonden. 

(125) 
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