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FEESTPROGRAMMA 
van de Feestelijkheden ter gelegenheid van de Inter
nationale Postzegeltentoonstelling, te houden van 
6—17 September 1924, te 's-Gravenhage, in „Pulchri 
Studio", Lange Voorhout 15, en van den Vijftienden 

Nederlandschen Philatelistendag. 
Z A T E R D A G 6 S E P T E M B E R 

11 uur Officieele opening van de Tentoonstelling door 7 E 
den Minister van Waterstaat (Uitsluitend toegankelijk 
voor genoo(ligden) 

1 uur. Opening voor het publiek 
Z O N D A G 7 S E P T E M B E R 

11 uur Bcbtuuisvergadering der Nederlandsche Veieeniging 
van l 'ostzegelverzamelaais, in »Pulchri Studio« 

3 j 514 uur Receptie door het Bestuur der Nederlandsche 
Vereeniging van Fostzegelverzamelaaistergelegenheid 
van het 4o-jaiig bestaan der Vereeniging in de mai 
meien zaal van Hotel »de Twee Steden«, Buitenhof 

7'/2 uur Feestmaaltijd m »de Twee Steden « Menu f3 , — . 
(Ieder is welkom , ook met-leden.) 

M A A N D A G 8 S E P T E M B E R . 
3 uur. Vertrek met den electrischen tram van halte Dieien-

tuin voor tea op Kasteel Wassenaai 
D I N S D A G 9 S E P T E M B E R 

10 uur. Bezoek aan het Mauntshu s, bijeenkomst binnen 
het hek 

2 uur Internationaal Philatelisten Congics in de maimeren 
zaal van Restaurant »de 1 wee Steden«. Punt van be
handeling De strijd tegen de vervalschingen. 
W O E N S D A G 10 S E P T E M B E R . 
Bezoek aan Amsterdam 
9 21 Vertrek van het station HoUandsche Spoor te 
's-Gravenhage naar Amsterdam. 
10 17 Aankomst te Amsterdam. 
1045 Autotocht door de stad Bezoek aan de Diamant-
slijperij der firma Asscher Bezoek aan het Rijks 
museum. Bezoek aan Wynand Fockink. 
1.30 Lunch m -«Krasnapolsky « Menu f2,— a f2,25 
3 — . Water tocht door de Amsterdamsche giachten. 
Bezoek aan de havens, Amstel en IJ 
7 —. Dinei in de »Indu=.trieele Club.« Menu f 3 , — . 
De deelnemers aan den au to-en watertocht verplich
ten zich tevens deel te nemen aan lunch en diner. 
ZIJ moeten zich aanmelden uiterlijk voor 8 September 
bij het Haagsche Subcomité voor de Int Postzegel 
tentoonstelling, p a »Pulchn-SludiO', La rge Voor
hout 15, Den Haag 

D O N D E R D A G 11 S E P T E M B E R . 
1 uur. Bezoek aan het Vredespaleis. Toegangskaarten a 

f0,50 aldaar te verkrijgen 

I 
2 . 
3 
4 

5-
6 

9 
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7 ' j uur. Groote feeslmaaltijd in Restaurant »de Twee Sleden « 
Bekendmaking \an de Bekioningen Menu f4,—. 
Na afloop dancing Avondcostuum gewenscht. 

V R I J D A G 12 S E P T E M B E R . 
3 uur. Vertrek van Plein met den electrischen t ram lijn 8 

voor tea op Scheveningen 
4 uur. Bestuursvergadering van den Neder landschen Bond 

van Vereenigmgen van Postzegelverzamelaars in 
»Pulchri Studio«. 

9 uur. Cabaret avond (begroetingsavond van het Congres) 
in de marmeren zaal van Restaurant de »Twee Steden« 
Dancing tusschen de nummers in en na afloop 
Avondcostuum gewenscht. 
O p e n i n g v a n d e n V i j f t i e n d e n N e d e r 
l a n d s c h e n P h i l a t e l i s t e n d a g 
Z A T E R D A G 13 S E P T E M B E R . 

11 uur. Vergadeiing van het Kapittel voor de Bondsmedaille 
in »Pulchri Studio«. 

I uur. Gemeenschappelijke lunch in Restaurant Royal, Lange 
Voorhout Menu f 3,—. 

3 nar. Bondsvergadenng in een der zalen van Restaurant 
»de Twee Steden«. 

A g e n d a . 
Opening. 
Notulen der vorige vergadering 
Ingekomen stukken en mededeel ingen. 
Verslagen van den Secietaris en den Penning-
meestei 
Bestuursverkiezing (Art 9 H. R.) 
Reglementshei ziening. 
I5eraadslaging over het al of niet houden van een 
Philatelistendag in 1925 
Vaststelling van de plaats , waar de volgende jaar-
lijk'^che algemeene veigader ingzal woraen gehou
den 
Rondviaag en sluiting. 

Deze veigadei ing is toegankelijk voor a l l e 
leden der aangesloten Vereenigmgen. 

De vertegenwoordigers worden herinnerd aan 
art. 27 H R , hetwelk bepaalt , dat zij bij 
veihindeiing hun stem kunnen overdiagen, 
mits hiervan voor de vergadering schiftelijk 
aan den 2en secretaris kennis gegeven is. 

3 uur. Voor de dames Bezoek aan de »Vrouwenclub«, 
bijeenkomst Paikslraat 24. 

7 '2 uur. liondsmaallijd in Restaurant »de Twee Steden« Menu 
f3 ,— Na afloop dancing 

Z O N D A G i4 S E P T E M B E R . 
I I uur. Bonds Congies in een der zalen van Restaurant »de 

Twee Steden«. 
A g e n d a 

I Is ei een eenvoudige manier, om boek- en steen
druk van elkaar te onderscheiden '^ 
(Ingezonden door den heer C. J. L. Sitsen, te 
Vhsstngen ) 

2. Voordracht te houden door den heer C. W. 
Matthes te Druikelen, ovei »Proeven en zegels 
van Nedeiland « 

Xy^ uur Gemeenschappelijke lunch op Kasteel Oud Wassenaai 
Menu f 3 — . Vertrek van Restaurant »de Twee 
Steden« om i uu i . 

8 uur. Gemeenschappelijke maaltijd m Hólel Kurhaus 
Menu f 3,50. 
Sluiting van den Vijftienden Nedei landschen Phila
telistendag. 

D I N S D A G i6 S E P T E M B E R . 
12 uur. Plechtige Opening van de Staten Geneiaal Indien 

men voor i September den wensch daartoe aan den 
Secretaris van het Uitvoerend Comité te kennen geeft, 
zullen pkialsen op het Binnenhof kunnen woiden 
gereserveerd tot het zien passeeien \ an den Konink
lijken stoet. 
W O E N S D A G 17 S E P T E M B E R . 
Sluiting van de Tentoonstelling 
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Nederlandsche Vereeniglng van Postzegelverzamelaars. 
S e c r e t a r i s : A. VAN D A M , Wilhelminastr. 49, Haarlem, Tel. 793. 

Nieuwe leden. 
304. J. L. M. Bürer, Hoofdboekh. Gemeente Semarang. 
410. Th . R. Parmentier , empl. B. P. M.,Kedongsarie i2,5i?f?A(!̂ rt/rti 

(N.I.) 
412. G. A. L Visser, adm. N. V. Ysfabriek Petodjo, Af«rfa«. (N.I.) 
334. H. P. N. van Delden, Dubbeldamsche weg 67 rood, Dordrecht. 
338. G. F. H. Giesberger, Admiraal van Ghentstraat 37, Utrecht. 
341. C. J. A. M. ten Hagen, Spoorstraat 4, Nijmegen. 

2. M. Huyghe, Rue Vaudreé 29, Angletcr (Liège), België. 
4o6. J. H. Hansen, Achterweg l o i , Voorburg (Z.H.) 
4 i i . J. Koning, van Eeghenstraat 31, Amsterdam, (oudlid.) 
456. P. Spruyt, Groote Oost, Hoorn, (oudlid, ingang 1925.) 
328. L. van den Burg, dir. Hotel Weimar, Rotterdam. 

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

bouw, V. Perseynstr. , te y'/j uur. 
Amsterdam : den 3en Donderdag der maand in «American Hotel», 

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

derij», te 8 uur. 
Gooi en Eemland: den 2en Dinsdag der maand te Bussum 

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

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

te 8 uur. 
'sHertogenbosch: den len Dinsdag der maand , in het «Café 

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

»In den Vergulden Turk», Leiden, Ie 8'/j uur. 
Nijmegen: den len Zaterdag der maand, in Café Neuf, Groote

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

Maan», te Hengelo. 
iMestFriesland: te Alkmaar, Edam of Hoorn, maandelijks be

kend te maken. 
Afdeeling Verkoop. 

Voor deelneming aan de Afd. Verkoop melde men zich aan 
bij de Sectiehoofden : 

Amersfoort: A. J. Valewink. 
Amsterdam: G. J. Stork Gzn. 
Arnhem: J. R. de Joncheere, Velp. 
Haarlem: E. A. van Bilderbeek. 
Gooi en Eemland: Jb. Cloeck, Hilversum. 5 
'sGravenhage: P. H. Q. Bouman. Giron". 73239. 
Leiden : J. C. E. Schmeltz. 
N.Holland en Utrecht: P. C. Korteweg, Alkmaar. 
NoordNederland: S. Tromp Visser, Leeuwarden. 
Zeeland en ZuidHolland: C. J. L. Sitsen, Vlissingen. 
Gelderland: G. V. van der Schooren, Arnhem. Giron". 2595. 
Nijmegen: (tijdelijk: J. H. Albrecht.) 
NoordBrabant en Limburg : H. C. Goosens, Hoensbroek. 
Twente: J. van Houten, Hengelo (O.). '. 
Java : J. J. Roeloffs Valk, Bandoeng. 
Sutnatra: Jhr. F. Goldman, Oleh Lek (Atjeh). 
Onderafdeelingen in Indië : 
Malang met Soerabaya: G. W. Borgesius. 
Semarang: ]. Hoek. 
Weltevreden: H. Cramer. 
Magelang en O.: H. Broekhuis. 
Deli: N. J. C. Jeekel. 

Bedankt met 31. 12. '24. 
475. A. Burg. 
621. U. H. Liotard. 
582. D. van der Nagel. 

Adresveranderingen. 
E. L. H. F. W. Becking, thans Mesdagstraat 94, den Haag. 
io8. Jac. Blokker, thans Oude Gracht 88, Alkmaar. 

83. D. C. Buurman van Vreeden, thans Groot Hertoginnelaan 
253, den Haag. 

345. Mej. M du Cloux, thans Fahrenheitstraat 64i , den Haag. 
615. J. S. van Hensbergen, adres onbekend. 
158. J. C. Kneglmans, thans p/a. Arbeidsinspectie, il/ciÄ?« (N.I.) 
511. H. W. J. Muller, thans Valkenboschlaan 199, den Haag. 
488. D. van Ommen, thans Apeldooinsche weg 96 l , i r /( ;(G!d ) 
964. Léon de Raay, thans Ceintuurbaan 137, Amsterdam. 
228. S. Samuel, thans Koningslaan 32, Bussum. 
318. A. Sauveplanne, thans Stadhouderslaan 4 i , Hilversum. 
390. C. van Vreeden, thans Pieter Kiesstraat 19^?, Haarlem. 
696. H. J. van der Weg, Museum Pension, Stadhouderskade 39, 

Amsterdam. 
98. G. P.Wijnmalen, thansReynierVinkeleskade 81, Amsterdam. 

Hoofdbestuur van den Post, Telegraaf en Telefoondienst in 
Ned.Indië, thans te Bandoeng. 

552. J. A. Corver, thans Toegoe 183, Dcocja (N.I.). 
34. H. Deibel. thans p/a. dep. v. Koloniën, Nederland. 

632, J. P. de Graaf, thans Bilderdijkslraat 7, Bandoeng (N.I.) 
588. E. J. F. Linssen, thans Kampementsstraat i, Dcocja[H^.) 
622. mevr. B. G. M. Meeter, thans Weltevreden (N.I.) 
690. Th. M. van Oort, thans Djetis 34, Dcocja (N.I.) 
450. N. Waalewijn, thans Banjoe Biroe (N.I.) 

Aanmeldingen. 
P. V. M. F. Amiot, kapt. inf.. Hotel Centrum, Afa^«/(3;«_g. (N.I.) 
Louis de Haan, Museum Pension, Stadhouderskade 39, Amsterdam. 
P. J. H. Kuyper van Harpen, Reguliersdwarsstraat 60, Amsterdam 

(oudlid). 
D. C. A. Lugt Jr., Tegallegaweg 87, Bandoeng. (N.I.) 
G. A. Deibel, Pasteurweg 23, Bandoeng. (N.I.) 
G. de Groot, manager Grand Hotel, Dcocja. (N I.) 
A. van Hutten, kapt. art. Malang. (N.I.) 
G. J. Rijken, adm. sf. Mandjong, Delanggoe bij Solo. (N.I.) 
C. M. Samuels, Gang Altman 28, Bandoeng. (N.I.) 
H. Wesseling Gzn., bouwkundige S. S. Malang. (N.I.) 
G. A. Bontekoe, Huize de Grunerie, Oegslgeest. 
P. G. J. van der Stel, Staringplein 6 1, p/a. Kamminga, Amsterdam. 
J. M. Kolff, Villa XI Oranje Hotel, Scheveningen. 
E. C. Eckstein, Arnhemsche weg 59, Amersfoort, (voor 1925). 
G. Taapken, gem. secr., Russenweg, Bergen (N.H.). 

Postzegeivereeniging ,,Breda", te Breda. 
I e S e c r e t . : L. C. A. S M E U L D E R S , Schoolstr. 18, Breda, Tel. 197 

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

Aanwezig 29 leden. Voorzitter de heer Singels. 
Na opening worden de notulen der vergadering van 11 Au

gustus 1.1. ongewijzigd goedgekeurd en vasigesteld. 
Als nieuwe leden worden aangenomen de beeren D. van 

Eenige M.zn., C. Nies, W. de Boer en P. J. H. Kuijper van 
Harpen. 

Van den heer C. A. Hartmans, te Dordrecht, zijn ten behoeve 
van het falsificatenalbum een lotal valsche zegels ontvangen, 
welke in dank worden aanvaard. 

In een drukraampje circuleeren nieuwe Nederlandsche zegels 
van 1 cent (rood), 4 cent (blauw), beide cijfertype, en 10 cent 
(buste Koningin), benevens nieuwe zegels van 2 cent (grijsbruin) 
en 10 cent (bruinrood), uitgegeven ter gelegenheid van het 
loojarig bestaan van de Noord en ZuidHoUandsche Redding
maatschappijen. De opinie der vergadering is, dat deze zegels 
weder niet uitmunten door fraaiheid, terwgl het zegel van 10 
cent (beeltenis Koningin) een z u i v e r e k o p i e is van onze 
koloniale zegels van 1902 en hier van een nieuw ontwerp dus 
geen sprake kan zijn. Tevens gaat nog rond een buitenland
sche briefkaart met een teekening van Berlage. 

In verband met de uitgifte dezer zegels leest de heer Siegmund 
een artikel voor van het Insti tuut voor Sieren Nijverheidskunst, 
opgenomen in de N. Rott. Courant van 30 Augustus, welk stuk 
eveneens elders in ons Blad is opgenomen. 

De voorzitter bespreekt hierna uitvoerig de voorstellen tot 
wijziging van het huishoudelijk reglement van den Bond, welke 
in de aanstaande Bondsvergadering zullen behandeld worden. 

l ^ . t A J J J J J M ' i H I J J I 
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Enkele dezer voorstellen eischen nog nadere toelichting, welke 
alsnog aan de voorstellers zal gevraagd worden. 

Vervolgens worden door den voorzitter nog eenige mededee
lingen gedaan over de aanstaande Tentoonstelling in den Haag. 

Ten slotte verloting onder de aanwezigen van een aantal 
zegels, aangekocht voor f 3,50, benevens van een blokstuk van vier 
van het 4 centszegel van Nederland, ontvangen van den heer Zied
ses des Plantes en een PhilatelistenAdresboek, een geschenk 
van den heer Heijmans. Aan een lotal leden valt een prijs ten deel. 

Waarna de vergadering is gescheiden. 
Breda, l September 1924. De ie Secretaris, 

L. C. A SMEULDERS. 
Nieuwe leden. 

336. D. van Eenige M.zn., Burgemeester Hoffmanplein 87, 
E. Rotterdam. (Sectie V.) 

82. C. Nies, Stationsstraat A 46, Deufne. (Sectie VI.) 
E.Z.R. 
44i. W. de Boer, Postbus 129, Bethlehem. (OranjeVrijstaat) 
E. (Z. Afrika). 
478. P. J. H. Kuijper van Harpen, Reguliersdwarsstraat 66, 
"•^ Amsterdam. (Sectie VII). 

Candidaatleden. 
Douaiiière mr. \V. J. baron van Dedem Geertsema, Van Dorp

straat 16, Schev.ningen. (Eigen aangifte.) 
J. A. Ebrecht, kantoorbediende, J.J . Cremerplein 18, Amsterdam. 

(Voorgedragen door W. Snoeijenbos, aldaar). 
Adresveranderingen. 

255. W. J. H. de Veer, te Tervueren (Biussel), thans Hotel 
des Quatre Bras, aldaar. 

95. H. W. A. van Andel, voorheen \e.''sHertogenbosch,\\\^.x\% 
Ernst Kasimirstraat 34^ Breda. (Overgebracht van Sectie 
III naar Sectie I). 

I. W. Mijs, te Rotterdam, thans Beatrijsstraat 51, aldaar. 
(Sectie V.) 

189. mr. W. S. W. de Beer, te Amsterdam, thans Vondel
straat 22, aldaar. (Sectie VII.) 

234. J. A. W. Gevers Deijnoot, voorheen te Rotterdam, thans 
"■" St. Annastraat 472, Nijmegen. (Overgebracht van Sectie 

V naar Sectie IV.) 
384. A. J. A. van Turnhout , te Breda, thans Ginnekenweg 

io4, aldaar. (Sectie II.) 
390. H. A. C, Halberstadt, te Breda, thans Ginnekenweg 44, 

aldaar. (Sectie II.) 
19. dr. E. J. A. H. Verzijl, voorheen Utrecht, thans Minder

"~*" broedersberg 5, Maastricht. (Overgebracht van Sectie 
IV naar Sectie VI.) 

Bedankt als lid. 
51. J. C, van Hasselt, Ginneken. (Sectie II.) 

269. A. Regensburg, 'sGravenhage. (Sectie V ) 
205. A. H. N. HagoDrt, Tilburg.'(S&cüe III.) 
301. J. Kouvver, Bussum. (Sectie VII.) 

Bekendmaking. 
De administrateur der rondzendingen brengt ter kennis van 

belanghebbenden, dat van i October a s. af weder gelegenheid 
bestaat boekjes met zegels, bestemd ter circulatie in de Ver
eeniging, bij hem in te zenden. 

Breda, i Sept. '24. De administrateur voorn., 
Schorsmolenstraat 4. H. J. H. M. JANZEN. 

Aankondigingen. 
BESTÜUaSVBRGADERING op Maandag 6 October 1924, des 

avonds te 8 uur, in de „Kajnit" van de „Benrs van Breda". 
LEDGNVERGADERING op Maandag 13 October 1924, des 

avonds te 8 uar, in de bovenzaal van de , , B e i i r s v a n 
B r e d a " . (Ingang St. Janstraat.) 

V e r . van P o s t z e g e l v e r z . „ H o l l a n d i a " , te A m s t e r d a m . 
Secret . : J. A. K A S T E I N , Hendrik Jacobszstraat 19, Amsterdam 

Adresveranderingen. 
16. W. G. L. Brunings, Duinwijkweg i4, Bloemendaal. 

196. dr. A. E. Sitsen, Arts, Soerabaia. (N.O.I.) 
336. A. Sauveplanne, Stadhouderslaan 4 i , Hilversum. 

Bedankt als lid. 
198. F. L Stegenga, Zwolle. 
149. H. A. J. Kreunen, Amsterdam. 
144. A G. Cramer, Amsterdam. 

Candidaatleden. 
L. de Haan, koopman, Museumpension, Stadhouderskade 39, 

Amsterdam. (Voorgesteld door J. A. Kastein). 
R. Rinckes, Gep. ünderlui tenant , Holleweg yga., Heilo. (Voor

geteld door H. Pijpers, lid 215). 
E. de Wolff, Boekhandelaar, Vrolikstraat 112, Amsterdam. 

(Voorgesteld door Leon de Raay). 
Vergaderingen. 

BESTUURSVERGADERING op Zaterdag 20 September 1924, 
's avonds te 8 nnr, in Café S u i s s e , Kalverstraat , 
Amsterdam. 

LEDENVERGADERING op Zaterdag 27 September 1824, des 
avonds te 8 nur, in Hotel „Krasnapolsl iy", Warmoes
straat , Amsterdam. 

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

Utrechtsche PhilatelistenVereeniging, te Utrecht. 
Secretaris: K. H. J. VAN HULSSEN, Steenweg 'jobis, Utrecht. 

Candidaatleden. 
A. M. Benders , Weerdsingel O. Z. 27, Utrecht. 
J. G. F. Havaux, Hotel de l 'Europe, Vredenburg 14, Utrecht. 
Th . Cramer, Jacob Catsstraat 9, Utrecht. 
M ü f Vergaderingen. 

BESTUURSVERGADERING op Dinsdag 23 September 1924. 
ALGEMEENE VERGADERING op Dinsdag 30 September 1924. 

?^f? Bekendmaking. 
De Directeur van Verkoophandel kan, wegens grooten voorraad, 

tot nader bericht geen boekjes ontvangen. 
De Secretaris van de U. Ph.V., 

K. H. J. VAN H U L S S E N . 

Haagsche PhilatelistenVereeniging, te 'sGravenhage. 
Secr . : C.J. COELAND, Van Weede v. Dijckveldstr. 80, ^sGravenhage. 

Adresveranderingen. 
H. F. W. Becking wordt Mesdagstraat 94. 
B. J. G. F. Dijks wordt Weimarst raat 2i4 . 

Vergadering. 
BIJEENKOMST op Donderdag 25 September 1924, des avonds 

te 8.15 nar, in het ZaidIIoIlandsch Koffieliuis, Green

markt, te 'gGravenliage. 
Notulen. Verloting. 
Ingekomen stukken. Rondvraag. Sluiting. 
Ballotage nieuwe leden. Veiling. 
Mededeelingen. 

De Secretaris, C. J. C O E L A N D . 

Ver. van Postzegelverz. ,,de Globe", te Arnhem. 
S e c r e t a r e s s e : ) . G. SchuurmanMeesters, Apeld.weg 57, Arnhem. 

Candidaatlid. 
W. J. G. G. van Zanten, Patrijzenplein 10, Arnhem. 

Adreswijzigingen. 
145. W. van Houten wordt Utrechtsche weg, Amersfoort. 

78. H. Bierhoff wordt Hommelsche weg 29/31, Arnhem. 
De directeur der rondzendingen J. Ph. Blanken, Spijkerslraat 

231, Arnhem, verzoekt alle correspondente betreffende de rond
zendingen en inzending van ruilboekjes aan zijn adres te richten. 

Vergaderingen. 
Vergadering op 80 September 1924 I In café „Natioral ,"' 
Stc ie tc i t s avond op 14 October 1924 ƒ 's avonds ly^ uur. 
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Philatelistenclub „Rotterdam", te Rotterdam. 7 
Secretaris: P. J O R I S S E N P .C .ZN. , Beatrijsstraat ^d, Rotterdam. 

Geen rerslag ontvnugen. 

Internationale Ver. „Philatelica", te 's-Gravenhage. 
Secretar is : J. N. H. VAN R E S T , Fu l tons t raa t 69, ^s-Hage. 

VERSLAG van de Algemeene Vergadering op Woensdag 
27 Augustus 1924, in café „Hollandais", te's-Graven
hage. 

Aanwezig 't geheele bes tuur en 48 beeren leden. De voorzitter 
opent de vergadering met een bijzonder wooid van welkom aan 
eenige nieuwe leden. 

Onder de mededeelingen komen o. a. aan de orde de wedstrijd 
met de 12 eerste portzegels, waarbij besloten wordt, dat de 
prijzen toegewezen zullen worden door een s temming der aan
wezige leden. De voorzitter deelt mede, dat de Intemal ionale 
Tentoonste l l ing zeer belangiijk belooft te woiden. 

Voor afgevaardigden naar de receptie van de Nederl. Vereeni-
ging worden aangewezen de beeren Reijerse en Friederich, voor 
't Congres de beeren Reijerse en Kirchener. 

Uit het «Vaderland» wordt voorgelezen een ai t ikel over de 
nieuwe zegels. 

Zegels voor de verloting zijn geschonken dooi de beeren Van 
der Moer, Scbarrcnberg, Meiserf, Van der Houwen en mevr. 
Van der Houwen; de iste prijs wint de heer Gijzeman. 

Aan de rondvraag wordt deelgenomen door de beeren Snabel, 
Van Leijden en Van der Meulen. 

De Sec}-etaris, J. N. H. VAN R E S T . 

Nieuwe leden. 
307. W. Proper , Anjelierstraat 30, Zwolle. 
308. J. Struijk, Van Gochstraat 133. den Haag. 
309. W. C. Faass, Spui 237, den Haag. 

Candidaat-leden. 
E. B. J. Abrahams, Postzegelhandelaar, Amsterdamsche Veer

kade 6, den Haag. (Voorgesteld door C. J. Reijerse en Verhoeff.) 
J. Molenaar jr. . Leeraar H. B. S., Willem van Oudhoornslraat 11, 

den Haag. (Voorgesteld door C. J. Reijei-se en Friedeiich.) 
W. Grawe, Ingenieur, Dr. Blookerstraat 36, Voorlnirg. (Voorge

steld door A. Hoeijenbos en G. W. van Leijden.) 
A, A. Neeb, Ir., Valkenboscbkade 2iZ-^, den Haag. (Voorgesteld 

door J. j . Wevers en F. K. Friederich ) 

Adresveranderingen. 
A. P. van de Kamer, Deurningerst iaai 83, Enschedé. 
M. H. J. de Graaf, Joan Maetsuyckerstraat i84, den Haag. 
J. C. B. Eijkman, Hemonystraat 13, den Haag. 
U. I. J. Trouw, Amalia van Solmsstraat 23, den Haag. 
mevr. A. Obreen van Haaften, Van der Heimstraat 46, den Haag. 
S. van der Heide, Karaalweg 8, Rijsunjk. (Z.-Holland.) 
P. Hagemeijer, Franklinstraat 183, den Haag. 

Vergaderingen. 
BESTUURS- en ALGEMEENE VERGADERING op Woensdag 

24 September 1924, respectieyel^jk te 7'/,, en 7»/i nur, in 
Café »Hollandais«, Groenmarkt, te 's-GraTenliage. 
Verzoeke adresverandeiingen, opgaven van nieuwe leden, aan

meldingen, bedanken, enz., te zenden aan den Secretaris, Fulton
s t raat 69, den Haag. 

Ned. Phil. Ver. , ,0p Hoop van Zegels", te Haarlem. 
S e c r e t a r i s : G. V E R S T E E G , Loolaan 3, Rijsenburg. 

Geen verslag ontvangen. 

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

Nieuw lid. 
82. F. S. van Klooster F.Szn., Verlengde Heereweg i64 1, 

Groningen 
Adresverandering. 

46 A. van Delft, Oude Kijk-in-'tJatstraat 46 a, Groningen. 
Vergadering. 

Maandag 13 Octoljcr 1924, te 8!^ unr, in de bovenzaal 
van liei IIotel-Rcstaarant Wil lems, Ileerestraat, te Groningen. 

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

KORT VERSLAG van de vergaderingen van Maandag 28 
Juh' en 11 Augustus 1924, in de bovenzaal 
van de Sociëteit „Momus", te Maastricht. 

Voor een 2 2 t a l leden opent de vooizitter Ie 8.15 de vergade
ring. Nadat de notulen goedgekeurd zijn, worden de ingekomen 
stukken behandeld, o. m. een schrijven van den heer Chandelle 
met het verzoek, als lid te mogen toetreden, welk verzoek inge
willigd wordt en hij als lid wordt aangenomen. 

De voorzitter heet hem welkom en hoopt, dat meei dei e buiten
landers tot de Vereeniging zullen toetie'den. 

Geveild wordt een compleet album van Nederland en Koloniën. 
Voor 'tfalsificaten-album schenkt de heer Vrydal ecne mooie 

collectie Fransche bezittingen, waarvoor de vooizittei hem 
dank zegt. 

Voor de ver'oting, die ieder aanwezig lid een piijs bezoigt, 
schenken de beeren Schaepkens en Kaniphuijs eenige waardevolle 
zegels. 

Met kienspel en beurs wordt de verdere avond aangenaam 
doorgebracht. 

Nieuw lid. 
112. G. Chandelle , Rue Crapau iue i4- i6, Veiviers (België). 

Vergaderingen. 
Maandag 22 September 1!»24, ( telkens te 8 iiur.in de Socie-

1924, { t<ii »Mo i. . -T, , . . . . »..loiiinsi«, Vrythof. <o 
1924, I Maastrichl. 

Maandag 6 October 
Maandag 20 October 
Zatei-dAg 27 S^pteiiibor 1921, S'/2 nur, in lokaal I l ibberts , 
Stxtionstraat, Heerlen. 

Philatelisten-Vereeniging ,,Apeldoorn", te Apeldoorn. 
Secretar i s : F. C. W . J . P. SOK TKRS, Van Heutzlaan 8,/J/fA/tiö/«. 

Bedankt als lid. 
mevr. V. Umbgrove-Guise, 
Alf. Cornelissen, > wegens vertrek naar eldeis . 

Postzegelvereeniging ,,Helder", te Helder. 
S e c r e t a r i s : J. G. J. P O L L I N G , Draaisteeg 7, te Helder. 

Geen verslag ontvangen. 

A D V E R T E N T I E N. 

j UITSLUITEND 

1 ** 
Aangesloten 

voor 
er 

LEDEN 1 

Vereenigingen. j 

Te Koop posiz. der £;elieele wereld 
te^en zeer voorüeelige prijzen. Bij af
name boven f 10,— extr.n korting. 

VRAAGT ZICHrZF.NDINOFN. 
Tevens inl<oop van Ned. en Ned. Ind. 
zeg B. B Paans, Werkendam. (125) 

TE KOOP OF IN RUIL GEVRAAGD: 
Jnb. Ned. 1923-24, 2 cent, plaat 2, en 
10 cent, plaatIO, benevens alleonregel-
matigheden; De Ruijterzegels en id. 
Portzegels in geli. nf halve vellen. (104) 
F. H. H. POST, Maliebaan i04, Utrecht. 

Te k o o p gevraagd 
zegels Nederland en Koloniën, rolf per 
kilo, van banken of pliil instellingen. 
Geeft op goede ref. uiterst billijk «e-
prijsde zichizendingcn. JO H N GOEDE, 
Sloterdijk B 179, Amsterdam. (117) 

TE KOOP: 
Fraaie, belangrijke collectie Oud-
Europa. (Oeene oorlogszegels). 
Brieven nummer 102, Administratie van 
dit Blad. 

TE KOOP 
Speciaal collectie Engeland plant Nos , 
plni. IICOO verseil ex. unieke verzame-
linjï voor spotprijs. t'l3) 
F. H. BRINKMA«, Zandv. laan 38, Zandvoort. 

I 
Gelegenheidsaanbieding 

5 kilo postzegels voor f 3.50, inhoud 
plm. 25000 zegels. Spotkoopje. Porto 
extra. Haast U, kleine voorraad. (118) 
JOHN GOEDE, SloterilijliB 179, Amsterilam. 

T E K O O P flRNGEBOuEN: 
coll Nederland en Koloniën (fr.2000,—) 
voor f ZOO,-. Te bevragen • 
— K H. v a n Bnedepode , -
Arnoldystraat S, Sctio'en. (143) 

^]J'.^.fcj^J^^J^;ll>^ 
W A T r R G R A A F S M r C K • N.YA^R ^ C ^ OIR. L E 0 N O e RAAT 
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HI 

BEKENDMAKING. 

I 

i 
I 

¥ A 1 

HIERBIJ DEELEN WIJ ONZEN OEACHTEN KLANTEN 
EN ZAKENVRIENDEN MEDE, DAT Wij VANAF 

I S I P T I M B I R I 9 S 4 
DE VOLGENDE W l S A H D I ß l l l © IN ONZE ZAAK 
AANBRENGEN: HET H©@rBKÄll¥©@R I S S 

RDI eRONM' HIRWI 
P © S T 1 U S @ 1 .  T I L I P © © ^ BSim. 
Het kantoor is gevestigd in het gebouw der Amsterdam
sche Bank, Groote Markt, te Groningen, en geopend van 
9 — 6 uur. Procuratiehouder: de heerM. Feddema, 
Groningen. Handelsgevolmachtigde: de heer P. J. 
van Herwerden, Groningen. — — 
HET KANTOOR TE BERLIJN BLIJFT BESTAAN 
O N D E R D E N O U D E N F I R M A N A A M : 

WA! HIRWESDM 
lEPM.HAlDlL 

■HI 

i IRLI 
ISd Ma I 
 W I L M 

■Lf 
l i l i i 

BI BI 

s 

Il Telefon: ühland 1989, Platzburg 1903. | | 
Procuratiehouder: de heer Hans Boldt, Berlin. 
Handelsgevolmachtigde: de heer Roelf Boekema, 
Berlin. De heer Erich Boden is niet meer bij ons 
in betrekking en zijn procura is ingetrokken. 

Wij maken er U opmerkzaam op, dat alle bestellingen 
en leveringen van Duitsche zegels (Duitschland, 
Duitsche Koloniën, OudDuitsche Staten) naar Berlijn 
gericht moeten worden. Alle andere correspondentie 
naar Groningen. Berlijn, 
(13Q) Groningen, Augustus 1924. 

E. VAN HERWERDEN Jr. 
i 
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Opper-Silezië, Yvert nr. 1-18, incl. 25 en 80 pf., 
Rariteiten, compleet, fl. 275, - , gegarandeerd. 
Deze serie was s'echts van 15-19 Febr. als 
dienstzegels \oor de leden van de Geïnter-
allieerde Commissie van Opper-Silezië in het 
verkeer. ( • " ) 
Plebisciet 20 Maart, nr. 48-58 . . . fl 5,— 
Provisorien, foutdruk 27^., 5/15 lila. fl 5,— 
Provisorien, nr. 28, 29, 30, 5/20, 
10/20, 50/500 fl 5,— 

FRITZ MOHRY, 
Creutzburgerhülie. (Opper-Silezië). 

Rseeie n i l met 
IK ZOEK (steeds opgeplakt) : Nederland 
en Koloniën, België, Frankrijk, Engeland, 
Gibraltap, Malta, Cyprus , Levant (Yvert, 
Zumstein, Mictiel). Ik zend niet het eerst. 
Prima referenfiën. Streng reëel. Rommel 
niet gewenscht. ('36) 

N N i o l Q O n ~ Postbeambte, -
. i l i C l O C l I ) Voorzitter Philatelistenclub 

— Korsör (Denemarken) — 

AHHeiFDiHG VAN PAKKETZ. BENEDEN CQNCUiRENT 
I st 10 st 100 

1,' 
8,i 

50 versch. van alle landen — 0,20 
100 > . . . — 0,40 
200 . > » . — 1 , _ 9, 
300 j . , » , — 2,— 18, 
500 » . » . 0,45 4,25 40! 

1000 » » » « 1,75 15, -145! 
2000 » >, » > 7,25 6 5 , -
Prijzen in Hell. geld. Kassa vooruit. Porto extr 
Ernst Lauschke, Briefmarkenhandlun 
Wilhelmsburg, Elbe 1 (Deutschland). (11 

POSTZEGELS. PORTZEGELS. 

I|-X.......'j 

ia;!!....'; 

r:%...... 

De ONTVANGER DER REGISTRATIE EN DOMEINEN (e 's-Qravenhage zal op Donderdag 25 Sep
tember 1924, 's namiddags 2 uur, ten Bureele Zeestraat 57, vbn de 8ste afd. B van het Hoofdbestuur der 
Posterijen en Telegrafie te 's-Gravenhage, bij inschrijving verkoopen: 

Gebruikte Frankeer- en Portzegels. 
N O T I T I Ë N zijn GRATIS verkrijgbaar aan gemeld Bureel, Zeestraat 57. (114) 

'••••'••v.U 

r::V 

PHILATELISTISCHE BENOODIGDHEDEN 
zijn algemeen bekend als eerstklassig. 
Uitiave van liet Sctaetierger A t a , L E I P Z I G - R . (,22) 

a r^r-^ ^ ^ '^*' *a 

J. 

LEVERING VAN Z E L D Z i E ZEGELS VAN ALLE LANGEN VOLGENS MANCOLIJST IS 
:- MIJNE SPECIALITEIT -: 
PRIMA KWALITEIT. 

¥ 
ZEER MATIGE PRIJZEN. 

II 

MIJN VOORRAAD IN GROOTE EN KLEINE ZELDZAAM-
HEDEN VAN EUROPA JS DE GROOTSTE IN ENGELAND. 

GROOTE VOORRAAD ZELDZAME ENGELSCHE KOLONIËN, ZUID-AMERIKA. ENZ. 
VAN OORLOGSZEGELS ZIJN BIJNA ALLE RARITEITEN VAN BAGDAD, 
BUSHIRE, BR. N. GUINEA EN MARSHALL, BATOÜM, ENZ., ENZ. VOORRADIG. 

VAN HOLLAND EN KOLONIËN ALTIJD INTERESSANTE STUKKEN VOORHANDEN. 
CORRESPONDENTIE: HOLLANDSCH, ENGELSCH. FRANSCH EN DUITSCH. 

W. HOUTZAMER, STRAND 368, LONDON W. G. 2, ENGELAND. 

zT-X^AêJtAJWiWt^A'^ 
VVA T E R G R A A r S W C «tÄ 

JUBMim MHlriari'iBiWitfifiaBtt jM,MÄM.B.^i.^«^.».S4.iia»ig. 
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FRANK GODDEN L^. 
395 STRAND. LONDON. ENGLAND. 

O F F I C I E E L E E X P O S A N T E N VOOR 71 
BRITSCHE KOLONIALE GOUVERNEMENTEN 
OP DE TENTOONSTELLING TE WEMBLEY. 

TE KOOP GEVRAAGD: 

O II 11 E 
K L A S S I E K E 
U I T G I F T E N . 

SPECULATIEVE UITGIFTEN KOMEN NIET IN AANMERKING. 

ELKE AANVRAGE, GROOT OF KLEIN, WORDT BEHANDELD. 

iiiiiiiiiiMiiiatttiii 

DE HEER FRANK GODDEN ZAL OP DE TENTOONSTELLING AANWEZIG 

ZIJN ALS VERTEGENWOORDIGER VAN DE BRITSCHE INZENDERS. HET 

ZAL HEM AANGENAAM ZIJN. OUDE EN EVENTUEELE NIEUWE CLIËNTEN 

IN ZIJN STAND TE ONTVANGEN. = = = ^ = ^ = ^ ^ (loo) 
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PHIL^TILISTIS^H BHOODieDHIDIl. 
BLANCO KLEMBANDALBUMS — EUROPAALBUMS EN DUIT
SCHE KOL SPEC — INSTEEKBOEKEN  INPLAKBOEKJES 

OOMPAPIER — ENZ. ENZ H Z 
LEVERT IN P R I M A U I T V O E R I N G EN UITERST C O N C U R R E E R E N D . 
Vraagt prijsopgaaf! Wederverkoopers hoog rabat ! 

INU8K0W8KI. ' POSTEI^ILHAM 
H I Ë U W E H e L S T ß ^ A T 4 S . (i33) © E l H 

:L, 

r 

I 
i 

Iets over postzegels! 
U zoekt maanden, vaak reeds j a ren , naar de 

U nog ontbrekende zegels. 
Mag ik U eens helpen zoeken, naar die zegels 
Mijn sorteering is tameli jk ui tgebre id, ik sta 

in directe verbinding met de le idende Euro 
peesche en Amenkaansche Huizen en zal ik 
in vele gevallen spoedig vinden, wat U zoekt. 

Gaarne breid ik mijn manco l i js ten uit, met 
de uwe. 

Zoowel kostbare, als meer gewone zegels, 
hebben door loopend mijn aandacht. (131) 

D. Slieker, Zaandam. 

oa 

a VENDRE 
une collection générale: Europe 
tres complè'e, une grande col
lection timbres de guerre conte
nant de tres rares objects de 
grand prix. — 

Lettres No 129 au bureau du »Nederlandsch 
Maandblad voor Philatelie«. 

I 
ï 
I 

De beste 
EuropaCatalogus. 
Zoo juist 

verschenen. 
8e druk 1925. 

§ 

1925 

1 

iXiLiiinnj'sKitti 
. 8. Auflage 1924 
Cätatogu^dKJ 
TimbresPost? 

i l t i . i i ir'iiiilfllir' iiimfii U nllfl* 

Omvang 700 blad/liden. Ruim 2500 afbeeldingen. 
Tekst. Duitsch en Franscll. Prjjien in Zwitsersche fr. (goudwaai de). 
Groote overzichtelijklieid. — Goede leibbaarheid. — Zuivere drulj. 
Keurige afwerking — Inhoud: Alle zegels v. Kuropa eu de Duilsehe Kol. 
Nieuw opgenomen : De Posikantoren in het Buitenland. 
1 PRIJSVRAAG. Ie piiji. 1 Babelerduifje. 2e prijs: 1 Zurich C. 
3i! prijs: 1 BruDbwijk, en vele andere tot een gezani. waarde v. fr. 1500,—. 
1 EXTRfl BON ter verkrijging van de »Heiner BriefmarkenZeitung« 
met de ».upplementen op den Catalogus. 
— Prijs 4 Zwitsersche francs, porto per exemplaar fr. 1,20. — 

Vreemd bankpapier norjt tegen den dagkocra omgerekend in be
taling genomen. 

Te veikrijgen door tussehenkomt van alle gioote postzegel
boekhandelaren of rechtstreiks van do uitgevers (140) 

Zumstein & Co., Bern 114, Zwitserland, 

/.■Aajjjjai'ntT'n 
W A T E R G K « A r S M E E R >ii.YAARi.G^ Ä ~ I N T . T E L . X U I O 6 ? . S S 

liflfiTiiiil'tiii ■ < '^«? '  •  :^ j^ 



R R U l f f l MMIBLAD ÏOOB PIATEUE 
OFFICIEEL ORGAAN VAN: 

Ie Nederlandsche Vereeniging van Postzegelverzamelaars te Amsterdam; de Postzegelvereeniging „Breda" te Breda; de Vereeniging van 
'ostzegelverzamelaars „Hollandia" te Amsterdam; de Utrechtsche Philatelisten-Vereeniging te Utrecht; de Haagsche Philatelisten-Vereeniging 
e 's-Gravenhage; de Vereeniging van Postzegelverzamelaars „de Globe" te Arnhem; de Philatelistenclub „Rotterdam" te Rotterdam; de 
nternationale Vereeniging „Philatelica" te 's-Gravenhage; de Nederlandsche Philatelistische Vereeniging „Op Hoop van Zegels" te Haarlem; 
Ie Philatelisten-Vereeniging „Groningen" te Groningen; dePhiIatelisten-Vereeniging„Zuid-Limburg" te Maastricht; de Philatelisten-Vereeniging 
.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 W E E N E N 1923. • 

llle bijdragen van postzegelkundigen, wetenschappelijken en redac-
ioneelen aard, benevens nieuwe uitgiften, te zenden aan den Hoofd-
edacteur J. D. VAN BRINK, te Hoek van Holland; al wat Nederland 
n Koloniën betreft, aan den Redacteur P. H. M. POST, Maliebaan 104, 
e Utrecht; alles op het gebied van Poststukken, aan den Redacteur 
W. P. COSTERUS Pzn., te Edam. Afstempelingen aan den Heer 
. P. TRAANBERG, Brouwersplein 25 r, te Haarlem. :: :: 

ïereleden der Redactie: J. B. ROBERT en H. J. S P I T Z E N jr. 

ABONNEMENTSPRIJS (bij vooruitbetaling): 
binnenland, per jaar, franco per post f 5,—. 
ïuitenl'and, » » » » » » 6,—. 
afzonderlijke nummers » 0,50. 

Grat is voor de leden van bovengemelde Vereenigingen. 

3e JAARGANG. 

WELKOM! 

G. V. VAN DER SCHOOREN. M R . E . BONN. 

Het Nederlandsch Maandblad voor Philatelie richt een speci
aal woord van we'kom tot allen, die de Internationale Postzegel-
tentoonstelling bezoeken, voorts tot hen, die wellicht voor de 
eerste maal met ons Maandblad kennis maken. Het hoopt en 
vertrouwt, dat de oude vriendschapsbanden, die bestaan tusschen 
tal van verzamelaars, gedurende het verblijf in de September
dagen te 's-Gravenhage, nauwer »uilen woiden aangehaald ; dat 
de eerste kennismaking het begin moge zijn van een blijvende 
belangstelling in het doen en laten der Nederlandsche philatelic, 
waarvan men de uitingen kan aantreffen op elke bladzijde van 
ons Maandblad. 

Als kleine hulde aan de voorbereidingen door hen verricht, 
tot het doen slagen der Tentoonstelling, geeft het Maandblad 
gaarne een plaatsje aan de portretten van den Voorzitter en den 
Secretaris der Tentoonstell ing. 

* * 

Soyez les bienvcnus! 
C'est avec un grand plaisir que la redaction du »Nederlandsch 

Maandblad voor Philatelie« vous offre les meilleuis voeux, 
pourvu que votre séjour ä la Haye sera Ie plus agréable Elle 
souhait que, retourné dans votre pays, vous vous souvenirez dans 

Vaste medewerkers: J. A. KASTEIN, p . C. MILIÜS, G. V. VAN DER 
SCHOOREN, P. VREDENDUIN jr., LEON DE RAAV, A. C. VOSS. 
Tot het plaatsen van advertentiën, het bekomen van abonnement 
en afzonderlijke nummers, het opnemen van verslagen van ver
gaderingen en verdere vereenigingsberichten en voor alles wat de 
uitgave, het beheer en de administratie betreft, zich te wenden 
tot L. C. A. S M E U L D E R S , S c h o o l s t r a a t 18, te B R E D A . 
Telefoon Intercommunaal 197, Postrekening No. 37183. :: :: 

ADVERTENTIËN (bij vooruitbetaling) : 
V, pagina / 30,— V. pag 'na • / 7-5° ' / „ p a g i n a , ƒ 4 , — 
•/, . . 17,50 V. » . > 6 , - Vi« • ■ » 3 , 
Vi » • "2,50 Vs » . » 5,50 Bij 3. 6in 12niaal plaat

Vt • • ' 0  — V u » » 4.50 sina 5,10 in 15°/o reiuctit 

No. 9 (33). 

la fafon la plus agréable , les jours de septembre 1924 passés 
parmi vos amis hollandais. 

* * * 

WILLKOMMEN! ,^..^^ 
Die Redaktion des »Nederlandsch M?andblad voor Philéiieiie« 

heisstIhnen von Herzen Willkommen im Haag. Sie hofft dass 
Sie, nach Ihrem Aufenthalt in unserer Mitte, immer mit Freude 
zurückdenken sollen an die Tage, während des SeptemberMonates 
1924 im Haag zugebracht. 

, * * 
* 

WELCOME I 
The »Nedeilandsch Maandblad voor Philatelie« is glad to see 

you all assembled at this occasion. W e hope that the days 
yqu are going to spend in the Hague , will always be remem

bered with pleasure. 

"̂  18841924. 
Een tijdvak van veertig ja ren heeft de »Ned. Vereeniging doen 

«groeien en bloeien« en thans ziet zij de kroon op haar onver
moeid weiken geplaatst door de groote, Internationale Tentoon
stelling, die niet alleen haar doel beieikt heeft, meer dan dat, 
die schitterend geslaagd is. Wij allen wenschen de feestvierende 
Vereeniging hiermede van har te geluk. 

En niet alleen haar, maar zeker ook alle Philatelisten in Ne
derland, want een dergelijke gebeurtenis is voor ons van groote 
beteekenis, èn door al wat ons daar geboden wordt, waardoor 
onze postzegelkundige kennis op uiterst leerrijke en tevens zoo 
aangename wijze ven ijkt wordt, èn door den band van saamhoo
righeid, welke bij zoodanige gelegenheid weer des te beter ge, 
voeld woidt. 

Deze Tentoonstel l ing her inner t ons allen weer krachtig aan 
de aloude kernachtige Hollandsche sp reuk : 

Eendracht maak t m a c h t ! 
Moge die spreuk hoe langer zoo meer, niet alleen bij feeste

lijkheden, maar in onze geheele wijze van werken en denken op 
philatelistisch gebied, ons tot richtsnoer zijn, zoo zal ons Bonds
lied de vertolker zijn en blijven van onze echt vriendschappelijke 
gevoelens voor elkaar. 

P. VREDENDUIN J R . 

B R E D A , 6 S E P T E M B E R 1 9 2 4. 
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HET VEERTIGJARIG STIGHTINGSFEEST DER 
N E D E R L A N D S C H E V E R E E N I G I N G VAN POSTZEGELVERZAMELAARS. 

1 MEI 1884  30 APRIL 1924. 

Als een van de weinigen, die zijn overgebleven van de oude 
garde, kwam tot mij het verzoek, een geschiedkundig oveizicht 
te leveren van het wel en wee der feestvierende Nederlandsche 
Vereeniging van Postzegelverzamelaais, gedu]c rde haai veertig
jar ig bestaan. Ik, die bijna al die jaren met en in haar heb 
doorleefd, met haar heb mede doorworsteld de tijden van zorg, 
maar ook heb medegenoten van de dagen vol zonneschijn, 
warmte en hope, heb medegevierd de uiteindelijke oveiw inning, 
ik geef zoo gelrouw en waar mogelijk, hieronder een beknopt 
overzicht van af de dagen, die voorafgingen aan hare geboorte 
tot aan den dag, waarop zij haar veertigsten j aardag mag 
herdenken . 

In den aanvang van 1880 was het aantal verzamelaars van 
zegels en posts tukken, of de stempels van posts tukken, reeds 
aanmerkelijk belangrijker dan werd vermoed. De oorzaak van 
onbekendheid was bij de ouderen hoofdzakelijk een zeker wan
trouwen in de mogelijke belangstel l ing van derden voor hunne 
liefhebberij, door enkelen reeds als iets meer dan »liefhebberij« 
betracht . Verschillende Nederlanders werden daardoor aange
trokken door Vereenigingen in Diiilschland en Frankri jk; vooral 
van uit Duitschland werd krachtig ingeweikt op de Nederland
sche verzamelaars, waardoor de meeste betere en alle groote 
verzamelaars overgehaald werden leden van Vereenigingtn in 
Duitschland te worden, Duitsche tijdschriften Ie belalen, enz. 
Dat vóór 1883 een met goeden uitslag bekroonde gedachte bij 
een of meerdere verzamelaars opiees, in ons Vaderland een 
»Nederlandsche« Vereeniging of club te stichten, zal wel nooit 
uit te maken zijn, reden waarom hier hulde moet woiden gebracht 
aan de Arnhemsche beeren, die in 1883 beraadslaagden over 
de stichting van een »Vaderlandsche« Vereeniging, en in Januai i 
l884 van de oprichting van den »Nedeilandschen Postzegelver
zamelaarsbond« — Bond, maar niet geschoeid op de leest van 
de tegenwoordige bonden — kennis gaven. De heer Armandus 
Eduardus Josephus Huart, geboren te Antwerpen, woonachtig te 
Amsterdam, vurig ijveraar voor de ■ wetenschappelijke« beschou
wing van het verzamelen van postzegels en poststukken, vernam 
het en wendde zich onverwijld tot het Bestuur van dien Bond, 
om medewerking tot het vormen van een »zelfstandige« afdeeling 
ervan te Amsterdam. Dit verzoek kon niet worden ingewilligd. 
Na briefwisseling werden bij advertentie in eenige dagbladen 
verzamelaars door hem uitgenoodigd tot bijwoning van een bij
eenkomst op 8 April 1884 in het Grand Hotel Muller ; hieraan 
gaf slechts een tiental gehoor. Deze bijeenkomst, na gehoord 
te hebben de door den heer Huart met het Bondsbestuur ge
wisselde brieven, leidde tot het doen van een voorstel aan 
het Bondsbestuur, dat er een zelfstandige Afdeeling Amsterdam 
zou worden gevormd, waarbij zouden worden ingedeeld de Bonds
leden van NoordHolland, Friesland en Groningen. Na eenig 
aarzelen ging het Bondsbestuur met het gedane voorstel Huart 
mede, onder de wel wat zonderlinge opvatting, dat de contributie 
der leden aan den Bond moest blijven, eene opvatting die, juist 
uitgelegd, b e d u i d d e : »de inkomsten aan ons, de uitgaven aan u!« 
Na re en dupl iek konden de onderhandelingen niet verder 
worden voortgezet en besloten de vier, den heer Huart getiouw 
gebleven beeren R. D. C. Bornemann, C. A. Kothe, V. K. L. van 
Os en J. H. P. Janse, onder Voorzitterschap van den heer A. E. 
J. Huart, tot stichting van eene geheel zelfstandige Vereeniging 
te Amsterdam onder den naam van : 

„VEREENIGING VAN POSTZEGELVERZAMELAARS". 
De st ichting van deze vereeniging, na vaststelling van de door 

den heer Huart ontworpen Statuten, vond plaats op »1 MEI 1884«. 
Onmiddellijk werd erkend, dat de aanleg van een »Standaard

album« van groot voordeel voor de Vereeniging zou zijn en 
daarmede dadelijk aangevangen . 

Hoe groot de behoefte aan zulk een Vereeniging in ons land 
was, wordt onbetwistbaar bewezen door het »feit«, dat reeds op 
5 Mei 5 nieuwe leden aangenomen werden, op i Juni 4 nieuwe, 
14 nieuwe op 10 Juli i884 en zoo maar door, zoodat bij het 

eindigen van het eerste jaar , reeds 81 veizamelaars (8 dames en 
J2, beeren) zich bij die Vereeniging hadden aangesloten, welk 
aantal in het tweede jaar tot 131, bij de viering van haar eerste 
lustrum, I Mei 1889, tot 265 (15 dames) benevens 2 eereleden 
en 45 correspondeerende leden aangegroeid was, terwijl de ver
eeniging in die eeiste ja ren benoemd was tot correspondeerende 
vereeniging van »Bayerischen Philatelisten Verein«, te München, 
»Sociedad Filatelica« te S. Domingo, »Société Frangaise de Tim
brologie« te Parijs en »Internationalen Philatelisten Veiein« te 
Dresden. Bewees dit aangroeien de behoefte aan een vereeni
ging van dames en beeren verzamelaars, het werpt tevens een 
schitterend licht op die eerste VIJF mannen, die met onver
flauwden ijver, met onverzwakt vertrouwen in het »EENDRACHT 
MAAKT MACHT«, het ^WIJ ZULLEN HANDHAVEN« tot verie, 
verre over de grenzen van ons klein doch heldhaftig landje 
deden weerklinken, hetgeen door het groot aantal leden en cor
respondeerende leden uit alle plaatsen der wereld, zoomede door 
de eervolle erkenning door hare oudere zusteren ten volle be
vestigd is. Dat wij allen met groote dankbaarheid op hun werken 
moeten terugzien, behoeft geen betoog, dat de eerekioon toe
komt aan hem, die door woord en daad allen bezielden, hen 
aanvuurde, hen aanwakkerde tot verwezelijking van zijn ideaal, 
edel streven, door de »Wetenschap« de parasieten te helpen 
verdelgen, die reeds toenmaals met al te goeden uitslag op de 
onwetendheid der verzamelaars aasden, aan A R M A N D U S 
E D U A R D U S JOSEPHUS HUART, zal niemand betwisten, die zijne 
hartstochtelijke liefde, waarvoor alles wijken moest, voor de 
verdediging van alle ware verzamelaarsbelangen hebben gekend, 
hebben weten te schatten en met eerbied zijn blijven gedenken. 
Die groote liefde dreef hem tot het doen van een nieuw voor
stel, dat op 18 Juli 1884, dus enkele maanden na de venijzing 
van de Vereeniging, werd goedgekeurd, n.I. tot de uitgave in 
de Nederlandsche taal van een 
NEDERLANDSCH TIJDSCHRIFT VOOR POSTZEGELKÜNDE 
ter bevordering van de belangen onzer »wetenschap«. 

Dit Tijdschrift, zijn kind, moest worden en werd de vlag der 
Vereeniging. Weinigen kennen, hebben ooit gezien, die eerste 
af'everingen in groot 8", autographieën, alle gemaakt van zijn 
eigen handschrift, van zijneigen teekeningen, die xanaf September 
elk nummer verluchtte (het eerste nummer verscheen half 
Augustus i884). Op i Jantiari 1885 verscheen het reeds in druk 
en de Vereeniging telde toen slechts 50 leden. Zegt dit U 
niet meer dan een boekdee l ! 

Met hoe hoogen trotsch A'. tegenwoordige Nederlandsche 
verzamelaais kunnen teiu^zien op dat kleine groepje van 1885, 
op den Geest die het aanvoï rde , vindt de navoischer in het 
verslag van het Nieuws van den Dag, op loMaart 1885 uitgebracht 
over een »tentoonstelling«, door de Veieeniging gehouden op 
8 Maart 1885 te Amsterdam en op dringend verlangen van pu
bliek en pers (ook het Algemeen Handelsblad en het Dagblad 
van Nederland hadden lofrijke artikelen verspreid, die werden 
overgenomen door de Nieuwe Rotterdamsche Courant en ver
scheidene provinciale dag of weekbladen) i4 dagen later moest 
worden herhaald. Een vermeldingswaardige gebeurtenis, die 
hier wel mag worden herdach t ! Welke Vereeniging van verza
melaars ter wereld heeft zoo iets op een leeftijd van l omaanden 
gewrocht? (De inzendingen waren voltallige verzamelingen 
van Nederland, Nederlandsch Indië, Curasao, Suriname, 
België, Brunswijk, Frankrijk, de Fransche Koloniën, Japan en 
OranjeVrijstaat). Bestemd voor Weenen, alwaar de »Wiener 
Philalelisten Club« op 28 Februari 1885, ter gelegenheid \a.n 
het 5jarig bastaan een tentoonstelling zou houden, en zich 
om medewerking tot de Nederlandsche Vereeniging had gewend, 
waarom de heer Huart een warme opioeping tot onze leden 
gericht had, om aan deze tentoonstelling eens ijverig deel te 
nemen, en een aanschouwelijk bewijs te leveren van de »raison 
d'etre« onzer Wetenschap« (zie dl. I, Nr. 5, blz. 57, er staat 
abusievelijk »56«), werden ze niet daarheen gezonden, omdat 

u j i * j U i d u i ' i i ' ' M a 
W A T E R G R A A r S W C C R • M . Y A A R J. C ^ • ?^^.ril^^J'a\^tr 
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het Bestuur dier Club niets beantwoordde Een interpellatie 
van den heer Koch aldaar, g d a a n ter veigadering van 7 Juli 
1885, bracht aan het licht, dat de tentoonstelling tot 'n volgend 
jaar uitgesteld was, wegens .. . gebrek aan een geschikt lokaal 
(SIC ') 

Op de buitengewone a lgemeene vergadering van 26 December 
1885 werd bij de Statutenwijziging aan den naam dei vereeniging 
toegevoegd het woord . N E D E R I a A N D S C H E « 

Waien reeds in 1884 opgericht een B ib l io theek , een Ver 
k o o p - e n R u i l h a n d e l , een L e e s c i r k e l , m 1885 werd een 
K e u r i n q s c o m m i S S i e ingesteld, bestaande uit de beeren J E 
Bohlmeijer E van Rossum en D E Schreuders en werd besloten 
tot de uitgave van den catalogus der Bibliotheek en van een 
» P e r m a n e n t A l b u m , volgens model door de vereeniging 
vastgesteld Dit laatste is een zeer treffend bewijs van den voort 
durend werkzamen geest en den durf van het toenmalig Bestuur 
de. »Nederlandsche« Vereeniging In dit jaar werd de Voorzitter 
A L J Huart, de stichter der Vereeniging, tot Eerelid benoemd 

De Vereeniging gioeide en bloeide, zij was reeds in alle we 
reldlanden eervol bekend, maai die groei eischte van het 
Bestuur al te veel, zoodat het aantal leden ervan in 1886 weid 
uitgebieid, terwijl, zekerheidshalve, het ballotage stelsel voor 
nieuwe candidaten ingevoeld werd Ook werd besloten tot het 
aanleggen van een fa l s i f tcaten a l b u m , dat op i Mei 1887, 500 
exemplaren bevatte In het begin van 1890 werd het »Zwarie 
Boek« aangelegd, dat den leden ten allen tijde lei beschikking 
zou staan 

De uitgave van een > J a a r b o e k dagteekent van 1888, die 
van de i V e r t r o u w e l i j k e M e d e d e e l i n g e n « (een alleen voor 
leden bestemd »bijvoegsel« van het '1 ijdschrift) van 1892 In dat 
zelfde jaai op 20 Februai i , werd tot de oprichting van een 
afdeeling . A a n k o o p « besloten (het schijnt dat een voorstel van den 
heer Aug D i m m e , eenige jaren te voren gedaan, met een zelfde 
doel, doch op andeie wijze, geen steun heeft gevonden), waaivan 
de heer D E Schreuders de leiding op zich nam , gedurende 
3 jaren bleef hij deze Afdeeling, de lastigste van alle, maai voor 
deelnemers de zekerste, zoo wat de echtheid« als de »prijzen" 
der zegels betreft, beheeren Het » a s de zwaie last, dic den heer 
Schreuders toen noodzaakte vooi de eer te bedanken , toch had 
hij velen aan zich verplicht, allen tevredengesteld, in het eerste 
jaar level de hij aan 16 leden 2634 zegels en 234 omslagen en 
kaarten voor een bedrag van f 1064 55 Na zijn aftreden kwijn 
de deze zeer nuttige afdeeling, totdat schi ijver dezes op 12 
November 1905 de leiding aanvaardde en deze eeretaak als be 
heerder of Directeur nog altijd vervult 

Aan dankbetuigingen ontbreekt het hem niet, m i a r wel ont
breekt de al te suel voortrennende Tijd hem, de stioomen nieu
wigheden van de laatste jaren regelmatig te doen binnenvloeien 
Desniettegenstaande bloeit deze afdeeling der Nederlandsche 
Vereeniging, al heeft de »Bezuinigingsnoodzakehjkheid« ook 
velen gedwongen tot vermindei ing, of voorloopige staking van het 
verzamelen van »nieuwe uitgiften« Deze Afdeeling, die in 1923 
7168 zegels voor een bedrag van f 3095,42 aan 15 deelnemers 
fvoor den ooilog telde de Afdeeling 49 deelnemers ' ) biacht , is 
met de Afdeeling Verkoop, vooi de leden zeker de voordeeligste , 
met de oveiige Afdeelingen der Nederlandsche Vereenigingbrengen 
ZIJ aan hare leden zoo veel, dat slechts weinige bestaande ver 
eenigingen van postzegelveizamelaars ter wereld in dit opzicht 
met ha i r kunnen wedijveren Dit alles dankt zij hoofdzakelijk 
aan d kiachtige wijze waarop hare oprichters de grondslagen 
gelegd hebben en aan de medewerking van verscheidene leden, 
waaronder niet het minst de vele kranige Bestuursleden, gedu 
rende het tijdvak van haar bestaan 

De Besturen, die het eerste hebben opgevolgd, hebben alle 
gepoogd de voetstappen van het eerste te drukken , zij hebben 
getracht de vooideelen voor leden te vermeerderen, het verza 
melen te bevorderen e n z , maar waar de practische medewei kmg 
bhjft ontbreken, daar sterft van zelf het schoonste, beste tot 
rijken bloei geboten plantje Zoo ging het in Januari 1889 ook 
bij het eerste Bestuur, met de » P o s t r e g e l b e u r s « , met het 
iRui lverkeer« , j a ' 't is bijna ongelooflijk, in 1905 met de 
» k o s t e l o o z e r u i l - a d v e r t e n t i e s Wat kunnen leden nog meei 
ve r l angen ' Het »Album v o o r portret ten van l eden« veiou 
derde, niemand van de nakomende candidaat leden voldeed aan 
den geuiten wensch het a lbum met zijn portret te vullen En 
dus stierf langzamerkand de uiting van dien wensch van 
Bestuurszijde 

Reeds in 1886 weid gepoogd » V e r e e n i g i n g s a f d e e l i n g e n « 
op te richten buiten Amsterdam, maar de pogingen gelukten 
niet Schrijver deed in 1887 daartoe moeite bij de hem bekende 
verzamelaars, niet leden der Vereeniging, t e ' s Giavenhage, doch 
zonder eenig gunstig gevolg Zooals in den aanvang gezegd, de 
Haagsche Nederlanders bleven lievei leden alleen van buitcn-
landsche vereenigingen, enkelen hadden zelfs allerlei idenk 
beeldige« bezwaren, slechts éen was er mede ingenomen en zou, 
waien sommige zakelijke en persoonlijke beslommeringen achter 
den rug, met mij samenwerken de ons bekende beeren te ovei 
tuigen van hunne zonderlinge, op geen enkel feit berustende, 
volstrekt onjuiste aanvoeringen De heer F J H Soesman te 
Semarang, berichtte in 1888, dat hij aldaar een Afdeeling der Vei-
eeniging opgelicht had Deze Afdeeling was de eeis te , doch had 
geen langen levensduur Beter ging het met de levensvatbaai-
heid der eeiste vaderlandsche Afdeeling, door den heer A H 
v a n d e n B e r g te Utrecht gevormd op 3 Mei 1888, eene Afdeeling 
die nieuw leven in de Vereeniging biacht en, in verbinding met 
de Afdeeling 's-Gravenhage, welke eindelijk als tweede vaderland
sche dooi oproeping van verzamelaars in de dagbladen, dcoi den 
heei D E. Schreuders en schujver dezes, op i April 1891 kon 
gesticht worden, heeft helpen versterken of herstellen de verzwakte 
of onregelmatig wei kende deelen van het geheel en aldus een 
nieuw opbloeien der Veieeniging heeft bevorderd Hier moet 
her innerd vvoiden aan hetgeen in den beginne gezegd is van 
den Bond te Arnhem Die Bond meende de alleenheerschappij 
ovei alle verzamelaars binnen Nederland, die leden daarvan 
werden, te voeren Zoo werd in Amsterdam, alwaar de Jaarver
gaderingen gehouden werden vanzelfsprekend bestond de over-
groote meerdeiheid op die vergaderingen uit de in Amsterdam 
en omstreken wonende leden) alles wat van buiten kwamen niet 
in den smaak viel van die door gewoonte kortzichtig geworden 
beeren, verworpen , er was een Bestuurslid dat zelfs meende, dat die 
»piovincielui« (ook Hagenaars'^ geen veistand van zijn werk konden 
hebben De Afd 's Gravenhage vatte de zaak voor geheel Neder 
land op en krachtig kwam de Afd Utrecht haar te hulp De 
eerstgenoemde Afdeeling was, eerlijk erkend, door schrijvei hoofd 
zakelijk daarom wenschelijk geacht de »Nederlandsche« was 
geen 'plaatselijke«, zij was een > internationale« geworden Hem 
werden dan ook verschillende gebreken, die voor de Veieeniging 
noodlottig konden worden, uit Amsteidam zelf onder de oogen 
gebracht , waartoe het ontbreken van eenig financieel overzicht 
en eenige conti ole behoo iden , door zijne uitgebreide betrekkin
gen met het bui ten 'and kwamen evenzoo talrijke klachten over 
den Verkoop bij hem in Peisoonlijke besprekingen met den 
Voorzitter, zeer vaak herhaald, leidden tot geen werkelijk resul
taat, een blijk van zijn te groot vertrouwen in zijne mede 
bes tuurdeis verklaarbaar voor doch niet na het bekend worden 
van de verwaarloozing der financieele administratie e n z , toen 
het geheele toenmalige Bestuur in zakenaschza*^ De oprichting 
van beide Afdeelingen, die den stiijd tegen ingeslopen misstanden 
aanvingen kan beschouwd worden als de aanvang van een nieuw 
tijdpeik, waaiin, na de volstnjding van het doel dat zij voor 
oogen h a d d e n e n de uiteindelijke overwinning, de Nederlandsche 
Vereeniging lot nieuwen, groei en bloei, /ou geraken 

Laat ons hier nog eerst iels aanstippen van de daden dei oude 
leden, die van 1884—1890, korter of langer in het bestuur zitting 
hadden nl de beeren A Huart, V. K L van Os, O C. van der 
Geugten, J H. P Janse Jzn., R Haighton, Joh K Koning, A C. 
Voss, L A Beausar, Joh. A van der Vies, G J M. Schoemakar, 
en C. J. P. van Hengel, in het voordeel der verzamelaars en het 
belang der wetenschap 

Eerstens wordt gewezen op den »geïllustreerden Peru-katalogus« 
in Febiuar i den leden toegezonden, op de premie die bij elk 
t i jdschuftnummer gevoegd werd, op de Fransche vertaling der 
Vereenigingsberichten (geplaatst m de 2e kolom, neven den 
Nederlandschen tekst, die in de ie kolom stond) vanaf Augustus 
1886 en de uitgave van >LE TIMBRE« wis en zeker de stoutste en 
edelste daad van den stichter A HUART. naast d e van het 
Nedei landsche Tijdschrift, vanaf Juli 1888 De beslist weinigen, 
die ten volle begrijpen kunnen dezen buitengewoon zwaren last 
e n d e met te veigeten groote taalkennis om zulk een taak te 
volvoeren — de heer Huart had toch ook zijne dagelijksche weik-
zaamheden — zullen met de hoogste bewondering opzien tot 
zulk een stichter, een die zich offerde voor zijn ideaal de Neder 
landsche Vereeniging van P o s t z e g e l v e r z a m e l a a r s 

Tweedens, het »Internat ionaal P c s t c o n g r e s « van 1890, ge 
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houden te Weenen, waar, op initiatief van de N e d e r l a n d s c h e 
V e r e e n i g i n g van P o s t z e g e l v e r z a m e l a a r s « in overleg met 
den Int. Phil. Verein te Dresden en zijne afdee ingen en de Schuts
und Trutzbündnis, met eenparige s temmen werd besloten, de 
noodige stappen te doen tot invoering van strafbepalingen in 
de wetboeken der resp. landen, op het verkoopen enz. van 
valsche, valsch overdrukte, nagemaakte, zonder officieele last geving 
herdrukte zegels, waaronder te begrijpen die van oudere uitgiften, 
ook zoo deze alleen gemaakt zijn voor en verkocht worden aan 
verzamelaars. 

Een Bestuursvoorstel om met diie bui tenlandsche Veieeni
gingen een „Verdedigend e n aanva l e n d v e r b o n d " te sluiten, 
werd voorloopig, na discussie, op verzoek der vergadering tot 
nader uitgesteld. Dit voorstel, in 1889 ter tafel gebracht , kwam 
niet meer in behandeling. 

Derdens, d e T e n t o o n s t e l l i n g e n . Reeds heb ik den uitslag van 
een TentTOnste l l ing te Amsterdam aangehaald. Voor het 3e 
Jaarfeest, 1 Mei 1887, was een , . w e d s t r i j d " met albums uilge
schreven. Het verslag zegt daarover : ,,De aan dezen wedstiijd 
verbonden tentoonstelling, hoewel in beperkien kring gehouden, 
was een triumf en de Nederlandsche Veieeniging mag trotsch 
zijn op het behaalde succes, enz". Daarbij had de jury (beeren J. E. 
Bohlmeijer, G. C. van der Geugten en E. van Rossum) vastge
steld : 4oo punten voor het grootste aantal »zeldzaamheden« en 
50 punten voor de volledigste veizamel ing; de heer P. W. H. 
Provo Kluit was de hoogste : 357 resp. 47 punten. — In het 
volgende jaar, Mei 1888, wederom een tentoonstelling te Amster
dam, nu eene van poststukken, met wedstrijd voor de »beste 
wijze van poststukken te verzamelen •. Voor dit laatste werd 
bekroond ons medelid, de heer A. C. Voss. — De eerste „Inter
n a t i o n a l e T e n t o o n s t e l l i n g " was die, gehouden ter gelegenheid 
van de viering van haar eerste lustrum (l Mei 1888). Het Comité 
kon geen geschikte zaal vinden, het aantal inzendingen overtrof 
alle verwachtingen. Daar kwam hulp van de Gemeente Amsterdam : 
Burgemeester en Wethouders stelden de »Militiezaal«, een buiten
gewoon gunstige zaal, 48o [^ M. groot, ter beschikking. Deze 
reddende daad der Gemeente Amsterdam wordt hier met dank 
he rdach t : vóór 35 jaren hadden Postzegelvereenigingen nog geen 
naam! De catalogus telt 2603 nummers . »Goud« was nog niet 
in de mode, verguld zilver, zilver, verguld brons, brons en 
diploma waren toen, zeer verstandig, de onderscheidin< en voor 
tentoonstellingen. Is een eerediploma, zooals toen uitgeieikt aan 
Dr. Carl Lindenberg, Berlijn, voor een door hem geschreven 
werk, minder »vereerend« dan een »groote gouden medaille«, 
die de dwaasheid van de nieuwe eeuw, in den loop van het 
einde der ouwe aangevangen, invoert. Waarom wordt nog niet de 
»dikte« bepaald, of wel een diamant boven den gegraveerden 
naam des »winners« ? De heer K F. Manus, Amsterdam, zond 
toen onder de nrs. 736795 en 8761105 een schat zeldzaamheden 
in (er waren daartusschen, helaas! valsche ingeslopen) het was 
een kostbare verzameling e n . , . , verkreeg slechts een »bronzen« 
medai l le ; zij zou thans een »gouden« ontvangen, vooral als er 
genoeg geschonken zijn; op de Int. te Antwerpen behaalde 
dezelfde heer een »verguld zilveren« medaille voor een »mindere« 
inzending. Dit voeg ik hierbij, omdat deze eerste Internationale 
Tentoonste ' l ing onzer Vereeniging, niet zóó als zulk een Bestuur 
het verdiende, door »Nederlandsche« verzamelaars gesteund werd. 
Behalve genoemde heer Manus, ontvingen slechts ons nog tot 
de oude garde behoorend lid Carl George en een toenmalig lid 
onderscheidingen; alle overige onderscheidingen gingen naar het 
»buitenland«. De heer A. H. van den Berg, toen Voorz. der Afd. 
Utrecht en de heer A. C. Voss, te Amsterdam, toen Bestuurslid, 
ontvingen een diploma van verdienste resp. een eervolle ver
melding. Deze Tentoonstell ing was een groot succes. Het »Alg. 
Handelsblad« van 23 April besloot het zeer groote verslag met 
de woorden: ^....om ten slotte nog mede te deelen dat alle deskun
digen het eens zijn, dat deze In ternat io ia le Postzegeltentoon
stelling een der belangrijkste is, tot dusverre gehouden, en die 
van Antwerpen van 1887 verre achter zich laat. — Jammer , dat 
der tentoonstelling slechts de levenslengte der rozen beschoren 
i s : „resface (fun matin". Financieel was zij echter teleurstellend 
en werkte zij, helaas! mede, tot het vullen van een treurige 
bladzijde, die der »financieele» tekorten, die, zeer j ammer , niet 
het minst voor den al te optimistischen edelen stichter, jaren 
van zorgen aan de Vereeniging bezorgde, maar die eveneens le 'den 
zou tot haar hooger opleven en haren steeds rijkerep bloei! Elk 

lid met helder begrip en niet beperkten blik heeft reeds dadelijk 
kunnen begrijpen, vooruitzien, dat de »stiijd« van de hoofdleiders 
der beide Afdeelingen en van de bij dien strijd voor het algemeen 
wel der Vereeniging zich aansluitende leden een niet minder 
»ideëele« bedoeling had, dan die van den nooit volprezen stichter, 
slechts met dit verschil, dat zij eene »evolutie« beoogden, n I. 
de beteie behartiging van de »stoffelijke Vereenigingsbelangen«, 
waartoe de gelijkstelling van de »rechten« der zgn, »provinciale« 
leden en van die in het buitenland, voor zoover deze rechten 
in elk onderdeel kónden gelden, met die van de in Amsterdam 
wonende leden. Er was bij de hervormingsgezinden zelfs in 
de veiste verte niet eenige gedachte aan persoonlijke voordeelen, 
of aan eer of heerschzucht gerezen, er kon dus geen sprake 
zijn van »eigen belangen« van »valsche beschuldigingen«, van 
»verdachtmakingen« en meerdere dergelijke domheden, als 
enkele kortzichtigen, enkele onwetenden of enkele zich »schuldig 
gevoelenden« toenmaals vertelden. Zeer duidelijk wordt dit voor 
leeskundigen in het Tijdschrift of in de Vertrouwelijke Mede
deelingen van die dagen blootgelegd. Die gedrukte stukken 
zijn het leien en herlezen overwaardig : zie Tijdschrift 1890/91, 
blz.: 98, 99, 101105, 121, 132137. 

Als laatste groote daad van het toenmalige Bestuur, wordt hier 
nog in herinnering gebracht, de benoeming van eene Commissie 
voor een „ S t a n d a a r d w e r k o v e r d e z e g e l s van N e d e r l a n d 
e n Koloniën" . 

Aan een Haagsch lid, dat zoo verwaten was zich óók »stuurman« 
te noemen (er staat niet vermeld, tot welke klasse hij was toe
gelaten, maar de beste lui staan altijd aan wal!) werd eindelijk 
het vlotschepen van het zware aan den grond geloopen vaat tuig 
toevertrouwd; in drie jaren hadden drie Amsterdamsche stuur
liedencommissies geen kans gezien het meer en meer vastloo
pende schip vlot te krijgen ; de heer S. had onder voorbehoud 
de opdracht tot oplossing aanvaard, had echter alles dien stuur
man overgegeven : er bestond toen tjreene« Commissie m e e r ; 
de heer v. D. had zich eveneens teruggetrokken. 

Na kennisneming van de positie begon de overblijvende op 
20 Februari 1894, toen hij alles ten zijnent kon overzien, de 
eerste pogingen tot vlotmaking van het schip, die einde Februari 
1894 reeds voldoend; waren gevorderd, hem te verzekeren, dat 
hij slagen zou : het was slechts een quaestie van tijd en naarstig 
werken. De uitkomst heeft de volmaakte juistheid van zijn 
inzicht ten volle bewezen. Bij deze wordt gaarne met grooten 
dank herdacht de hulp van ons toenmalig lid, den heer Ingenieur 
Fr E. van Hennelceler, thans een der Gouvernementshoofden van 
Indië en den steun van de zoo ede'mnedige beeren, onder wie 
heer Franz Völcker en de groot wetenschappelijke student, heer 
A. Warren, het meest hebben bijgedragen. Hierdoor was het de 
mogelijk de bedoelde, onoverkomelijk geachte moeilijkheden 
binnen vijf jaren geheel te overwinnen en de zon weder onbe
wolkt te doen nederschijnen op het geheel onge^chonden. prachtig 
behouden gebleven vaartuig met viae, waarop schitterend priik'en 
de woorden : »NEnRRLANDSCHE VKREENIGING VAN POST
ZEGELVERZAMELAARS« 

De nietherkiezing van den heer Huai t (Alg, Verg. Rotterdam, 
3 Juni 1894) was niet het gevolg van de verwaarloosde financiën, 
noch van zijn onvoldoend beleid, altijd slechts een verschil van 
inzicht, neen! het was een combinatie van verlies aan krach ten 
macht, gepaard aan bijzondei e omstandigheden, welke laatste aan 
slechts zeer, zeer weinigen, onder wieik behoorde, bekend waren. 
Ook zeer weinigen zullen hebben gevoeld de zwaarte van den 
slag, door die nederlaag den grooten stichter toegebracht, een 
nederlaag die hij zich nooit heeft kunnen voorstellen : de raad 
van zijn eenig waren vriend kon hij slechts als een nach tmen ie 
beschouwen. Ook mijne waarschuwing als Voorzitter der Afd. 
'sGravenhage, aan hem als Voorzitter van het Bestuur toege
zonden, werd, helaas! als een loos alarm met een lach begroet 
Dus moest te Rotterdam wel de slag vallen, die aan een lang
durig tijdperk van ingeslopen misstanden een einde maakte. 
Het toen door mij gedane voorstel, den heer Huart tot Eere
Voorzitter der Vereeniging te benoemen werd met groote geest
drift en luid gejuich ontvangen en eenstemmig aangenomen, 
doch de »wond« kon hierdoor niet geheeld worden. 

Met het heengaan van de met den heer Huart onze Vereeni
ging besturende beeren, begon een geheel nieuw tijdperk. Het 
nieuwe Bestuur werd gevormd door de bee ren : W. N. COENEN, 
Voorzitter, Amersfoort, J. E. BOHLMEIJER en H. SCHUT, beiden 
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te Amsterdam, A. H. v. D. BERG en JOH. G. HAAS, beiden te 
Utrecht ; ik was verplicht als Hoofdredacteur op Ie t reden, daar 
de heer Huart niet wenschte dezen eerepost te behouden. Mijne 
medewerking aan het Tijdschrift vanaf 1886, mijne talrijke, over 
geheel de wereld verspreide, mij zeer toegedane en getrouwe 
vriendenschaar, onder wie een zeer gioot aantal officieele perso
nen, zoomede mijne liefde voor alle soorten wetenschappelijke 
studiën, verhandelingen e.d. en mijne eigene verzamelingen, 
maakten mij de aanneming van die bui tengemeen zware taak 
(veel zwaarder dan ik mij die had voorgesteld) licht, hoewel ik 
innig betreurde, dat Huart niets meer van »zijn« kind wilde 
weten. (Wordt vervolgd.) 

dl Poststukken. ^ 

Nederland. Kon ik in ons vorig nummer een kaar t van 7>/2 c. 
bruin op roomkl. met halven waardestempel melden, er is toch 
altijd weer baas bovin baas. Ons geacht medelid, de heer Waller, 
schonk mij een kaart derzelfde uitgifie, waarop door veikeerd 
snijden, heelemaal geen waardestempel vooikcmt. Zij is op de 
tentoonstelling te zien. 

Algiers. Een nieuw land ! Diverse Fransche poststukken ont
vingen den zwarten opdruk » A L G É R I E « in blokletters. Voor
loopig kan ik melden : 

Em. 25 c. lichtblauw, binnenz. violet, foim. c. 
Kbf. 25 c. blauw op zeemkl. 
Kbd. I c. zwartgrijs (opdr. rood), 2 c. bruinrood, 5 c. oianje. 
Krt. 20 c. lila bruin (zaaister), 30 c. rood (Pasteur) op groen. 
Argentinië. Het formulier voor de posispaaibank verscheen 

nu ook met het portret van San Martin op ongelinieei den grond. 
Form, postp. bk. 5 c. zwart op wit. 
Franl<rijl(. Hier verscheen de dubbelkaart van 30 c. met 

Pasteur als waardestempel. 
Br. 30 } 30 c. rood op groen. 
Noorwegen.^ Er is hier sinds eenigen tijd een kaartbrief in 

gebruik, met den klimmenden leeuw als waardestempel. 
Kbf. 20 öre roodviolet. inw. rosa. 
Uruguay. Hier kwam een nieuwe kaartbrief in omloop. Waar

dest. is het landswapen met omschrift, in ovaal ; voordruk Carta 
Postal». 

Kbf. 5 c. blauw op wit. 
Zuid Rliodesia. Nog een nieuw posts tukkenland! De waarde

stempel vertoont Koning Geoige in het type van Rhodesia. 
Voor mij liggen : 
Br. '/2 d. geelgroen, i ' / , d. wijnrood op wit. 
Kbf. I d., wijnrood op lichtblauw. 

W. P. COSTERUS Pz. 

Eenige variëteiten in de zegels van Transvaal, 
zoowel van de eerste uitgifte, als onder de 

eerste Engelsche bezetting 
II. 

(Vervolg). 
De eerste Britsche Bezetting. 

Als er variëteiten te noemen zijn in het eerste gedeelte, zooveel 
te meer in dit gedeelte, daarom zal ik t rachten eenige der 
voornaamste onder uw aandacht te brengen. Afwijkir gen schij
nen onvermijdelijk te zijn geweest bij het ter plaatse verrichten 
van dit v.erkje. 

De Britsche autoriteiten besloten het voorradige papier Ie 
benutten door op het lokale persje de oude cliché's te gebruiken 
en daarna te voorzien van den opdruk »V.R.« »TRANSVAAL« 
in gewone drukletters in twee regels. 

Men was eerst van meening, dat deze opdruk op oude voor
raden geschiedde ; dit is ten deele waar. Voor zoover de voor
raad toereikend was, heeft men zijn toevlucht genomen tot het 
overdrukken van de bestaande zegels; daar er echter papier
soorten werden gebruikt, die voorheen nimmer benut waren, 
kwam men tot de conclusie, dat er later nieuwe voorraad papier 
overgezonden werd en deze bedrukt werd. 

Werd er eerst alleen op verschillende soorten wit papier 
gedrukt, later nam men zijn toevlucht tot verschillende soorten 
gekleuid papier, zooals oranje, rose, blauw en groen. 

Het eerste soort papier, dat gebruikt werd was het zeer zeld
zame voorkomende pelure papier (doorzichtig). 

Daarna volgde dik en op de oppervlakte grof of ruw en ook 
op de oppervlakte glanzend papier voor de eenpenny; grof 
papier voor de zespence ; dik en middelmatig dik papier voor 
de een shilling en doorzichtig dun, dik en middelmatig papier 
voor de driepence. 

Daarbij kan men nog voegen de variëteiten van den opdruk, 
zooals ontbrekende punt achter »R« van »V/R.«, ontbrekende 
punt achter »TRANSVAAL« en verschillende afstanden tusschen 
»V. R.« en »TRANSVAAL« onder elkaar. Al deze variëteiten 
zijn op alle waarden terug te vinden. Zoo ook kopstaande op
drukken. Voeg hieraan toe de kopstaande opdrukken, waarvan 
op alle waarden behalve op de eenpenny ; de slechts voor eenige 
jaren ontdekte dubbele opdruk, en dan een exemplaar bekend 
van de driepence met opdruk in zwart en rood ; het op den 
achterkant bedrukt exemplaar van de driepence, lila ; ontbrekende 
opdruk in paar met normaal opdruk van dezelfde waarde ; punt 
voor de »R« van »V. R.«, dan kan men begrijpen, hoeveel er 
nog te vinden is van deze zeldzaamheden, om nog niet eens te 
spreken van de tétebêche paren. 

Al deze variëteiten moeten voorkomen op de zegels, die voor
zien zijn van rooden opdruk, want volgens mijn meening is deze 
de eerste geweest, en daar deze niet duidelijk te zien was, werd 
hij door den zwarten opdruk vervangen. 

Hierbij komen nog de twee soorten roulette, nam. de smalle 
en de wijde roulette. 

De wijde roulette wordt wel door Mr. Emile Tamsen als on
officieel afgemaakt, maar het is niet bewezen, dat hij het aan het 
rechte eind had. 

Het is mij bekend en ik heb heele vellen gezien van de een 
penny, regelrecht afkomstig van het postkantoor te Pretoria, 
met de wijde roulette vertikaal. Eveneens van blokstukken en 
paren met wijde roulette in alle waarden. 

Dat de wijde roulette zoo weinig aangetroffen wordt, is alleen 
een bewijs dat ze weinig gebruikt werd; alle gebruikte exem
plaren wijzen slechts één stempel aan, nam. het hoofdpostkantoor 
te Pretoria. 

Ofschoon Stanley Gibbons een tamelijk groote lijst van de 
verschillende soorten, zoowel papier als roulette aangeeft, ben ik 
zeker, dat deze veel uitgebreider kon worden, daar er vele zijn, 
die niet genoemd worden. 

Wij komen nu tot de 6d blauw op rose papier, die de laatste 
waarde was met den opdruk in hoofdletters »V. R.« »TRANS
VAAL.» 

Alle variëteiten, die ik hierboven opsomde, komen in deze 
waarde voor, maar eigenaardig is het feit, dat deze uitgifte zich 
in hoofdzaak kenmerkt door de vele kopstaande opdrukken, en 
er betrekkelijk weinig stuks voorkomen met normalen opd'i ik. 

Het schijnt, dat de drukker zich weinig bekommerde of de 
opdruk normaal of kopstaande te lezen stond, met het gevolg 
dat er meer kopstaande dan normale bestaan. 

De volgende uitgifte bestond uit kleurendruk op gekleurd 
papier en hier vindt men een menigte variëteiten. Men treft 
hier de romeinsche »V« soms verdrongen door de schuine »V, 
en het woord »Transvaal« met een hoofdletter »T« en de rest 
in kleine type gedrukt . 

De grootste rariteit in deze uitgifte is ongetwijfeld de foutdruk 
»Transvaal« op de eenpenny rood op blauw papier. 

Deze fnutdruK »r« in plaats van »a« komt slechts een keer 
voor op één vel en daar er van dezen opdruk slechts 162 vellen 
gedrukt werden, kan men nagaan hoe buitengewoon zeldzaam 
deze variëteit is Deze 162 vellen waren alweder verdeeld in 
ongetande en fijn roulet te , en daar de zegels met fijn roulette 
zeldzamer zijn in alle zegels, kan men nagaan hoe buitengewoon 
zeldzaam deze foutdruk met fijne roulette is. 

Eigenaardig is wel, dat Stanley Gibbons dit stuk ongetand 
noteert ä £ 150.—, terwijl hij slechts de roulette met £ 100 — 
priist, iets, wat juist omgekeerd behoorde te zijn. 

Van deze 162 stuks moeten er zeer weinig overgebleven zijn, 
daar de oplaag klein was en na dezen eenigeii druk hiermede 
opgehouden werd. 

Mr. Stanley Gibbons, bij het ontvangen van eenige vellen. 

U J [ * J J J ^ J B ! H ? M J I 
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ontdekte dezen foutdruk, knipte ze er netjes tusschen uit en 
pi ijsde ze aan voor 4 /  per stuk. 

Ook ben ik overtuigd dat deze foutdruk moet bestaan hebben 
in kopstaanden toestand, daar de normale blauwe eenpenny op 
rood kopstaande bestaat en daarom deze foutdruk op een of 
meerdei e vellen kopstaande moet hebben bestaan. Het is mij 
niet bekend, dat hij bestaat, en misschien komt hij nooit ie 
voorschijn, daar dit stuk wellicht onbewust vernietigd werd, 
maar uit het opmaken der vellen bestaat voor mij geen twijfel 
aan het bestaan ervan. 

Een andere variëteit, die niet zoozeei bekendis , is de gebroken 
»V« van *V. R.«, waarvan de onderste punt van d e t w e e b e e n e n 
ontbieekt . 

Op de eenpenny rood op oianjepapier z\]n de volgende vaiie
teiten te vinden: ontbrekende punt achter »V«; ontbrekende 
pun t achter »R« en ontbrekende punten achter »V« en » R ' , 
doch de foutdruk »TransvraU komt hiei niet meer voor, zoodat 
het aan te nemen is, dat de fout ontdekt en veiwijderd weid 
alvoiens men tot deze uitgifte overging. 

Om echter philatelisten schadeloos te stellen, vindt men in 
deze uitgifte op de vellen, naast de romeinsche »V.R.« ook een 
aantal schuine >V. R.«'s Het veizamelen van paien in dezen 
toestand is zeer aan te bevelen. 

Men vindt op de vellen acht veitikale paren in een \e\, 
tegenover slechts een hoiizontale paar, zoodat dit laatste zeei 
zeldzaam is. 

Hierbij Iaat ik een diagram van de zetting van de plaat zien 

< 
CC 

o 
< 

0 0 

r^ 

^ 

\r\ 

•* 

CO 

M 

" 

Prf 

> 

Pi 

> 

Prf' 

Ä 
> 

pi 

> 

Pi 
> 

pi 
> 

ai 
> 

CS 
es 
> 
i n C 
cS 

CS 
es > 
i n 
C 
c3 

CS 
CS 

5; 
c 
CS 

CS 
CS 

> 
t n 
C CS 

H 
es 
CS > 
en 

B 
CS 

cS 
CS 
> 
i n 

es 
eS 
> 
1/1 
C 
CS 

H 
CS 
CS 

> 
in 
C 2 

pi 
> ■ 

ai 
, 

> 

pi 
> 

prf 

> 

d 

> 

Pi 

> 

ai 
> 

d 
> 

cS 
CS 
> 
i n 
C 
cS 
}i 

rt rt > 
a 

H 

rt n j 

> 
tn ra >• 
H 
CS 
cS 

> 
i n 
S CS 

cS 
CS 

> 
i n C 
CS 
i-, 

H 
CS 
t s 

> 
i n 0 
2 
H 
es 
cS 
> 
i n 

c 
2 
CS 
es 
> 
in 
C cS 

H 

pi 
> 

pi 
, 

> 

pi 
> 

pi 
> 

d 
> 

d 
> 

ai 
> 

pi 
> 

CS 
CS 

> 
i n B 
2 

rt n l 

> 
C 

ra rt > 
c 

ra cd 

> 
t / l 

c u 

ra ra 
> 
Ui 
c 
2 
cS 
CS 

> 
en a 
IS 

H 
.•s 
es 
> 
in 

a CS 

CS 
cS 
> 
i n 
C 
eS 
i-, 

H 

pi 
> 

pi 
> 

pi 
> 

pi 
> 

pi 

> 

pi 
> 

<Ä 
> 

Ä 
> 

ra ra > 
c 
n i 

H 
ra rt > 
c: 
2 

H 

ra ra > 
Uï 

C 

t 
ra rt > 
Ui 

ra 
H 
'rt ra > 
UI 
c 
2 

ra ra > 
U) G 

ra 
n l 

ra > 
c 
2 

ra ra 
CS 

H 

pi 
> 

pi 
, 

> 

P5 

« ■ 

>" 

erf' 

> 

tó 
> ■ 

pi 
>" 

pi 
> ■ 

CS 
cS 
> 
i n 
C 
2 
cS 
cS 

> 
in a 
es 

ra ra 
c 
ra 

H 
CS 
CS 

> 
in 
C eS 

ra ra > 
Ui 
C 
2 
CS 
cS 

> 
UI C 
CS 

H 
"19 
ra > 
y i 

ra 
>> 
H ra ra > 
Ui 

ra 

Rij « zegels i t/m. 8 : Romeinsche V en R. 
b 

c 
Rijen (̂  

e 

I t/m. 5 : 
6 t/m. 8 : schuine V en R. 

alle zegels: idem. 

Men heeft van deze waarde zoowel ongetande, fijn en wijd 
roulette, doch geen kopstaande exemplaren gevonden. 

De volgende waarde met denzelfden opdiuk, de diiepence 

violet op geel papier toont niet zooveel variëteiten. Er zijn geen 
ontbrekende punten, maar wel vindt men er een massa fijne en 
wijde loulettes, ook kopstaande opdrukken ; ook vindt men hier 
zegels hoiizontaal ongetand, en vertikaal met roulette voorz en. 
Om dit vast te stellen moet nien ze in paren bezitten. 

Het samenstellen van de romeinsche en schuine »V. R.« is 
hier anders opgesteld dan de voiige. 

Enkele exemplaren zijn gevonden met pin perforatie 9, maar 
hoe deze zijn ontstaan, is mij onbekend, en is dit weder een 
punt dat onderzocht dient te worden. 

Hier vindt men de eerste drie rijen van acht zegels met lomein
sche »V. R « en de twee onderste rijen met schuine »V. R.«, 
zoodat men hier slechts acht paren aantreft in deze combinatie, 
terwijl er geen hoiizontale paien bestaat. 

Hier volgt het diagiam van deze zetting. 
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Rijen a, b en c, alle zegels : Romeinsche V. en R. 
O/e i i ge iijen alle zegels: schuine V. en R. 
De daarop voI;ende waaide, de zespence blauw op blauw 

papier, is nog minder bedeeld met kleine vaiieteilen en lieft 
men de meeste exemplaien in fijn roulette, terwijl de ongetande 
zeer spoiadisch voorkomen. Ook de kopstaande bestaan hier 
zoowel in ongetande, fijn als wijde roulette, en dan hebben wij 
hier de bekende têtebcche paren. Deze zijn tot nog toe gevor den 
in ongetande paren, doch ik zie niet in, waarom deze ook niet 
in de beide roulettes beslaan, daar toch de geheele oplaag 
zoowel in fijn als wijd roulette bestaat. Volgens mijn meening, 
is de reden dat zij nog niet gevonden werden, dat de kopstaancie 
opdrukken wellicht tot de têtebêche paren behoorden en deze, 
wanneer gescheiden, niet meer te herkennen zijn. 

De opzetting van het vel is zooals Diagram I aangeeft. Ik 
geloof dat een woord van waarschuwing hier wel op zijn plaats 
is omtrent exemplaren, die als wijd roulette te koop woiden 
aangeboden. 

Het is vaak voorgekomen, dat de vellen gevouwen en de zegels 
van elkaar gescheurd werden, zoodat er ruwe kanten aan het 
papier kwamen. Tal van handelaren en verzamelaais hebben 
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deze ruwe kanten aangezien voor de wijde roulette. Dit is echter 
foutief. De echte wijde roulette heeft een snede en daarna een 
puntje papier uitsteken^ zoo om de ójj m.M. Dus opgepast voor 
zoogenaamde wijde roulette, die in den catalogus tegen zeer 
hooge prijzen genoteerd staat. 

De kleurennuances zijn ontelbaar, van heel licht tot zeer 
donker, en als men er toe zou overgaan en men bezit genoeg
zaam matei iaal om te verzamelen, zooals men dat doet met 
andere landen, dan zou men heele boeken kunnen vullen met 
kleine variëteiten, zooals gebroken en ontbrekende lelteis en 
punten. 

De volgende uitgifte, namelijk de drie pence op lichtgroen 
papier, is weder in de zetting zooals in d a g r a m II is aangegeven. 

Om hier alle kleine fouten of variëteiten te noemen is ondoen
lijk, want de uitzondering is nu j u i s t : zegels met een goeden 
afdruk, terwijl regel is ; gebroken en ontbrekende letters en punten. 

Men vindt er ook o.a. den opdruk »V. R.c alleen, »Transvaal 
boven »V. R.» «Transvaal boven en onder met »V. R.« in het 
midden. Ook bestaat hiervan de variëteit waar de opdruk geheel 
ontbreekt en ook de kopstaande opdruk, zoowel ongetand, met 
fijn en wijd roulette. 

En eindelijk hebben wij de laatste uitgifte, die daaraan te 
herkennen is, dat de »V. R.« in kleinere type is dan de voor
gaande. In deze uitgifte bestaat dan ook alleen de romeinsche 
»V. R.«. 

Ook deze serie bestaat uit de eenpenny rood op geel (zeer 
zeldzaam), de een penny rood op oranje, de driepence lila op 
blauw papier en de driepence lila op gioen papier, en beslaat 
zoowel ongetand als fijn en wijd roulette. Ook hier is aange
troffen de reeds door mij genoemde pin p.rforatie 9 bij de 
eerste waarde. 

Men kan ook bij sommige exemplaren een variëteit aantreffen, 
die niet algemeen bekend is en menigmaal , zoowel door hande
laren als verzamelaren over het hoofd gezien is, nam de kleine 
hoofdletter »T« in het woord »Transvaal«. Het staat ook iets 
hooger dan de overige let ters. Dan is nog een variëteit, die 
heelemaal niet bekend is, nam. de »R« van »V.R.«, behoorende 
tot een geheel andere type. 

Ook deze zegels worden aangetroffen ongeland en fijn roulet te . 
Wijde roulette en pin perforatie zijn nog niet aangetroffen. 
Zoo ook is er van kopstaande opdrukken niets bekend, doch ik 
zie geen enkele reden waarom deze ook in deze uitgifte niet 
zouden bestaan, daar zij in den normalen druk wel bestaan. 

Wat betreft gebroken, misplaatsten ontbiekende letters en 
punten, deze zijn hier legio, daar het een uilzondering is wanneer 
men goede gave opdrukken aant ief t ; het zal misschien nog 
jaren duren alvorens men een complete lijst kan samenstellen 
van al de kleine variëteiten, die men in deze uitgifte vindt. 

Alvorens te eindigen, moet ik nog een uitgifte noemen, die 
uitgegeven werd tusschen de hierboven genoemde en voorlaatste 
uitgifte. 

In Augustus 1876 werden 'er series zegels uitgegeven, gedrukt 
door de Firma Bradbury, Wilkinson & Co\ te Londen. Deze 
uitgifte is de bekende fraaie serie met beeltenis van Koningin 
Victoria van {2 d. tot 2/—. 

Zeer spoedig waren echter de eenpenny zegels opgebruikt en 
daar men een grooten voonaad van de 6d zwart had, werden 
deze van een opdruk vooizien, nam. »1 Penny«. 

De eerste opdruk geschiedde in rooden inkt, doch wegens de 
onduidelijkheid, werd overgegaan in zwart te drukken. 

Van dezen opdruk zijn ZEVEN typen bekend. 
Over de zetting behoef ik hier niet verder uit te weiden, 

daar ik deze breedvoerig beschreven heb in de »London Phila
telist« en werd mijn opgave als maatstaf in het vervolg gebruikt 
door de Royal Philatelie Society. 

Ik hoop, dat mijne toehoorders van het hier gesprokene hun 
nut moge hebben Transvaal is een land, dat door menig phila
telist ernstig bestudeerd is en toch zijn de grootste kenners hel 
met mij eens, dat zij slechts een heel klein beetje van deze 
zegels weten. 

Ik heb getracht een kleine bijdrage tot de geschiedenis van 
de zegels van Transvaal hier te geven : uiteraard is 
deze onvolledig, doch ik hoop dat hierdoor alweer een stap voor
waarts mag zijn gedaan in de goede richting, die zoo nutt ig is 
voor de Philatelic. 

L E O N D E RAAY. 

Nieuwe Uitgiften. 

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

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

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

Nous rappelons ä nos lecteurs que nous serons toujours heu
reux de connaitre les renseignements ou documents qu'ils voudront 
bien nous communiquer, 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 
veiwijst naar de jongste mededeeling, betrekking hebbende op 
hetzelfde land. Waar voorafgegaan door „K" verwijst zij naar 
de betrekkelijke kroniek der maand. 

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

AFGHANISTAN. 
Hier verscheen een tweetal pakketpostzegels : 15 Anna 's 

bruin, i rupee blauwgroen. 
ALGIERS. 

De beide nieuwe waarden van Frankrijk, de 75 centimes 
blauw (Pasteur) en de 85 centimes rood (Semeuse}, vermeld 
in het Julinummer, werden overdrukt met »Algérie«. 

ARABIË. 
De geheele sei ie van 1922, 1/8 piastre tot 5 piastres, werd 

voorzien van een opdruk in goud, vermoedelijk ter gelegenheid 
van het bezoek van den Khalief. 

ARGENTINIË. 
In het San Martin type veischeen de 25 centavos violet, 

watermerk R A in zon. 
AZOREN. 

De 4o centavos Cerestype werd overdrukt met den landsnaam. 
Hetzelfde geschiedde rnet de portzegels van Portugal in de 

waarden 3 en 10 centavos. 
BELGIË. 

mmmmmm 

lÜÉliÉÉlÉIMlÉÉÉ 

De volgende pakketposlzegels ver
schenen : 

70 centimes bruin. 
2 francs olijfgroen. 
2,70 francs, grijsblauw. 
3,30 francs bruin. 

Naar verluidt, zal de 75 centimes rood der koerseerende 
uitgifte, binnenkort verschijnen in blauw. 

FINLAND. 
De koerseerende serie werd aangevuld met de waarden : 
20 penni bruin 
4o penni groen. 
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BRAZILIË. 

CHINA. 

Onze geachte correspondent , de 
heer G. A Honig te Santos, zendt 
ons het jubileum zegel, uitgegeven 
ter gelegenheid van de viering van 
de loo-jarige onafhankelijkheid van 
Ecuador. In den strijd om de bevrij
ding nam Brazilië een werkzaam 
aandeel . 

Het zegel is gedrukt in 7wart, 
blauw en groen op de staatsdrukkei ij. 

De oplaag bedraagt een mill, 
exemplaren. 

Voor de toezending en de inlich
tingen hartelijk dank. 

In de bekende teekening verscheen de 
5 Dollais, rood en giijsgroen. 

CYPRUS. 
In de gebruikelijke teekening, doch aangevuld met het 

opschrift »postage and revenue« verschenen de volgende 
waarden : 

V«. H, Vi, I. i ! ^ . 2. 2^/4. 4, 6, 9, 12. 18, 45 en 90 piasters, 
i Pond. 

Alle met uitzondering van de l Pond-waarde, die het oude 
watermerk C A. heeft, zijn gedrukt op papier met dit water
merk in schrijfletters. 

DANZIG 
De nieuwe zegels zullen niet eerder verschijnen dan in den 

loop van September e k . ; het eerst komen uit de i en 2 
Gulden. 

DUITSCH-OOST-AFRIKA. (Belgische bezetting). 
Deze opdruk-zegels zijn thans buiten koers geste ld; de 

zegels van Belgisch-Congo zijn van nu af hier in gebruik 
genomen. 

GIBRALTAR. 
Met het watermerk in schrijfletters verschenen : 

1 shilling zwart op groen. 
2 shilling zwart op blauw. 
4 shill ing zwart en rood. 
8 shilling violet en groen. 

GUATEMALA. 
Van de uitgave 1921/24 werden overdrukt met het jaartal 

1924 en nieuwe waarde : 
I peso 50 met un peso. 
5 pesos met un peso 25 cents. 

FRANSCH-CONGO. 
Maison Fischer te Parijs meldt ons de ophanden zijnde ver

schijning van een serie in nieuwe teekening. 

FRANKRIJK. (Juli '24). 
Nog is te melden in het zaaister-type de 60 centimes violet. 

Voorts verscheen in de gewone teekening het portzegel 45 
centimes, groen. 

De verkoop van de zegels der Olympische spelen werd op 
31 Juli j . l . ges taakt ; de zegels zijn voor frankeering geldig 
tot ultimo September e.k. 

10 Juni j 1. werd de deelname aan den wedstrijd gesloten, 
die Frankrijk zou leveren de zegels, uit te geven ter gelegen
heid van de tentoonstelling van moderne beeldende en deco
ratieve kunst. Het komende jaar wordt deze Tentoonstel l ing 
te Parijs gehouden ; dezer dagen heeft men in de Nedei land-
sche b laden de benoeming kunnen lezen van vooraanstaande 
personen op kunstgebied, die de Hollandsche deelname hebben 
te regelen. 

De Fransche bladen la
ten ons de afbeeldingen 
zien van de vier ontwer
pen, die bekroond werden 

Dl ie prijzen vielen ten 
deel aan den teekenaar 
Becker, den man, die de 
Fransche Olympische spe
len zegels schiep. De twee
de pnjs werd verworven 
door den teekenaar Sicard. 

Met den eersten prijs 
werd bekroond het ont
werp : pot tenbakker aan 
den arbeid. 

De tweede prijs : hoorn 
des> ovei vloeds. 

De derde prijs ; symbo
lische voorstelling (twee 
vrouwen). 

De vierde prijs ; symbo
lische voorstelling (man en 
vrouw). 

Wij geven hierbij de 
afbeelding dier ontwerpen 
en nemen eenige uit ingen 
der Fransche pers over. 
Zoo schrijft de Figaro : 

»Het comité, dat de prij
zen te verdeelen had, be
hield drie ontwerpen van 
Becker en een van Sicard. 
Becker is de schepper dei 
Olympiade-zegels, welke 
een algemeene critiek uit
lokten. Laten we hopen, 
dat de nieuwe openbaring 
van het talent des beeren 
Becker hem ditmaal meer 
lof zal ten deel doen 
vallen«. 

De Intransigant schrijft 
o m . : 

»Dit zijn zegels, die niet 
mogen worden uitgegeven 
Wij hebben deze onlwei-
pen gezien en wel gedruk t ; 
ze zijn erbarmelijk. Men 
moet toestemmen, dat niet 
alleen de motieven banaal 
zijn, doch dat de geheele 
uitvoering laag bij den 
grond is.« 

Naar wij van andere zijde vernemen, worden deze zegels ge
drukt in hetzelfde formaat als de Olympiade zegels ; de Fran
sche postautoriteiten verzetten zich tegen de vervaardiging in 
staald'-uk; veel moois hebben we dus niet te wachten. 

ITALIAANSCH E R Y T H R E A (Juli '24). 
Als verdere waaiden, die overdrukt werden met »Eiitrea« 

in kleine letters, zijn te melden : 
2 centimes rood-bruin. 
5 centimes geel groen. 

Voorts werden onders taande waarden van Itallaansch Somali-
land der uitgiften 1906-16 overdrukt met »Eritrea« in »dikke 
letters en nieuwe waaide Ï3==:g=--

2 c op I b. " I i i £ _ l 5 c op 2 a. 
5 c op 2 b 25 c op 2i^ a. 

10 c op I a. 50 c op 5 a. 
I Lire op 10 10 a 

LUXEMBURG. 
Op 25 Aug. j 1. had hier een verkoop plaats van gebruikte 

zegels, voor het grootste gedeelte door de postadministatie ge
plakt op strooken van postwissels, cfficieele bescheiden enz. Het 
betrof voornamelijk zegels der uitgiffe 1906, met de beeltenis 
van Gioot Hertog Willem. - -
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Onder meer werden verkocht 50 complete series van 10 
centimes tot 5 francs, 25000 stuks van de 37V^ centimes enz. 

MACAO. 
In het Ceres-type verschenen de volgende aanvullings

waarden : 
'!^2. 3) 4, 6, 10, i4, 24, 32, 56, en 72 avos, 3 en 3 pataca. 

MALAY-STATEN. 
De eerste portzegels voor dit gebied zijn verschenen in de 

waarden i, 2, 8, 10 en 12 cents. 
MONACO. 

Maison Fischer te Parijs meldt ons de vol
gende diie opdrukken op de uitgifte 1891 — 

NEW FOUNDLAND 

NlaVTOU]ypt.ANDj 

45 cent op 10 cent., violet op geel. 
75 cent. op 1 franc zwart op geel. 
85 cent. op 5 francs, grijs groen. 

De seiie van 1923 werd aangevuld 
met de waarden : 

20 cents, roodbruin 
24 cents, giijsbruin 

NIEUW-CALEDONIE. 
In het scheepslype verscheen de 5 francs, zwart op stroo-

geel. 

PANAMA (Kanaal Zone) 
De koerseerende zegels van de V S. van Noord-Amerika, 

Ie weten de waarden 
I, 2, 5, 10, 12, 15, 30 en 50 cents en i Dollar werden van een 
desbetreffenden opdruk voorzien voor het gebruik in dit 
landsdeel. 

POLEN. 
In de bekende teekening, Poolschen adelaar, veischeen het 

portzegL-1 10 Groszij bruin. 
Als verdere aanvullingswaarden der nieuwe serie zijn te 

melden : 
21; Gioszy roodbruin. 
4o Gioszy donkerblauw. 

PORTUGAL. 
In het Ceres-type is te melden : 

20 centavos, grijs. 
Binnen enkele maanden gaat men het vierde eeuwfeest van 

den grootsten Portugeeschen dichter, Luiz Vaz de Camoes. 
vieren o.a. door de uitgifte van een heiinneringsserie. 

Zijn nationaal heldendicht , de Lusiaden, of de nakomelin
gen van Lusus, den fabelachtigen stamvader der Portugeezen, 
werd in nagenoeg alle talen der wereld vertaald. 

Op de uit te geven zegels zal men eenige belangrijke epi
soden uit dit dichtwerk kunnen bewonderen benevens het 
portret van den beroemden schrijver. 

RUSLAND. 

In nevenstaande teekening verscheen de 
6 kopeken, blauw. 

7 

f^i" 1 

ffin 
SEYCHELLEN. 

Met het watermerk in sierschrift verschenen : 

18 cents bruin op geel. 
75 cents zwart op geelgroen. 

I rup 50 cents lila en blauw op blauw. 

SYRIË. (Fransche bezetting) 
Het Bulletin Mensuel van Juli j .1 . vermeldt een 50-tal nieuwe 

opdrukken in frankeer— luchtpost— en portzegels. 
Plaatsruimte belet ons, deze alle op te nemen, te meer, daar 

de belangstelling hier te lande voor deze zegels niet groot is 
te achten Wie de vol 'edige opgave wenscht, wordt aar ge
raden zich dit n u m m e r van ge'noemd Bulletin aan te schafftn. 

SAN MARINO. 
Hier heeft men de pakjes der portzegels 

eens verwisseld. De L u e waarden veischijnen 
thans in gioen, de centimes waarden in rose 
dus juist het omgekeerde van wat tot dus-
verie gold. Het waarde-cijfer is op alle 
waaiden in bri\in aangebracht . 

Aldus zijn ve r schenen : 
5, 10, 30, 50 en 60 cent imes, i, 3, 5 en 

10 Lires. 

ST. LUCIA. 
In de koerseerende teekening, met het wate imerk C A . in 

schrijfletters, ve i s chenen : 
4 pence, zwart en rood op geel. 
2 sh 6 p., j> » » » blauw. 

TRANSJORDANIË. 
Dezelfde serie als vermeld onder Arable, doch in de waar-

nen ' / j , l, i'/2 en 2 piasters werd voorzien van twee veischil-
lenne opdrukken 

De eerste beduidt , »Bestuur van Oost-Arabie«, de tweede 
»Ter herinnering aan het bezoek van Z M. den Koning der 
Arabieien«. Om de zaak geheel te completeeren heeft men 
den tweeden opdruk aangebracht zoowel in zwart als in 
verguld ! 

YOUGO SLA VIE. 
In gewijzigde teekening, men lette b.v. op de »pince nez«, 

die de jonge koning draagt , verschenen de eerste waaiden 
der nieuwe serie. 

De zegels zijn keurig uitge" 
voerd in s taa ldiuk en doen de 
drukkers , de la Rue en Co te 
Londen, alle eer aan. 

De randversier ing bestaat uit 
Servische motieven. 

Op de para-waarden en de i-
5 Dinars is het portret gevat in 
een rechthoek, op de overige der 
dinar-waaiden in een medaillon. 
Van beide geven wij hierbij de 
afbeelding. 

Tot op heden toonde men ons : 
20 para grijszwart 
50 para bruin 

I Dinar rood 

wmvmnr^^^^i** 
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2 
3 
5 

10 
15 
20 
30 

donkergroen . 
blauw 
l ichtbruin 
violet 
l ichtgroen 
oranje 
lichtgroen 

YOUGO SLAVIE (Juli '24). 
De 15 para 's der weldadigheidsserie werd overdiukt met 3 

Dinars (in blauw). 

ZWEDEN. 
Ter gelegenheid van het achtste wereldpost-congres, samen

vallende met het 50-jarig bestaan der wereldpostvereeniging, 
gaf de Zweedsche postadministratie een serie zegels int, 
bestaande uit de waarden 5 ore tot en met 5 kionen. 
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Voor de lagere waarden koos 
men als motief een afbeelding 
van oudStockholm met de 
drie voornaamste kerken : de 
Riddarholmkerk, de Storky
krans (Groote kerk) en de 
Duitsche kerk. 

Het ontwerp is van den tee
kenaar Türe Tideblad. 

Voor de hoogere waarden 
verzorgde Professor Olie 
Hjortsberg de teekening, zijn
de de beeltenis van Koning 
Gustaaf V. 

In eerstgenoemde teekening 
zijn verschenen : 

5 
l O 

>5 
2 0 

25 
30 
35 
4o 
45 
50 
60 
80 

Ore, 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

» 

roodbruin 
groen 
violet 
rood 
oranje 
blauw 
zwart 
grijsgrocn 
bruin 
grijs 
paars 
donkergroen 

In het beeltenistype verschenen : 
1 kroon groen 
2 kronen lOod 
5 kronen blauw 
AU toelichting op de afbeeldingen zij vermeld, dat de Ore 

waarden in den linker bovenhoek het Zweedsche wapen ver
toonen, rechts daarvan de waarde en aan den voet »Vllle 
VaildspostKongress Stockholm, Het jaartal i924is tusschen 
de uitgebeelde torens aangebracht . De teekening van de hoo
gere waarden is minder gecompliceerd en vermeldt alleen 
»VlIIe Varldspostkongressen Stockholm 1934'. De fijne uit
voering in staaldruk kan aan het, n.o.m. niet goed geslaagd 
ontwerp der Ore waaiden, wat te druk is, weinig verbeteren. 

De zegels zijn verkrijgbaar gesteld aan alle Zweedsche post
kantoren ; de oplaag schijnt zeer gioot te zijn. 

Nederland en Koloniën. 

NEDERLAND. 
Nieuwe Frankeerzegels. 

Dienstorder H. 465bis van 30 Juli 1924 luidt in de eerste 
alinea : 

In plaats van de bestaande frankeerzegels van i, 2, 2V2 en 4 
cent zullen in deze waarden zegels van een nieuw type worden 
uitgegeven. De verstrekking van laatstbedoelde zegels zal gelei
delijk plaats vinden naarmate de voonaad fiankeeizege's van i , 
2, 2'/2 en 4 cent van het bestaande type raakt uitgeput. De 
zegels van het thans in omloop zijnde type blijven naast die 
van het nieuwe type geldig voor de frankeering. 

De veel gesmade nieuweiwetsche zegelserie — in het buiten
land ook genoemd »Kunstenaarserie« — zal dus ophouden te 
bestaan Wij zijn benieuwd hoe de nieuwe zegels er zullen uitzien 
en wat de opinie daarvan zal zijn. Lazen wij niet in de dagbla
den, eenige maanden geleden, dat enkele Kamers van Koop
handel , aan wie de proeven waren getoond, zich in af keurenden 
zin erover hadden uitgelaten ? Heeft men met de wenschen van 
genoemde lichamen rekening gehouden ? 

Na het bijna een jaar voor oogen hebben der fraaie jubileum
zegels, zal een nieuw ontwerp het niet gemakkelijk hebben de 
algemeene goedkeuring te verwerven ! 

Met het oog op de te verwachten nieuwe zegels, ook in het 
beeltenistype, zullen de postzegelboekjes met zegels van 2 en 10 
cent, na uitputt ing van den magazijnvoorraad bij het Hoofd
bestuur, voorloopig niet meer verstrekt worden. 

mwtwnmrtvm 
Zoo juist wordt het eerste zegel der 

nieuwe serie uitgegeven. Het is de 4 
cent. De eerste indruk zal wel zijn, dat 
men een z.g. vliegzegel voor zich heeft. 
f)e duif met de gestyleerde vleugels is 
daarvan vooral de schuld. Ook de volle 
bedrukking doet zeer aan he tgenoemde 
type denken. De kleur is ie ts 'evendiger 
dan van de voorgaande 4 cent, doch 
gelooven wij, dat de benaming «koren

bloemblauw» ook hier wel de meest juiste is. Het formaat is 
weer het oude bekende der centwaarde van 1899, langwerpig 
rechthoekig. De peiforatie is uitgevoerd door eene kamtanding
machine : 12V2. De vellen zijn veimoedelijk gioot 200 zegels. 
Geheele vellen waien aan het postkantoor te Utrecht niet voor
handen , alleen strooken van 50 zegels. Wel zagen wij, d a t d e t e l 
cijfers op de zijranden afwijkend zijn van de tot nog toe gebruikte. 

De teekening is uitgevoerd door Chris Lebau en de zegels 
zijn weer gedrukt door de Firma Enschedé & Zonen te//irr«r/f;«. 

Wij hopen in een volgend nummer nog uilvoeiiger op deze 
uitgifte terug te komen. 

■ minniniiiii 

MiiiftfflwataiiiMi 

Alweer nieuwe opdrukzegels! 
Dienstorder H. 465bis van 30 Juli 1924 

luidt in alinea 2 en 3: 
Frankeerzegels van 3, i, i ' / j en 5 cent zijn 

voorzien van een opdruk van resp. 4, 5, 
10 en i2Vj cent en zijn bestemd om te 
worden opgebruikt als portzegels. Deze 
portzegels worden aan de kantoren op de 
gewone wijze verstrekt ter voldoening aan 
de periodieke zegelaanvragen. 

Indien door het publiek nochtans poit
zegels, als hier bedoeld, worden verlangd, 

welke niet ten kantore vooihanden zijn, moeten de betreffende 
zegels worden aangevraagd overeenkomstig het bepaalde bij art. 
291 der V. P. binnenland. 

Dat hier gespeculeerd wordt op de zakken der verzamelaars 
ligt er wel wat heel dik op ! 

Zooeven waren eindelijk de bovenaangegeven zegels aan het 
postkantoor te Utrecht veikrijgbaar. Zooals de afbeeldingen te 
zien geven, is de uitvoering vrijwel gelijk aan die der voor
gaande opdrukken. Daar ditmaal echter frankeerzegels overdrukt 
werden, moesten de woorden T E BETALEN (boven) en PORT 
(onder) wel worden biigedrukt. De opdrukken zijn alle uitge
voerd in zwart, waarbij de waardeaangifie door uitsparing is 
verkregen. 

De waarde 4 cent is verkregen door overdrukking op de 3 
cent groen. 

E r zijn uitgegeven geheele vellen in het oorspronkelijke foimaat 
der 3 cent, 200 zegels groot, 10 breed en 20 hoog. Wij zagen 
vellen met oplaagcijfer 10 en letters D en E. 

De waarde 5 cent is verkiegen door overdrukking op de i 
cent rood (1899), Ook hier zijn uitgegeven vellen in het formaat 
200 zegels, 10 breed en 20 hoog. Wij zagen oplaagletter c. 

Hiervan zijn bekend exemplaien met kopstaanden opdruk. 
De waarde 10 cent is verkregen door overdrukking van Icte

bèche vellen (gelijk de bekende y'/j cent) van de waaide i ' / j 
cent blauw. Wij zagen alleen velletjes van 60 zegels, 10 breed 
en 6 hoog, waarbij 10 tctebèche paartjes. 

De waarde i2'/2 cent is verkregen door overdrukking van 
têtebèche vellen van 5 cent rood. 

En nu het gewichtigste ! 
De beschikbare hoeveelheid van de bovenveimelde portzegels 

bedraag t : 
2794 vel van 200 stuks van 4 cent. 

12735 '*'el » » » » 5 » 
9655 vel » » » » 1 0 » 
3867 vel » » » » 12V1 * 

Wij catalogiseeren : 
H u l p p o r t z e g e l s . 

Augustus 1924. Kamperforatie i2'/2. 
4 op 3 cent (1901) zwart op groen. 
5 » I » (1899) » » rood. 

10 . 1I/2» (1913) » » donkerblauw. 
12V2» 5 » (1899) » » rood. 

l>f.J[*AJJJJBiilHl.lJ 
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Van de laatste 2 waarden bestaan paartjes in têtebèche. 
Van de 5 op I cent bestaan nog exemplaren met kopstaanden 

opdruk. 

Afwijkingen Jubileumzegels 1923. 
De heer Benders, Utrecht, zond ons 2 interessante afwijkingen 

en wel: 
10 cent, bovenrij van het vel, bovenkant ongetand. 

2 » , » » » j> , » dubb . getand. 
Bij aankoop van gedeeltelijk ongetande zegels zij men zeer 

voorzichtig! Al is de normale lengte ook slechts i 32 m.M., 
zoo zagen wij toch wel exemplaren met eene lengte van 35i/j m.M. 
Snijdt men hiervan voorzichtig de tanden aan een kant af, zoo 
maakt het zegel den indiuk, gedeeltelijk ongetand Ie zijn uit
gegeven. Een dei gelijk exemplaar kwamen wij reeds tegen in de 
35 cent. Men weigere dus eenzijdig ongetande exemplaren als 
zoodan'g, wanneer aan de ongetande zijde niet een zeer breede 
rand (of tweede zegel) zit. 

Een vermoedelijke plaatfout van de iW cent hadden wij reeds 
eenige maanden geleden opgemerkt : 

In de eerste 9 loopen de twee arceenlijntjes rechts niet geheel 
door. 

De heer Van Peursem, DenHaag, beiicht , dat dit voorkomt 
op zegel 23 van het vel. 

Zware afstempelingen. 
Er woidt den laatsten tijd wel eens geklaagd over de zeer 

zvvaie afstempelingen. Bij Dienstoider No. 397 van Juni 1924 
is echter uitgevaaidigd, dat vooi al gelet moet woi den op onbiuik
baarmaking van de postzegels door voldoende afstempeling Het 
moet meermalen zijn voorgekomen, dat postzegels van hooge 
waarde onvoldoende afgestempeld in het bezit van het publiek 
zijn gekomen. 

Tandingen en plaatnummers der Jubileumzegels van 1923. 
Hieronder weder eenige ni tuwigheden: 

Getand. 
11 
11 
i i i / ^ 
11 
i i H 
I I 
12 
111/2 

12 
1 2 h 

12'/^ 
i2!/a 
12 l/J 
i i 4 

Plaatnumme 
i 
3 
4 
I , 2 
3 
2, 3 , 12 
I 
I , 2 

Voor mogelijke aanvullingen houden wij ons aanbevolen. 

Ongelijkheden bij de Plaatnummers. 
Wij vinden hier verschillende ondeilinge afwijk'ngen, die ons 

door niets gemotiveerd lijken. Zij zullen wel een gevolg van 
de vlugge vervaaidiging der platen zijn. Op gelijkheid behoeft 
hier niet gelet te worden, daar deze bedrukking toch ook niet 
voor het publiek bestemd is. Toch zijn zij voor de specialisten 
wel interessant. 

Eerstens hebben wij dan de grootte der cijfeis. 
Indien wij eens wat afionden, vinden wij variaties tusschen 

de 1I/2 tot 3 m.M. hoogte. Daarbij verschillen de hoogten bij 
een en dezelfde waarde vaak zeer opvallend. Al heel sterk valt 
dit op bij de 5 cent. De cijfers i, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10 en 11 
zijn de grootste, 15 en 16 iets kleiner en 12, 13 en i4 slechts 
ons^eveer half zoo groot als de eerstgenoemde. 

Tweedens hebben enkele cijfers een punt achter zich en wel: 
bij de 2 cent : 3 en 9 
» » 7Ï'3 » : 6 
» » 10 » : 9 
» » 20 » : 6 
» » 50 » : 2 
» » guldenswaarden : alle cijfers. 

Derdens zien wij bij de 5 cent 3 cijfers, waaronder schuin 
rechts een fijn kiuis staat. Het zijn de cijfers 13, 14 en 15. 

Alle nummers in alle waarden hebben een loodrecht streepje 
achter zich, hetwelk waarschijnlijk het midden van het vel aanduidt. 

Afsiempelingen. 
■••r' 1 

NEDERLAND. 
De particuliere reclame bedient zich hier, evenals in Italië 

van den poststempel Heer L. C. A. Smeulders legt ons uit 
Rotterdam een machinestempel over, gedateerd 31. VlU 

KOOPT HEDEN 
BLUE BAND 

j j VER'SCH GEKARND. 
terwijl de heer A. J. Jacobs ons deze afstempeling, als continu
eerend machinestempel, afgewisseld door den datumstempel , 
uit Breda, gedateerd I. IX, toezendt. Hartelijk dank aan de 
ber ichtgevers ; voor vermelding uit event, andere steden, houden 
wij ons ten zeerste aanbevolen. 

NEDERL. INDIË. 
Door de vriendelijke bemiddeling van den heer L. C A. Smeul

ders zijn wij in staat den lezers hierbij het nieuwe type van den 
reclamestempel voor de BandoengJaarbeurs te t o o n e n : 

Deze afstempeling is ons tot nu toe bekend geworden uit : 
Bandoeng, Batavia, Bnitensorg, Djokjakarta, Medan, Padaag, 
Semarang, Soerabaja en Weltevreden. 

ARGENTINIË. 
Buenos Aires B. Mach. st. 3 regelig tusschen lijnen : 

„EXPOSICION DE LA INDUSTRIA ARGENTINA BUENOS AIRES 1924" 
Buenos Aires 2. Idem : QUIEN AHORRA NO YERRA CAjA DE 

AHORRO POSTAL. 
Idem 10. I d e m : EL AHORRO SOLO EXIjE .UN ESFU

ERZO COMENZAR CAJA DE AHORRO 
POSTAL. 

Idevt 21. Idem : E N S E N E ' EL AHORRO A SUS HIJOS 
Y LOS HARA FELICES C.N.A.P. 

De 3 laatst genoemde stempels bevatten piopagnnda voor de 
Rijkspostspaarbank. 

Banfield. Op een enveloppe zonder post?egel was een 2lijnige 
handstempel geplaats t : 

DEVUELTA POR FALTA DE FRANQUEO CONVENCION POSTAL 
P A N A M E R I C A N A d. i. »teiuggezonden wegens het onlbi eken van 
de postzegel. Pan. Amerikaansche Postoveieenkomst«. Op de 
achterzijde had de besteller geschreven >Sacada del b u ï t n 6 sin 
franqueo«. »Uit bus n". 6 gehaald zonder postzegel«. Volgens 
onzen correspondent woiden ingevolge de overeenkomst tusschen 
Spanje eenerzijds en Argentinië, Chili en Ecuador anderzijds 
ongeflankeerde brieven niet doorgezonden, doch direct aan de 
afzenders teruggestuurd. 

AUSTRALIË. 
Sydney. 3 regeligmachinestempel: BRITISH EMPIRE EXHIBI

TION ALWAYS ASK FOR AUSTRALIAN PRODUCTS. 
BELGIË. 

Antwerpen 6. Mach. st. in kastje : KOLONIALE JAARMARKT 
VAN ANTWERPEN » 728 SEPTEMB. '24 » FOIRE COLONIALE 
D'ANVERS. 

i j j i * A m j B ' i i i i . T J i 



102 NEDERLANDSen MAANÖBLAD VOOR PHILATELIE. 

Spa. Groote dubbelringhandstempel: SPA MALADIES DU 
COEUR ANEMIE RHUMATISME BELOIQUE EAUX MINERALES 
BAINS CARBOGAZEUX MINERALWATERS CARBOGAS BATHS. 

BRITSCHGUIANA. 
Georgetown. 3regelige bandst, in omlijsting : BRITISH GUIANA 

1924 EMPIRE EXHIBITION. 
DUITSCHLAND. 

Bamberg 2. Handstempel. Kop 
van Hendrik II en slot met omschrift: 
900 JAHRFEIER : DES TODES HEIN
RICH IL D. HEILIG. 

Idem. Machinestempel, afgewis
seld door den dalum'^tempel en 
voorafgegaan door het gekloonde 
hoofd van den heilige, 6regelig 
lusschen liinrn : 900 JAHRFEIER DES 
TODES HEINRICH II. DES HEILIGEN. 
BAMBERG 513. VII. 1924. 

Backnang: Dubbelringstempel BACKNANG Die Süddeutsche 
Gerberstadt. 

Berlinchen (Neumark), idem Luftkurort. Industrie für Stuhlbau 
u. Ackergeräte. 

Breisach idem: Historische Festspiele Peter von Hagenbach 
SONNTAGS Juli bis Sept. '24. 

Bremen 5 idem: Niederdeutsche PropagandaWoche Bremen 
3.8. Sept 1924. 

BZsens (Ost Friesland) idem : Ausstellungswoche Esens. 29.73 8 24 
Freital. Dubbelringstempel, waarvan de buitenlijn in den 

voim van een tandrad FREITAL DIE INDUSTRIE STADT. 
Gersfeld (Rhön), idem: RhönSegelflugwettbewerb auf der 

WASSERKUPPE, in het o'^derste segmtnt een motoiloos vliegtuig

Görlitz I. idem; GÖRLITZ 1. » FLUGTAGE 9 u. 10 Aug. 1924, 
in het bovenste segment een vliegmachine. 

Hajren (West/.). Machinestempel: KREISTURNFEST WEST 
FALENLIPPE 1.3. AUGUST 1924. 

Frankfurt (Main) 9. Dubbelringstempel: 41. DEUTSCHER 
RADFAHRER BUNDESTAG 31..710. 8. 24. 

Leipzig I. idem : 17. Sachs. Bundeskegeln. 19.27. Juni 1924. 
Magdeburg i en 3 idem: Ausstellung GasWasserElektrizität 

23. 8.14. 9. 
Neustadt (Dasse) idem : Hengstschau, Reit und Fahrturnier 

• Sonntag 14. 9. 1924. 
Sobernheim. 600JAHRFEIER d. Stadt. 6.8. September 1924. 
Sonneberg (Thiiring). idem : 50Jähr. Bestehen des Lutherhauses 

in SONNEBERG. 18741924, en afbeelding van het Luiherhuis. 
Rossla. (Harz). Afbeelding van het Kyffhäusergedenkteeken 

met omschrift: Rossla (Harz) Kraftpost z. Kyffhäuser. 
■ ^ ^ ^ > 

Slulte^art r. Machinestem
pel WüRTT GARTENBAU 
AUSSTELLUNG STUTTGART 
JUNISEPTEMBER 1924. 

UORTT.GARTEHBAUAUSSTELLUriG 
5TUTTGART,JUmSEPTEMßER1924 '^S^^i^V} 

Wilrzburg Groole handstempel met veisieide letters DEUT
SCHER WERKMEISTER VERBAND 26. HAUPTVERSAMMLG. IN 
WuRZBURG 23.27. Juli. SITZ DUSSELDF. ^.^ . i . * . ^ 4 ^  . ™ ^ ^ 

FRANKRIJK. "^^^ ^ ^ *  * ^ ' * 
Borde lux [Gironde). Mach. st. in kastje: BORDEAUX VILLE 

D'ART VISITEZ SON PORT SES MONUMENTS CHATEAUX DE LA 
GIRONDE. 

Havre. Gedurende de FranschBelgische feesten, was van 3 
tot 4 Augustus een handstempel in kastje in gebiuik: RECON
NAISSANCE BELGE AU HAVRE 4 AOÜT 19141924. 

Reims (Priticipile). 4regelig in kastje naast den datumstemrel 
LE CONCOURS DE TIR REIMS 722 JUIN 1924. 

LUXEMBURG. 
Luxembourg 4 regelig, links naast den datumstempel Visitez 

la foire commerciale de Luxembourg du 20 au 28 aoüt 1924. 
NOORWEGEN. 

Christiania. Continued ende machinesteinpel, 2regelig tusschen 
lijnen NORGES VAREMESSE 31 AUG.7 SEPT. 1924. 

OOSTENRIJK. 
Graz I. Cont'nueerende 4regelig machinestempel, bovenste 

en onderste regel in boogvoim: GRAZER MESSE 1924 JAGD u. 
SPORTAUSSTELLUNG 30 AUG. b. 7. SEPT. 

SPANJE. 
Gijon (S2). Alternatiefcontinueerende mach nestempel, die. 

behalve voor de jaarbeurs, reclame maakt voor het schoone 
strand, golfbaden en festiviteiten : VISITE VD. LA FERIA DE 
MÜESTRAS INTERNACIONAL 1531 AGOSTO en GIJON OFRECE 
LIMPIA PLAVA BANOS DE OLA GRANDES FIESTAS. 

TCECHOSLOWAKIJE, 
Bratislava (Pressburg) en Praha 2S (Praag) Continueerende 

machinestempel in vet sierde omlijsting: 
VZDY PISTE V ADRESÄCH ULICIA CISLO DOMU. Wij danken 

den heer A. W. Brave ten zeeiste voor de woordelijke vertaling, 
n 1. »Let op! Voeg toe aan adres stiaat en nummer huis« een 
pendant dus voor dergel jke stempels uit Amerika, Nedeilard, 
Zweden, Estland, Italië etc. 

Liberec (Reichenberg). Een zeer ingewikkelde continueerende 
machinestenipel, afgewisseld door den datumstimpel tusschen 
versierde lijnen LIBERECREICHENBERG 915/VIII1929 VELETRHV
MESSEFOIREFAIR. 

VER. STATEN v. NOORDAIWERIKA. 
New York (Hud. Ferm. Sta) die i en 2. Machinestempel in 

kastje, rechts van den datumstempel: de af beeld ng van ten 
groote tweedekker en AIRMAIL SAVES TIME. 

Velen onzer getrouwe lezers in binnenen buitenland verrasten 
ons in de afgeloopen maand door de toezending van nieuwe 
stempels. Wij houden ons steeds beleefd aanbevolen, want 
slechts door de medewerking van allen is het mogeliik eenigszins 
op de hoogte te blijven van de vaak inteiessante stempels, 
waarvoor langzamerhand steeds grootere belangstelling schijnt 
te komen. Berichtgevers voor dit nummer waren de beeren: 
L. G. Barentsen, D. Bastenhof, A. W. Brave, José Capairos, 
E. Colago Belmonte, J. M. F. Dubois, M. Horetzky, J. A. Kantjr., 
Dr. Ch. Lips, H. J. Spitzen jr., L. C. A, Smeulders, G.J. Stork jr., 
G. O. A Thiele, Dr. H. K. Thompson, Ir. H. Treitel, W. F. v. 
d Vlugt en K Zirkenbach. Trg. 

Nederland en de Internationale Philatelie I 
door 

G. V. VAN DER SCHOOREN. 
Nu we aan den vooravond staan van onze Internaliorale Ten

toonstelling ter gelegenheid van de bij uitstek nationale herden
king van het 4ojarig bestaan onzer oudste verzamelaarsorgani
satie, past het ons zeker bij het verband tusschen beide even 
stil te staan. 

Veel van de internationale zijden van het verzamelen zijn te 
bekend om ze te vermelden, maar voornamelijk dient erop 
gewezen, hoe de betrekkingen tusschen de nationale veizame
laarsorganisaties dienen benut om gezamenlijk te bestrijden, al 
wat de regelmatige uitoefening en daarmede dus den verderen 
bloei van het verzamelen belemmert. Daaronder vallen natuurlijk 
in de eerste plaats de vervalschingen, maar ook de strijd tegen 
alle onzuivere elementen; alle juist factoren, die meer inter
nationaal dan nationaal optieden. Daarom dus is voor het inter
nationale congres in den Haag de bestiijding der vervalschingen 
als eerste en eenig punt op de agenda geplaatst. 

Door gezamenlijk overleg moet de weg gevonden worden op 
gelijke wijze met gelijk doel, door dezelfde middelen de verval
schingen onschadelijk en den aanmaak ervan niet meer loonend 
en buitendien gevaarlijk te maken Deze weg is iang en vol 
doornen, maar de internationale philatelie kan en zal hem met 
succes afleggen. 

WAwmiiwimi •M.YAAR L C£ DIR. L E 0 N D E RAAT 
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Het zijn hier de breede lijnen, waarlangs de leiders de oppers te 
belangen der philatelic dienen te voeren en daarmede het ge
zamelijke verzamelaarswezen moeten dienen en dus ook de 
ongeorganiseerden moeten doen voelen, dat zij zonder mee te 
doen, d.w.z. zonder hun steentje bij te dragen, profiteeren van 
den arbeid van het geheel. 

En hiermede zijn we gekomen aan de andere zijde van het 
vraagstuk, een kant die volstrekt niet mag verwaarloosd worden, 
riet is die, om de groote menigte van het verzamelaarscoips, 
de gemiddelde en kleine verzamelaars, te doordringen van de 
waarheid, dat die breede lijnjn van de philatelie ook voor hen 
van waarde zijn. Dat zij die voordeelen daarvan niet direct aan 
den lijve ondervinden en deze toch bestaan, begrijpen wel en
kelen. Voor hen is het niet meer noodig, maar de groote massa, 
die niet of no» slechts los verband houdt met de bestaande 
vereenigingen, hun moet het duidelijk gemaakt worden, dat al 
dat groote gedoe, waarop zij, nietbegrijpend, soms met minach
ting neerzien, hun wel degelijk aangaat, hen behoedt voor het 
onnoodig uitgeven van hunne dubbeltjes aan valsche afstempe
lingen om van zegels n^et te spreken, opgelapte en andere stukjes 
papier, die geen postzegel meer zijn, dingen die alleen maar in 
de fantasie van hun geldbegeerende makers, frankeerzegel 
mogen genoemd worden ! 

Ziet, zoo dienen we de k'eine belangen — en dat zijn de tal
rijkste, die er zijn — te verbinden aan de groote lijnen van de 
Internationale philatelie ! 

URUGUAY. 
De 120 Centésimos van 1 8 6 0 . 

Van dit zegel, behoorende tot de steendrukuilgifte van i860, 
bestaan evenals van de vier andere waaden dezer serie, 12 ver
schillende types, als volgt geiangschikt : 

I 

7 

2 

8 
3 

9 

4 

10 

5 
II 

6 1 
12 

Op het geheele vel komen zestien van dergelijke vakken van 
12 zegels voor, zoodat het vel 192 zegels groot is. 

De 12 types zijn onderling te onderscheiden aan de velschil
lende standen der cijfers, doch een belangiijk hulpmiddel bij 
het »platen« woidt ook gevoimd door de talrijke k i e n e foutjes, 
die op deze zegels als puntjes, gebroken lijntjes etc. vooikomen. 
Uit een vrij omvangrijk materiaal heb ik 53 van deze foutjes 
v.ist gesteld en deze volgens de gebruikelijke methode op één 
/.egel te zamen gebracht, volgens onderstaande afbeelding: 

@ 

^):|20]JC1E NTÉSIMOS"^ 

De foutjes zijn genummerd, terwijl in onderstaande opstelling 
vermeld is bij welk type ze behooren. Vindt men dus op een 

zegel fout No. i, dan weet men zeker met type 10 te doei te 
hebben. Het omgekeerde is echter niei waar: a/ie zegels type 
10 behoeven niet fout No. i te bevatten, maar kunnen bijv. 
ook worden vastgesteld door een of meer der fouten No. 18, 
33, 34, 4o, 50 of 53. 

Fout Type 

I 10 
2 3 
3 4 
4 4 
5 I 
6 4 
7 7 
8 II 
9 12 
10 II 
•I 3 

Fout 

12 
13 
14 
'5 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 

Type 

4 
5 
^ 
8 
7 
6 
10 
2 
12 
8 
9 

Fout 

23 
24 
2? 
26 
27 
28 
29 
30 
3' 
32 
33 

Type 

5 
5 
8 
6 
I 
6 
3 
II 
II 
2 
10 

Fout 

34 
35 
30 
37 
3« 
39 
40 
4' 
42 
43 
44 

Type 

10 
9 
5 
5 
7 
6 
10 
5 
8 
8 
3 

Fout 

45 
46 
47 
48 
49 
50 
51 
52 
53 
54 
55 

Type 

3 1 
12 
5 
4 
9 
10 
7 
8 
10 

Type 6 komt viermaal op het vel voor met een interesiante 
plaatfout, waarbij een groot gedeelte van de stralen onder de 
zon ontbreekt, terwijl verder nog exemplaien beslaan, waaivan 
de verticale bui tenomranding rechtsch of linksch bijna geheel ver
dwenen is. 

Het zegel komt voor in verschillende nuances van blauw rn 
horizontaal, verticaal en diagonaal gehalveerd gebruikt als 60 
centésimoszegel, welke halveeringen vrij zeldzaam zijn Mede 
met het oog op de varieerende kleuren en modellen der afsKm
pelingen, vormt het met de andere waarden dezer emissie een 
dankbaar verzamelobject. H. C. MiLUJS. 

Onze nieuwe posfzegels. 
■««««••«•VI 

Wt**«^>«^»MV*Mi 
NEDEftlAND 

IMMAÉAJUMMft*«* 
t o CENT 

Het Instituut voor Sier en Nijverheidskunst te ^sGravetihage 
(Zw.irteweg 64) schrijft o n s : 

Het hoofdbestuur der Posterijen en Telegrafie stelde ons in 
de gelegenheid de nieuwe fiankeerzegels bijqen te zien, die 
binnenkort in omloop worden gebracht . Ook in verband met de 
Postzegeltentoonstelling, waar deze nieuwe uitgaven de aandacht 
zullen trekken, kan het dienst ig zijn er een korte karakter is t iek 
van te geven en op de eigenaardige beteekenis der opeenvol
gende opdrachten, welke alle zijn verleend nabij het Inst i tuut 
voor Sier en Nijverheidskunst ingewonnen advies, eenig licht 
te doen vallen. En wel treffend is, dat, hoewel natuurlijk deze 
bedoeling niet opzettelijk de adviseering leidde, nu blijkt dat 
practische en aesthetische overwegingen hebben doen tot stand 
komen een kleine collectie, die volkomen het beeld geeft ^an 
den stand, waarin de ontwikkeling van dit moeilijk prob 'eem 
zich thans bevindt. Hoe moeilijk  ook de buitenlandsche resul
taten van den laatsten tijd op dit gebied, bewijzen het maar al 
te duidelijk. En keurde zelfs een buitengewoon kuns tenaar als 
De Klerk niet zijn eigen herziene ontwerp, dat leeds de volledige 
instemming der jury van de bekende postzegelprijsvraag in 1921 
had, af als niet voldoende aan door hem zelf gestelde eischen, 
— en dit na zoo indringende voorsludie ! Hoe vele kuns tenaa i s 
hebben wij tijdens en na genoemde prijsvraag niet hooren ver
zuchten, dat de opgave, een behoorlijken postzegel te maken, tot 
de zwaaiste behoorde, die zij kenden, zwaarder dan zij ooit 
hadden gedacht Waar mannen als De Klerk, De Bazel, Van 
Konijnenbuig, Lebeau en anderen dit hebben gevoeld en ernst ig 
hunne krachten hebben gericht op met den ijver van herhaalde 

r7ncarvmv?fT«mi 
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proeven en hervormingen veioverde resultaten (en het eind
oordeel zal zijn, dat de Nederlandsche kunstenaars hierin iets 
zeer merkwaardigs hebben gepresteeid), daar springt wel s teik 
in 't oog met hoeveel lichtvaardigheid en met hoe weinig kennis 
v^n zaken in 't algemeen een zekere publieke opinie in en 
bui ten de pers zich aan oordeelen en veroordeelen te buiten 
ging. Van de wenken en bezwaren, die meer waren dan onzake
lijke bediüerij, is in den loop dezer jaren partij ge t iokken ; het 
hoofdbestuur der Posterijen en Telegrafie zelf heeft krit iek 
uitgelokt, door o a. de zegels van Lebeau in ontwerp aan ver
schillende lichamen van gezag voor te leggen. Het gevolg van 
deze ruime werkwijze is, dat wij nu een reeks zegels bezitten, 
waarin zoowel de voortgang onzer aesthetische bedoelingen als 
de practische vragen van gebru ik en techniek op treffende wijze 
hun beeld hebben verkregen. Zoo zal de bevoegde beschouwer 
in de zegels van Lebeau waardeeren, hoe een doorwerkte en 
daardoor eenvoudig geworden symboliek zich heeft doen vatten 
in een, met den aard van den postzegel zoo volkomen strookende 
vlak-decoratieve werkwijze, terwijl rekening is gehouden met de 
opmerkingen van Kamers van Koophandel , Nijverheidsraad, 
Post-autoriteiten, enz. (de antwoorden op de rondvraag hadden 
vooral de strekking eenvoud en duidelijkheid aan normale grootte 
te verbinden). Men vindt hier, evenals bij de zegels van Hofman, 
den offset-druk toegepast, die zich blijkbaar voor een ontwerp 
van vlak-decoratieven aard heel goed leent. W a t de kleuren 
betieft, men zal bij vergelijkende beschouwing erkennen, hoeveel 
wij in dat opzicht bij de fletsheid van vroegere zegels zijn voor
uitgegaan en hoeveel beter de beteekenis van de kleurwerking 
in het postzegelprobleem door de kunstenaars wordt begrepen. 

Een moeilijke opgave heeft Prof. Veth zich hierin gesteld, 
die zijn resultaat door het toepassen van rotogravure heeft willen 
bereiken. Een poging, die zeker nog om voortzetting en hertoet
s ing vraagt, vooral nu een trachten de waarde van plaatdruk 
te benaderen door een op gravure berekende teekennianier , 
gevaarlijke vergelijking als opzettelijk uitlokte. Toch, al zal waar
schijnlijk een consequent op den aard van de rotogravure bere
kend ontwerp alle waarden hiervan nog sterker aan den dag 
moeten brengen (Prof. Veth 's zegels zullen in den plaatdruk, 
waarin de waarden van f i , — , f2,50 en f 5,—worden uitgevoerd, 
zich beter naar hun eigen aard toonen), reeds geeft deze proef 
te verstaan, dat aldus van een dergelijk ontwerp meer bereikt 
kan worden dan indertijd de boekdruk-reproductie van Dupont ' s 
gegraveerde »typografic«-zegel gaf. Leerzaam zijn deze dingen 
in hooge mate. 

De zegels van Hofman (ter gelegenheid van het loc-jarig 
bestaan van de Nederlandsche Reddingmaatschappijen) hebben 
de verdienste van als gelegenheids-zegels sprekend te zijn, zonder, 
als verdwaalde prentjes, het postzegelkarakter te verliezen. In 
beide is aan de practische eisch, dat het ontwerp voldoende 
wit-massa's behoudt (voor de stempeling) op ongezocht decora
tieve manier voldaan ; de op stelling gereedliggende reddings
boot (10 ct.), zoowel als de meer algemeene toepasselijkheid van 
het motief van den 2 cents zegel zijn zonder voor deze werkwijze 
hinderlijk realisme gegeven. Ook deze zegels zijn in offset-druk 
uitgevoerd. Zij zullen van 15 September tot 30 November ver
kocht worden. 

Een merkwaardige stap heeft Lion Cachet gedaan van zijn 
»opdrukken« van 1921 tot die van heden. Men herinnert zich 
die opdrukken, welke briefkaarten van twee en vijf cent de 
waarden van 7V2 en I2i/j gaven. Een krachtige echt Cachet-sche 
ornamentiek werkte het onderliggend zegel nagenoeg volkomen 
weg. Een aesthetisch nadeel was, dat het zegeloppervlak te groot, 

de kleur te zwaar werd. Een practisch bezwaar: dat het oor
spronkelijk zegel niet meer werd herkend door postbeambten, 
zoodat zulke briefkaarten in het buitenland wel met stiafport 
zijn bólast. Nu heeft een zeer eenvoudig en dooizichtiglijnmotief 
deze bezwaren ondervangen : alles blijft zichtbaar, hoe goed ook 
gemaskeerd ; terwijl door het »over-drukken« van den geheelen 
briefkaart-kop een nieuwe eenheid is gevoimd, die volkomen 
bevredigt. 

En dan, als een samengreep van het geheele adres en 
zegel-vraagstuk, de briefkaart van Hana. Men leze in het tijd
schrift »Wil en Weg« wat de ontwerper zelf daarvan zegt. En 
men legge er eens naast de Zwitsersche briefkaarten, die de
zelfde strekking hebben, al was het slechts om te begrijpen, 
dat een oplossing als de hier noodige geen vraag is om licht 
over te denken en om in te zien hoe onnoozel weinig op de 
Zwitsers'~he kaart is bereikt. De vereenigingen voor vieemde-
lingenverkeer hebben alle uit sympatic voor deze bevordei ing 
van de bekendheid van Nederland, door middel van het inter
nationaal postverkeer, volledige medewerking tot verspreiding 
van deze briefkaarten toegezegd. Zij zuUen zooveel mogelijk 
architecturale teekeningen van Nederlandsch stedenschoon, oud 
en nieuw, geven; een begin is gemaakt met voor reproductie 
geëigende stadsgezichten uit de bekende teekeningen van dr. 
H. P. Berlage, en de bedoeling is een 9-tal series samen te 
stellen, alleen voor buitenlandsch verkeer (i2'/2 cent zonder 
prijsverhooging). Om eenig denkbeeld te krijgen van de eischen, 
waarmede de ontwerper rekening had te houden, bedenke men, 
dat de teekeningen van stadsgezichten voor de stempeling gevrij
waard moesten blijven (in dit opzicht deugt de Zwitsei sehe kaart 
n i e t ) ; dat de gegeven ruimte harmonisch moest kunnen worden 
verdeeld bij verschillende formaten van die teekeningen, enz. 

Zoo vindt de ernstige beoordeelaar in deze nieuwe uitgaven 
onzer posterijen aanleiding tot allerlei belangwekkende verge
lijkingen en tot waardeering van de levendigheid, waarmee thans 
ons land zich weert op dit terrein der grafische kunst, waar 
zooveel angels en klemmen liggen en waar zóó weinig goede 
moderne voorbeelden, buiten en binnen onze grenzen, beslaan. 

Stanley Gibbons Monthly Journal schreef in Mei een Prijsvraag 
uit voor zijn lezers. De opgave besiond in het meest humoi is
tisch beschrijven van een postzegel ttiiar keuze, welke geïllustreerd 
in een der nummers van dit tijdschrift vanaf No i (October 1923) 
voorkwam. 

Het resultaat wordt in het juist ontvangen Juli nummer b e l e n d 
gemaakt ; verscheidene inzenders gavtn c tn bcschiijvii g bij het 
St. Marius-zegel van San Marino, doch degene, die den prijs 
behaalde, koos ons Weldadigheidszegel van 10 cent en maakte 
daarbij het volgende — hartverscheurende — gedicht: 

Wilhelmina Van Tromp was a 
lady, a crank. 

She was floppy (well backed up) 
with no touch of swank. 

Nor of loks — you can see, she's 
as like a pea. 

To the floppy young creatuie 
who's her vis a-vis. 

Then she suddenly said — as she 
saw that old head, 

»I really think one of us ought to be dead«. 
From her pocket she drew. 
If this picture is true, 
A pill of the sort that 's enough to kill two. 

'Twas taken Result we have not far to seek. 
T h a t Beauty ? was halved, and is now quite Unique, 
In dit geval was de keuze der zegels nog beperkt, doch indien 

een opgave zou luiden : »Wat is het meest humoristisch zegel 
der wereld ?« zou het dan mogelijk zijn, dat een ander dan het 
onze den eersten prijs behaalde ? 

i - r . i j fcAj j j j jMi iB. iM. fJ i 
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De Philatelistische Pers 
door K. A. HEIJMANS Jr. 

I. 
De meeste Nederlandsche Philatelisten ontvangen, behalve het 

Nederlandsch Maandblad voor Philatelie, ook wel eens een buiten-
landsch philatelistisch tijdschrift; velen zijn op één, enkelen op 
meerdere buitenlandsche tijdschiften geabonneeid, doch dat er 
op het oogenblik meer dan 200 philatelistische periodieken bestaan, 
zal maar aan weinigen bekend zijn. Nu zijn deze 200 periodieken 
niet alle even belangrijk, integendeel, een gioot gedeelte, meer 
dan 25'/9, is zoo onbelangrijk, dat ze zelfs in de juist verschenen 
derde uitgave van het Nederlandsch Philatelisten-Adresboek niet 
genoemd worden ; het aantal in dit boek vermelde tijdschriften 
iDedraagt circa 150. 

Wil men zich op een buitenlandsch tijdschrift abonneeren, 
dan is het vanzelfsprekend niet zoo eenvoudig om uit 150 een 
keuze te doen, temeer als men nooit een nummer van het blad 
zag. Vandaar, dat mij dikwijls wordt gevraagd, welk blad ik in 
een of ander land of taal kan aanbevelen, terwijl voor eenige 
weken mij de vraag werd ges te ld : »welke tijdschriften beslaan 
er in Engeland en Spanje, ongeveer gelijk aan het Nederlandsch 
Maandblad voor Philatelie fm 

De laatste vraag is gemakkelijker te stellen dan te beantwoor
den, want wat bedoelt de vrager met »ongeveei gelijk« ? Is het 
Vereenigingsnieuws, dat hem inteiiesseerl ? Zijn het de advei-
lenties? Is het de rubriek Nieuwe Uitgiften? Of een andere 
rubriek? Of de afzonderlijke ar t ikelen? Want elk tijdschrift heeft 
zijn eigenaardigheden en zijn s tokpaaid je : bij hel eene zijn het 
de artikelen over afzonderlijke uitgiften, landen of groepen, die 
op den voorgrond komen, bij het andere is het de rubriek 
Nieuwe Uitgiften, die bijzonder goed verzoigd woidt, — er zijn 
er, die de Nieuwe Uitgiften zeer uitgebieid behandelen , dcch 
er geen cliché's bij plaatsen, er zijn er, d e slechts een Uitgifte 
vermelden, wanneer ze er een afbeelding bij kunnen geven — 
terwijl er ten slotte nog uitgeveis zijn, die den tekst bijzrak 
achten, de advertent ies 'moeien het 'm doen ! 

De vraag heeft mij dan ook de gedachte doen brengen een 
artikel te schrijven, opdat de Nederlandsche philatelisten zich 
eenigszins een denkbeeld kunnen vormen van hetgeen de phi-
lalelistische wereldpers omvat. 

Hierbij moet ik de opmerking maken, dat ook mij, hoewel 
leeds vele jaren als agent voor philatelislische tijdschriften werk
zaam, niet alk tijdschriften bekend zijn, want er komen steeds 
nieuwe bij, waarvan het grootste gedeelte na eenige nummers 
weder verdwijnt. Vooral in Amerika is dat het geva l ; hondeiden, 
zelfs duizenden tijdschriften zijn in den loop der tijden reeds 
aangevangen met »Vol. I, No. i< en brachten het nooit verder! 

Het uitgeven van een tijdschrift is niet zoo eenvoudig als men 
wel denkt. Velen, die b.v. eens per maand het Maandbladi'hu'ii 
ontvangen, hebben er geen idee van hoeveel werk en moeite 
het heeft gekost één nummer bij elkaar te krijgen. Het is daarom 
te betreuren, dat er veizamelaars zijn — ook handelaren — die 
het Maandblad o( ee.n ander tijdschrift ontvangen, het ongelezen 
ter zijde leggen . . . . of alleen de advertenties doorsnuffelen ! 
Want de artikelen en mededeelingen in de vakpers moeten U 
toch op de hoogte brengen ? En vooral, nu het specialiseeren 
in de mode is gekomen, is het lezen van het Maandblad en 
minstens één tijdschrift in de Engelsche, één in de F lansche en 
één in de Duitsche taal voor eiken Nederlander, die specialiseert, 
vereischle. 

Om over te gaan tot het practische gedeelte van dit a r t ike l : 
de periodieken kan men veideelen in 5 catagorieën, nl. 

a. Onafhankelijke bladen, die waarvan noch de uitgever(s) 
noch de redacteur postzegelhandelaar is (zijn). 

b. Vereenigingsor^anen, waaronder te rangschikken die bladen, 
die het eigendom zijn van een of meerdere vereenigirgen en die 
bladen, die vereenigingsverslagen opnemen tegen oveieengekomcn 
condities. Meesial zijn vereenigingsorgantn »onafhankelijke«, 
doch in enkele gevallen ook »handelaarsbladen«. 

c. Handelaarsbladen, lesp. peiiodieken, die door een handelaar 
worden uitgegeven Dit zijn er zeer ve le ; een aantal zijn slechts 
periodieke prijslijsten met of zonder verderen tekst — deze zijn 
o.m. door mij bedoeld als onbelangrijk — een aantal heeft een 
zeer uitgebreiden en belangrijken inhoud, b.v. Stanley Gibbons 
Monthly Journal, het Illustriertes Briefmarken Journal {Senf} en 
het Ihclletin Mensuel van de firma Champion. In het Engelsch 
noemt men deze bladen »house-organs« : ze nemen geen adver
tenties op van derden, daar de handelaar-uitgever meent zichzelf 
concurrentie aan te doen, indien hij wel advertenties zou opnemen 

Er zijn echter ook verscheidene handelaren, die een andere 
handelsmethode hebben, hun concurrenten als collega''sheichou-
wen en in het door hen uitgegeven blad ook advertenties hunner 
collega's — of van verzamelaars — opnemen. 

d. gedeeltelijk philatelistische bladen. Dit zijn voornamelijk 
organen eener Vereeniging, ten doel hebbende ruil van post
zegels, prentkaarlen, curiositeiten, enz. onder haa r leden . In vele 
gevallen vormen postzegels de hoofdschotel, zocdat ze dan m.i. 
onder de philatelistische pers thuisbehooren. 

e. Uitsluitend advertentiebladen. 
Feitelijk is er nog een catagorie, nl. de periodieken, die uit

sluitend voor handelaren bestemd zijn. Deze heb ik niet onder de 
vorenstaande vijf opgenomen, omdat ten te verzamelaars daarin 
niet zooveel belang zullen stellen, resp. ze niet in hun bezit 
kunnen krijgen en ten 2e omdat deze catagorie slechts 4 bladen 
omvat, n.1. 

In Duitsehland: Der Briefmarkenhandler, het orgaan van de 
»Internationaler Postwertzeichenhändler-Verein.« Berlin. Vanaf 
de oprichting in 1896 slechts uitsluitend advertentieblad, geeft 
het sedert eenige maanden in elk nummer voor den handel 
belangrijke mededeel ingen, onder redaclie van den bekenden 
Duitschen auteur en literatuur-verzamelaar, den Heer Carl Beek, 
Berlin. Een tweede blad, eerst dit jaar opgericht, is Der Inter-
nationalt Postwertzeichenhändler, uitgave van Walter Fuchs , 
Poessneck, denzelfden uitgever als van de »lUustrieite Zeitung 
für Philatelie«, Dit blad geeft meer tekst, o a. een »zwarte lijst«. 
In Frankrijk wordt uitgegeven door de »Societé Internationale 
des Négociants en timbres-poste« (opgericht in den oorlog, 
waarbij bij de toetreding als verplichting werd gesteld geen lid 
te zijn of te worden van de Handelaarsvereeniging te Bei lijn) 
het Bulletin Mensuel. Elk nummer bevat de vereenigingsverslagen, 
een complete ledenlijst en advertenties. 

In Engeland verschijnt vanaf Februari 1924 de ^Stainp Trade 
Advertiser^ met berichten van en voor handelaren en als hoofd
schotel : advertenties. Dit is een onderneming van den bekenden 
heer F . Hugh Vallancey, uitgever van »Stamp Collecting,« en 
vele boekwerken op philatelistisch gebied. 

{Wordt vervolgd.) 

% 
Veilingen. 

% 
36e Postzegelveiling, te houden door de beeren J. van Hoek 

en J. K. Rietdijk, te Rotterdam, op 9 September 1924, in zaal 5 
van Café-restaurant »De Kroon«, Spui 10, te ^s-Gravenhage. 

53e Postzegelveiling, te houden door den heer C. J. Reijerse, 
te 's-Gravenhage, van 10 tot en met 13 September 1924, in zaal 
1 van Café »HoUandais ' , Groenmarkt 22, aldaar. (Zie advei ten lie 
in dit nummer.) 

206e Postzegelveiling, te houden door den heer J. L, van 
Dieten jr., Delftschevaart 44, te Rotterdam, op 20, 22—27 Sep
tember 1924. (Zie adveitentie in dit nummer.) 

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

Nederlandsch Philatelisten-Adresboek, 3e jaargang, door K. A. 
Heijmans jr., Vijverhofstraat 161, Rotterdam. — De redactie 
slaat thans voor een lastige t a ak : iets nieuws van deze uitgave 
te zeggen. Zij zal het kort maken in haar beoordeeling: dit 
weik, keurig uitgevoerd, dik ongeveer 200 pagina's, behoort in 
het bezit te zijn van lederen Nederlandschen verzamelaar en 
handelaar , om van de buitenlandsche te zwijgen, hoewel deze 
laatsten, daar tal van de belangrijkste zaken erin voorkomen 
in de drie wereldtalen, er eveneens een nuttig gebiuik van kun
nen maken . 

Den samensteller komt een warm woord van hulde toe voor 
dit werk, dat pijnlijk nauwkeurig weid voorbeieid en uitgevoerd. 

De prijs f 275 is, voor wat hier geboden wordt, al heel laag 
gesteld. v. B. 

Postzegelcatalogus Nederland en Koloniën door H. C. Correljé, te 
Utrecht. — Een keurig werkje, verlucht met tal van goed ge
slaagde cliché's. Ik geloof, dat de schrijver in zijn prijsbepaling 
van de Nederlandsche en Koloniale zegels goed geslaagd is. De 
catalogus zij een ieder aanbevolen. v. B. 

Jt>aä^-iiitJ,it,aä«^Ajü;j,fg,ai^^^^,fr^i ;̂ i(n, 
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^1 

:: RUIME KEUZE VREEMDE :: 

POSTZEGELS EN BENOODIGDHEDEN 

P. VEE 9 
EINDSTRAAT 5, 1 BLOEMSTRAAT 2, 

: BREDA. : : GINNEKEN. : 

=' 

■ 

J. 1 . BGHLMIIJIR. 
Ftpsaa, B®hilmi©ij|©i; «& Co. " 
Postzegelhantlel gevestigd in 1878, 

Op aangeteekende stukken s v p melden : 
Afhalen bijkantoor HEMONYSTR vAT«. 

Bij landen, welke men speciaal 
verzamelt, behooren stel l ig de 
poststukken : Briefkaarten, Brief
omslagen, enz Nederland, vooral 
ook zijn Kolonien, bezit hiervan 
een aantel belangvt/ekKende stuk
ken. Vele daarvan zi jn b i j mij te 
bekomen. : : 
Zeer zeldzaam zi jn ook ui t den 
oorlogst i jd de Neder landsche In
terneerings zegels (al leen groen) 
met eclite afstempel ingen op ge
heele stukken. Zi j zijn alleen 
origineel die, met de kampstem
pels afgestempeld de datums te 
zien geven Februar i '16 Een 
klein aantal or ig ineel gebruikte 
z i jn nog i n mi jn bezit. (126) 
Nog voorradig versch i l lende 
Neder landsche zegels in l i j n tan

d ing l l  t l ' / 2 ■■ '■■ 1 

!III!IIIIIII1III!II11IIIIIII[|!III1II1IIIII 1 

II 

mf/mm^^mm^^^/M^^Mmm^MM. 
VOOR SLECHTS 50 CENT 

kunt U krijgen: 1000 verschill. postzegels, 1 
Alb. K.B., 1 vernikk. pincet met etui, 1 insteek

boekje zakformaat en 1000 gompapiertjes, als

mede vele andere waardevolle assortimenten 
postzegels, etc. Vraagt volledige inlichtingen bij: 

THE U N I V E R S A L STAMP 
COMPANY :s ROTTERDAM. 
(122) MATHENESSERLAAN 417a. 

VULT UViT ALBUMBLADEN VOOR ENKELE CENTEN ! 

Fransohe 
ICO 
2O0 
300 
500 

versch 
» 
» 
» 

Koloniën. 1 
fl. 
» 
» 
» 

0,60 
1,75 
350 
9,

Portugeesche Kolon. 
?o 

1 0 0 
150 

versch 
» 
♦ 

11. 
» 
» 

0,25 
0,60 
1,25 1 

Portugal. 
50 v e r s c h . fl. 0,30 
75 » » 0.75 

100 » » i ,4o 
150 » » 4 ,50 
200 » » 15,— 

Luxemburg. 
50 versch fl. I,— 

100 » » 8,— 

Ouitschland. 
200 v e r s c h . fl. 0,55 
Prachtsamenstetling. 
zonder Beieren, enz 
Na ontvangst post
wissel; 25 cent bij
voegen voor porto 

(132) 

D. SLIEKER, ZAANDAM. 
Vraagt mijn voordeeltgezichtzendingen van 
: — : alle landen. : —: 

INDIEN ER TWEE RUILEN, 
MOET ER EEN HUILEN. 
S D O C H NIET, WANNEER S 

MEN ONZEN BUD VOLGT 
OESTEL NOG HEDEN. 
■ j 100 Compl. Series Welda H 
^ digheid 1906 van Nederland S 

(Yvertwaarde 325 fros.) 
 voor slechts f 7.50. 

(125) 

Bij afnaniB van 1000 series l5°/o korting, — Porto Extra. 

DE HIAGSCHE PDSTZEGEIHIINDEI, 
TOUSSAINTKADE 41. :  : DEN HAAG. 

BRiTSCHE KOLONIAALZEGELS. 
Alle nieuwe uitgiften leverbaar tegen de werkelijke waarde 
pi 10%. Geregelde, eenvoudige en doeltreffende toezending. 

BIJZONDERHEDEN OP AANVRAAG. 
Voor handelaren bijzondere voorwaarden. 
Correspondentie: Engelsch of Fransch. 

A. E WOCLLATT" 
56 Victoria Road, SHERWOOD, 

NOTTINGHAM, ENGLAND. :: (127) 

Adverteert in dit Blad, 
taxMHawiiwas •N.YAAR t C _ _ D I R . L E Ö N D E RAAT 

_ ^ ^ ^ g j ^ 
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Oudste en meestgelezen Hollandsche tijdschrift. Ook het goedkoopste! 

1' Nederlandsch Greïllustreerde Philatelische Encyclopaedie! 
— Alleen voor abonné's op „Postzegelnieuws". — 

Heinou Kingma, Apeldoorn, 
■HMüHBMM P o s t z e g e I h a n d e I, "iBBiaBHHHiMi 
Telefoon 1029. V i l l a P h i l a t e l i e . Postrek. 99018 
Bankiers: Nationale Bankvereeniging. Telegramadres: Reinou Kingma, Apeldoorn. 

PflCTTCCri IJICIIUIQ ^^^ jaargang; 24 pag. geïll. per maand, oudste en goedkoopste 
rUulLLOLLnlLUnu, Nederlandsch philatelistisch blad. Onafhankelijk orgaan. 
ledere maand een phil. gedicht van den bekenden dichterzanger Speenhoff, de bekende 
Maandoverzichten des beeren Reinou Kingma, artikelen van den heer H. J. van Balen, 
Dr. V. B., enz. en vele bekende buitenlandsche philatelisten. — — 

In ons nr. 283 is een begin gemaakt met — — 
de Ie Nederlandsche Geïllustreerde Philatelische Encyclopaedie, 
welke naderhand in boekvorm verkrijgbaar zal worden gesteld Voor 
abonné's tegen een zéér lagen prijs. _ __ _ _ 

Het abonnement op ons blad is nu nog f 2,— per jaar, maar wordt tegen 31 Januari 
e.k. op f 2,50 gebracht Voor de oude abonné's blijft het f 2,—. Wie zich dus nu vóór 
31 Januari abonneert, betaalt slechts f 2,—. 
KINGMVs BLANCO PermanentAlbum in klemband met 100 stevige csrfonachtige 
bladen, een juweel, slechts f 13,50. Gekleurde afbeelding op aanvraag. 
ERKA's Doublettenboekjes in zwart lederen klemband met 100 losse blaadjes, 
zwart op wit, slechts f 2,50. 
Gratis zenden wij U een proefnr. van ons blad, z o o lang de voorraad strekt. 
Ons jubileum nr. van 31 Januari 1924 kost f 1,—, zoo lang de voorraad strekt. 

_li^ D««i^i»fi«ili» Sinds 25 jaar handelen wij dag in dag uit uitsluitend 
O^SA rflSTZfiufilS '" postzegels. Wij hebben dus een reputatie op te 
"" " I uuii.w*|ui«i houden^ ^ ^ ^ v o o r U e e n g a r a n t l e i s . — 

GETUIGSCHRIFTEN. Wij kunnen U duizenden ONGEVRAAGDE attesten voorleggen, 
zoowel wat de qualiteit onzer p o s t z e g e l s ais wel ons a l b u m , enz aangaat. — 
N E D E R L A N D . Voor speciaalverzamelaars hebben wij TE KOOP: 18Q8, één blok van 
6 ongebruikte postfrissche ex der f 1,— type I, dus met groot waardecijfer; — 
een aantal misdrukken der 10 et. grijs, grof gelijnd, waar de waarde o.a. boven het zegel 
staat, en met ex. met een vierde wit, enz, zéér interessant en uniek. (135) 
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jiil|i!!M»liPI"lllllll"l<lllll'lllll''l''*'''''l''l''l>''<'<l''''l''l''l'''''<''l''l'''''l''l'''l'*^'*''l'l''''''" 

TE KOOP AANGEBODEN 
een tusschen d e jaren 1 8 8 0 en 1 9 0 0 met zorg bijeengebrachte groole collectie postzegels 
van de geheele wereld, bevattende zeer zeldzame exemplaren. — 

D e verzameling, welke een ca ta loguswaarde heeft van fr. 2 5 0 0 0 0 ä 3 0 0 0 0 0 , is 
te bezichtigen te *sGravenhage. — — 
Reflectanten gelieven te schrijven onder No. 110, Bureau Nederlandsch Maandblad voor Philatelie. 

ÏFil IliTliiiT'iliiiiii'iiiiiiiiiiiiiiniiiii iiiiiiii iiiiiiiiiii iiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii^ 

u w VERZAMELINGEN, DOUBLET
TEN, POSTSTUKKEN, ENZ., TEGEN 
B R A N D EN D I E F S T A L BIJ: 
Hanekamp & Van den Broeke, 
 ALGEMEEN ASSURANTIEKANTOOR, 

v/h J A C Q. DE 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 4185. (86j 

POSTZEGELS 
IN P R A C H T  E X E M P L A R E N , 

5 0 — 7 0 0/0 b e n e d e n S e n f . 
(NEDERLAND en KOLONIËN uitgesloten.) 
V R A A G T Z I C H T Z E N D I N O AAN 

P. Servaas Smits, Deventer. 
K ä r GEEN LEVERING OP MANCOLIJST. (29) 

LEZERS, 

adverleerders! 

Extra AanÈisding* 
Ned. weldadigheidszegeis 1923/24, p paar, ongebr. / 0,45 

» opdrukken lO/ITV, en 10/22Vj ongebr. p. paar » 0,30 
» ■> 10/22Vä. grove tanding, per stuk » 0,16 
» » 40/30 en 60/30, gebruikt, per paar » 0,30 
» Porto 1/8 en 2'/2/7, ongebruikt, per stuk » 0,06 

TOEZENDING BIJ VOORUITBETALING plus porto. 
TM MQQiW ®mi'WM£k&.^® t Jub. 1913 en Jub. 1923. 
Aanbevelend, (130) 

Heerlensche Postzegelhandel, 
STATIONSTRAAT 42  HEERLEN. 

I ^ S S B ^ ^ » ^ « 

het leidende postzegelalÈum, 
^Bi^H^l^^^^H^BHBHI BB 

Uitgave van liet Sctiwaieöerger ttURi, L E I P Z I G  R . (,20 
l ^ ^ i ^ B ^ ^ ^ ^ > » > < ^ « B ^ 8 ^ S g § B a ^ ^ ^ ^ ^ g S 

NED. INDiE Een paar complete Jubileum
series, gebr. Prachtexemplaren ä 

f ?,—; karmijnrose rds. idem f 1,60; oranje 80 cent idem f 0,85; 
oranje 22i/j cent f 0,12; de serie opdrukken van 1921/22, 7 
stuks, gebr., prachtex ä f 0,40. (123) 
:  : BIJ VOORUITBETALING TE KOOP :  : 

Harstenhoekweg 141, 'sGravenhage. 

Rudolf Kormos  POSTZEGELENGROSHANDEL,
, Rotterdam  Postbus 636  Zuidblaak 32. I 

Te Koop gevraagd: 
NEDERLAND 

10 GULDEN, GEBRUIKT. . . 1905 
GEBRUIKTE JUBILEUMZEGELS 1923 

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

Elke hoeveelheid! (57) 

Alt Europa in Ia la 
Qualität kaufen Sie gün
stig bei i 

Oude zegels speciaal Eu
ropa in la Ia kwaliteit 
koopt U voordeeiig bij: 

B.J. RBRflHflMS 
'sG R f l V E N H f l G E , 
Bmstepdanische Veerkade 6. 
Goedkoope aanbieding in series en 
pakketten van 100 tot 5000 ver
schillende. AANKOOP van ver
zamelingen in goeden staat. (119) 

l i l B E i K l A . . Yvert no. 8496 f 1,50; met opdruk 05, no. 
45—57 f 1,50; Yvert no. 140—146 f 0,50; met opdruk 05, no. 
90—96 f 0,50; Yvert no. 140—152 f 4 ,  ; met opdruk 05, no. 
90102 f 4,—. UlktmMnmitAmWi, Yvert no. 259,260,262, 
264, 265, 266, 267, 268, catalogus waarde 90 fr. f 3,—. (11) 
F R A N C O NA O N T V A N G S T VAN POSTWISSEL. 
POSTZEGELHANDEL „UNIVERSEL", 
Spui 13, Amsterdam. J. J. A. Engelkamp. 

_^^^^^ 
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Perzië 1909 en 1915. 
Serie 19&9 (Yv. no. 269—284) compleet ( ± 40 fr.) / 2,75 
Serie 1915 (no. 867—884) compleet (+ 125 fr.) » 5,50 
Serie 1915 dito serie overdr. Colis Postaux(+125 fr.) » 4,25 
Serie 1915 dito serie overdr. Service ( ± 125 fr.) » 4,25 
Deze 3 series gecombineerd dus 375 fr. Yvert alle 

pr. exempl. en prachtige ze, e l s voor den 
SPOTPRIJS van f 12.50. 

10 stuks / 

Hongaarsche Bezettingszegels. 
Deze zegels worden steeds zeldzamer! 

Opdruk Occupation fran?aise compleet 52 w. 
Yvert fr. 1820.— / 59,50 

Opdruk Fiume compleet, 43 w., Yvert fr. 420,— » 14,95 
Opdruk Szegedin compleet, 49 w., Yv. fr. 635,— » 29,50 
Opdruk Banaf Bacska compl., 54 w., Yv. fr. 720,— » 31,75 

Alle vier de series samen voor f »25 , - . 
AUenstein, Ovaloverdruk serie, 13 stuks ƒ 0,65 
België, Spoorwegzegels 1916, '20 en '21 (no. 78—127) 3 series compleet » 

» Serie 1922 (2 tot 20 frcs.) w.o. de 10 fr. bruin, serie compleet » 
» 2 fr. JVlontenez, gebruikt ƒ 0,10 10 stuks » 
» 10 fr. Monlenez, zeldzaam, gebruikt / 1,50 10 stuks » 
» 2 fr. violet 1898, (no. 67) ƒ 0,25 10 stuks » 
» Spoorweg-serie 1928, compleet 5 c.— 2 fr. 40, 12 waarden » 

Belgisch-Congo, serie vliegpost 1920, compleet 50 c—5 fr » 
» » 1923, 5 c.—20 c. groen » 

Beieren 1900, 1, 2, 3 en 5 Mk., (Wapen) ongebruikt (Yvert 38 f. 5Ü) ƒ 3,25 
1911, 1, 2, 3 en 5 Mk, (Wapen) ongebruikt (Yvert 70 fr.) . 5,95 

» 1914, compleet. Deze serie ook met overdruk Volksstaat en Freistaat, per sei ie >> 
» Dezelfde series ongetand, per serie ƒ 0,70. Alle 6 series compleet » 

1920 (overdruk Deutsches-Reich), compleet, ECHT GEBRUIKT (z.z.) • 
Belgisch-Congo, TAXE, TAXES en Taxes (overdrukken), 8 series compleet, kleine oplaag » 
Castelrosso, serie compleet (1924), uiterst zeldzaam (oplage 700 series) » 
Hongarije, 50 f. tot 800 Kr. geel, 24 nieuwe waarden ' 

» Parlement 10—1000 Kr., serie compleet, nieuwe waarden, 11 stuks » 
» Madonna's, 50—5000 Kr,, serie compleet ongebruikt • 
» Dito serie, gebruikt, a'.le licht gestempeld ƒ 0,95 10 series • 
» Porto, serie compleet 2I/2 k/10 f. tot 5000/5 k.. 21 stuks, met alle nieuwe waarden . . . . » 
» Dienst, serie compleet w.o. overdr. (N. waarden 10 f. —5000 K), 27 st , met alle nieuwe waarden » 

Italië, Oeioofsserie, compleet, zeldzaamOen schitterend van uitvcerirg » 
» 5 Lire 1901 / 0,10 10 stuks » 

10 Lire 1911 » 0,30 10 stuks » 
Vierdeefig Europa K B , Album (zoojuist verschenen) Klembanden S P O T K O O P J E 

Deze TWEE series 

5,50 
5,75 
0,60 
0,70 

12,75 
1,75 
0,85 
2,25 
0,20 
8,50 
0,75 
3,75 
1,25 
1,75 
9,50 
0,35 
0,85 
1,20 

1,50 
1,50 
3,75 
0,75 

» 2,25 
f 47,50 

Memel, NIEUWE serie, no. 288—236, uiterst zeldzaam (overdr. op Lithauen) / 9,50 
Oostenrijksche Post in Tirol, 1918 (Adelaar overdr.) serie compleet met garantiebrief z.z., spoikcopje > 46,75 

200 VERSCHILLENDE VAN OOSTENRIJK slechts » 0,45 
Saargebiet 1921, serie compleet, gebruikt (no. 69—82) / 3,75 10 series . 80,— 
Spanje, 10 peseta 1909 (uit koers) pracht exemplaar / 0,70 10 stuks » 6,— 
Zwitserland, Nieuwe vliegpost, serie compleet, 8 stuks ' » 1,50 
Postzegel-collectie van 2000 verschillende der geheele wereld, slechts » 8,95 
Duitschland, 38 Prov. 5 d./40 p.—2 millioen/500 Mk. geheel compleet 0,40 

10 milliarden Prov. 1 milliard/100 Mk.—10 mil./lOO millioen, compleet » 0,90 
» 500 duizend—500 millioen serie compleet, 12 stuks » 0,10 

20 millioen-200 millioen DOORSTOKEN, serie compleet, 4 stuks 0,10 
» 1 milliard—50 milliard getand en doorstoken, serie compleet, 11 stuks • » 0,65 

DIENST, 5 d./5 Mk.—5 millioen/100 Mk., seiie compleet, 10 stuls » 0,25 
» » 800 duizend/30 Pfg, KLEIN watermerk, zeldzaam, per stuk » 0,35 
» » 100 millioen—50 milliard, serie compleet, 7 stuks » 0,75 
» » Qoudwaarden 8 pfg.—100 pfg., serie compleet » 1,60 

ZUMSTEIN'S EUROPA CATALOOG SLECHTS >. »,95 
Spanje, Servantes serie compleet Yvert 32 frcs., voor slechts . . . . » 0,95 
Memel, serie Tweede vliegpost, compleet, Yvert ruim 80 francs, voor slechts » 1,95 
Nederlandsch-Indië, Serie Jubilé, compleet tot 2^ Old., per exemplaar » 2,75 

» 21^ Old. karmijn, een zeer lastig zegel, pracht exemplaar slechts 1,50 
» Jaarbeurs Bandoeng Serie compleet ongebruikt » 2,50 
» Serie Jubilé compleet, ongebruikt, ook Suriname en Curasao » 17,50 

Nederland, 60 cent, GROF getand ƒ 0,45 10 stuks . 3.75 
« Serie Armenwet, compleet, gebruikt, alle per exemplaar » 3,50 

Juweel Pakket! inhoud 1000 alle verschillende prima zegels der geheele wereld, slechts » 2,75 
Doorschijnende Enveloppen per 100 stuks / 0,35 ƒ 0,50 en » 0,75 
De nieuwe Y. (1925) kost ƒ 3,25, bij vooruit bestell. Porto ex. Wordt einde Sept. direct na ontv. postw. toegezonden 
Arabic 1917, serie compleet tot 1 P. (no. 8—12), 5 pracht exemplaren, gebruikt, zeldzaam, slechts . . ƒ 0,95 
Palestina 1918, serie compleet tof 5 P. (no. 4—11), alle gebruikte pracht exemplaren, slechts . . . . » 0,85 
Egypte 1914, serie compleet (no. 44 — 53), alle gebruikte p'acht exemplaren, mooie serie » 0,50 
Suriname 1913, 1 GId., gebr. pr. exempl. / 0,75 Jubilé Ned.-Indië, compl. gebr. pr. exempl. » 9.50 
Toezending geschiedt alleen bij TOoruUbftaling. Bedragen beneden 10 GId. porto extra. 
Ieder kooper ontviingt een bon, welke by bedragen Tan 10 GId of TeelTOuden daanan oirgewifseld kBiinen 
worden, tegen 5 »/„ der waarde, aan zegels naar k«uze. Buitenland porto extra. 
Voor Ned.-Indië Reserve-order bflïoegen. Denk s.v.p. om koersTcrschil. (128) 
- GEDURENDE DE TENTOONSTELLING GEVEN WIJ OP AL ONZE ARTIKELEN 10«/, KORTING. 
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BEZOEKT TIJDENS DE 

INTEBNIIIONILE TENTOOHSIELUKG 
te s-GRAVENHAGE de 

53*" Poslzcgelvciling van C. J. Reijersc^ 
- ^ — ^ — — VAN 10 t/m 13 SEPTEMBER 1924. — — — ^ — 
Geveild worden de colieciie Nederland en Koloniën van den heer Kertsemakers ie Eindhoven, benevens 
zeldzaamheden der geheele wtreld. KIJKDAGEN: van Zondag 7 t/m Dinsdag 9 September m Zaal I 
van Café „HoUandai»", Groenmarkt 22, 's-Oravenhage. Catalogus aan de zaal verkiiigbaar. 
— Z I E U i T O E B R E l D E A N N O N C E IN H E T F E E S T P R O G R A M M A . (115) 

C. J. REIJERSE, KONINGSKADE 5, DEN HAAG. 

- . . . ^ 

0^ HALT! 
De Ie Geïllustreerde Catalogus van 
NEDERLAND EN KOLONIËN 1924-1925 

IS z o o JUIST VERSCHENEN. 
Deze Catalogus bevat alle zegels van Nederland en 

Koloniën; de prijzen zijn samengesteld volgens de 
werkelijke reëele handelswaarde, hoofdzakelijk voor 
gestempelde exemplaren. 

Tevens prijscourant mijner Firma. 
Luxe uitvoering op kunstdrukpapier, lijk gtillusireetd, 

franco na ontvangst van slechl« 25 cent. 
Mag bij geen enkelen Nederlandschen verzamelaar 

ontbreken. Ook verkrijgbaar op de Tentoonstelling 
in Den Haag. 

Voor de Nederlandsche Vereenigingen stel ik dit 
werkje beschikbaar, bij afname van 10 stuks, voor 
slechts f 1,75 franco. 

NIEUW. NIEUW. 
Nederlandsch Philafelisten-Adresboek 1924 
leveren wij U direct na ontv. v. f 2,75 + f 0,40 v. porto. 

Belangrijk Bericht! 
Begin October a.s. OPENING van onzen nieuwen 

winkel, geheel modern ingericht, in het centrum der 
stad UTRECHT, 

NOBELSTRAAT 7. 
Eerste en eenigste uitsluitend Posizegelhandel in 

het centrum der stad Utrecht. 
H. H. Philatelisten worden beleefd tof een bezoek 

uitgenoodigd. 
Onze buitenlandsche leveranciers in alle landen der 

wereld hebben reeds de toezegging gedaan een keur
collectie zegels te zenden. 

Tevens verkrijgbaar alle philatelistische benoodigd-
heden. 
Albums, gomstrookjes, pincetten, siokboekjes, enz. 
Catalogi van Zumstein, Michel en Yvert & Tellier. 

Orders voor Zumstein en Yvert & Tellier gelieve 
men thans reeds te zenden. 

Yvert & Tellier verschijnt in deze nraand; prijs 
f 3,75 + f 0,40 voor porto. 

Orders met bedrag gelieve men tijdig te zenden. 
A A N B E V E L E N D , 

IliTERIÏflTIOIiflliE POSTZEGEIiHflilDEIt l G. GORREUÉ, 
Telefoon 2782. UTRECHT. (124) Postbox 31. 

^ g J ^ ^ ^ ^ ^ g ^ » ^ ^ ^ B ^ i ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ i ^ ^ ^ ^ S 3 B ^ > - > ^ « « ^ E ^ ^ ^ S g 5 ^ ^ ^ s a 

I MirHPr de leidende Catalog«?, btm«»övgrzcg. 
I U l l l J J ||:+„o,/o »,on hot Cohi.ionohon/Yor. Alk.ir« I CIDTIO D Uitgave van het Sohwaneberger Album, LEIPZI6-R. (121 

'^^^^^^^^^S^^S^^^^^^^^^^^^^^^S^^i^-Si^^S^^^S^ 

U-Jl*JlJr iJ«! i l<KT71 
W A T E R O R A A F S W t C K •M.YAAR ^ Cg ^ _ D I R . L E Ö N D E RAAY 

S: ^ I N T . T E L . Z U I D 6 2 5 S 

„^A, t^UiB. :^4afe . ;aa , . 
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*ET VERTROUWDE ADRE5 
VOOR VERZAMELAARS SEDERT 1892s 
J . L . VAN DiETEN J=| 
ROTTERDAM. — DELFTSCHEVAART 44. 

ENORME VOORRAAD VAN ALLE LANDEN: IN MIJN WINKEL-AFDEE-
LING STEEDS TER INZAGE W E R E L D-VERZAMELING, UITSLUITEND 
ECHTE. PRIMA ZEGELS, PER STUK BILLIJKST GENOTEERD, SERIËN, 
: : PAKKETTEN, ALBUMS, ENZ. : : 

P O S T Z E G E L - V E I L I N G No. 2 0 6 
VAN 20, 22-27 SEPTEMBER A.S., WAARBIJ O.A. VERZAMELINGEN 
VAN WIJLEN DE WELED. HEEREN J. B. REURHOFF, AMSTERDAM. 
J. A. V. d. OEVER, ROTTERDAM, GEDEELTE VAN EENE OORLOGS
VERZAMELING. ENZ. H 

KIIKDAGEH ^^^ K A N T O R E BOVENGENOEMD GEDURENDE 
M ^ M H i DE TENTOONSTELLING lEDEREN WERKDAG. 
C A T A L O G U S OP A A N V R A A G VERKRIJGBAAR. 

VOOR VOLGENDE VEILINGEN KAN STEEDS WORDEN INGEZONDEN. 
OP BELANGRIJKE OBJECTEN WORDT DESGEWENSCHT VOORSCHOT 
VERSTREKT. - - - (134) 

VOOR MIJNE PRIVÉ-VERZAMELINGEN KOOP IK STEEDS 

- PRIMA, ZELDZAME STUKKEN, ä CONTANT. — 

MIJNE SEDERT MEER DAN 30 JAREN BESTAANDE ZAKEN 

ZIJN UEEN W A A R B O R G VOOR REËELE BEHANDELING 
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EINDE OCTOBER as HOUDEN WIJ ONZE 

Zeer Belangrijke 
 POSTZEGELVEILING. 18 C 

Aan serieuze verzamelaars zenden wij 
OP AANVRAAG GRATIS onzen 
V E I L I N G C A T A L O G U S . 

VOOR ONZE DAAROP VOLGENDE = I Z I Z Z Z 

 |Qe eveneens belangrijke 
l y  POSTZEGELVEiLiWG 

kunnen nog eenigc beduidende inzendingen 
worden aingenomen tegen redelijke condities. 

l A f I I garandeeren nauwkeurige bewerking en 
W I ü reëele, vlugge afwikkeling. (i37) 
MAX POOL a Co., ROTTERDAM. 
Auct!onari»»en. « K E I Z E R S T R A A T 2 2 .  Experl«. 

GIBBONS' CATALOGUS 1925. 
D E M E E S T N A U W K E U R I G E E N C O M P L E T E C A T A L O G U S . 

DEEL I. Britsche R<jk. (Gereed 30 September 1924). Geheel herzien en met vele belangrijke piijs
veranderingen. De lijsten van de Australische Republieken, Bahamas, NlenwZeeland 
(eerste type), Rhodesia, Straits Settlements, Tasmaiiië (plaatjesuitgiften), TransJordanië 
en Victoria (»V en Kroon«uitgiften), zijn opnieuw bewerkt. : : 

Prjjs: 6 s. 6 d. (netto); porto binnenland 6 d. en buitenland 9 d —^——^— 

DEEL I I . Vreemde landen. (Gereed begin 1925.) Verzamelaars, die dit mooie deel onmiddellijk na 
verschijnen wenschen te ontvangen, kunnen reeds nu bestellen bij vooruitbetaling. :: 

Prijs: 10 s. (netto); porto binnenland 9 d en buitenland 1 s. 1 d. 

STANLEY GIBBONS' MONTHLY JOURNAL 
Het beste Postzegelkundig Tijdschrift der wereld. De juist complete jaaigang bevat 216 
bladzijden met artikelen, nieuws, enz. mei 450 illustraties en afbeeldingen. : 

De nieuwe jaargang vangt aan in October 1924. 
AbonnementsprQs 2 s. 6 d. per jaar . P r o e f n u m m e r g r a t i s . 

Volledige supplementen op den Gibbons' Catalogus in ieder nummer van ons tijdschrift. 

STANLEY GIBBONS LXS., 
(DEP. P), 391, STRAND, LONDON, ENGLAND. 

i t r  * * i H j r i J M ' i i i i . w i 
V/ATERGRA Ar . ïMCEa 

' W ' i ^ Jk ■ » 0 #^ "# ^ DIR. UEI7N D E RAAT 
■ Y # V ßKWX * W = • JNt.TtL. XUID «25.5 
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G O E D K O O P E A A N B I E D I N G E N . 

I 

Duitsche Rijk. 
1924. Weldadiglieidsuitgifte,550Pf.x/2,80 

Provisorien 38 waarden x . > 0,60 
Milliardenpiovisoriën 10 waar
den x » 0,80 
500050 Milliarden, getand 
en doorstoken x . . . . » 0,75 

België. 
1923. Spoorwegzegels, Isoperdruk, 

220 fr. o » 0,60 
1924. Tcntoonstellingpzcgcl 5 fr. x » 3 90 

Fiume. 
1919. Zcgds van Hongaiije met 

opdruk »Fiurne«, 43 waar
den x »22,— 
2 cent—10 Korona, prenten
serie x » 1,05 

Joegoslavië. 
1918. Drzawa op Bosuie, 16 waar

den X » 1,40 
Ki'aljestvo, op inval., 2 w. x » 0,45 
Opdriikiiiigitle opllongaiijc 
»SUS«, 40 waarden eompl. X » 4,70 

1919. Kraljefctvo op Bonie, 18 
waarden x » 5,20 
Idem Portzegils 13 waard, x » 7.70 
Kcttiogbrcker uitgifte o . . » 0,48 

1920. Nieuwe tctketiing Diuaruit
gifte o » 2 , 1 0 
Volksstemming in ICarinthiëxo » 0,80 

1921. Koning Peter, 2 P.10 Dinar o . 0,45 
Lettland. 

1923. Invalidenuitgifte, 3 waarden X » 0,45 
Luxemburg. 

1923. Freimarke 3 Pr. koperdrukx » 0,75 
Idem met »Official« x . . » 0,75 
10 Franc x » 2 . 1 5 
Idem met »Official« x . . » 2 , 1 5 

Zwitserland. 
1922. Vliegpostzegels 1550 cent. x » 1,50 

Tsjechoslowakije. 
1918. Hradschinuitgifte, gesneden, 

compl. o » 0,25 
Idem getand o » 0,1G 

1920. Allegorie 24 waarden compl. o » 0,30 
Masfaryk 125, 500, 1000 
Heller o » 0,30 
Hussit met een kelk o . . »0 ,10 
Courantenzegels, 2100 Heil. o » 0,16 
Portzegels 5100 Heller o . » 0,11 
Idem eompl. 2000 Heller o . 0,50 
Portoprovisorien I, uitgifte, 
5 waarden x, idem o . . » 0,30 
Idem, aauvullingswaarden 10 
100 Heller o » 0,25 
Legionairzegels, compleet xo » 0,25 

1923. Roode Kruiszegels, 3 waarden xt 0,45 
Vlitgpost I. Uitgifte, gesne
den 14, 24, 28 Kronen x . » 8,60 
II. Uitgifte 50250 Heller x » 0,50 

Hongarije. 
1913. Hoogwaleruitglfte, compl. xo » 3,— 

Verdere nieuwighedenaanbiedingen verschijnen 
Prijzen in Guldons en Centen, x betcekent 
ongebruikt. " beteekent gebn.ikt. Elke, ook 
de kleinste bestelling, wordt zorgvuldig; 
uitgevoerd. Koloniaalgeld ongeveer 2 ' / j 
minder. Po.to steeds extra ca. 25 cent. 

Beste buitenlandsche referentiën. 
Correspondentie Duitsch en Eagelsch. 

1914.1. Oorlogsuitgifte xo . . . / 2,90 
1915.11. Idem xo » 0,70 
1916. III. Idem x » 0,02 

Kroning^zegels x . . . . » 0,10 
Kiralyposta, eompl. x . . » 0,25 

o . . » 0,14 
1917. Republieknitgiftc, 28 waard. X » 0,25 
1918. Vliegpostzegels, 2 waarden X » 0,60 
1919. Magyar P..sta, 28 waarden x » 0,25 

Sovijetkoppen, 5 waarden x » 0,30 
Sowjet II uitgifte, 20 waard, x » 0,28 

1920. Korenaren, conijil. x . . . » 2,15 
Krijgsgevangen uitgifte xo . » 0,05 
Vliegpost II. 3 «aarden x . » 0,15 

1921. Madonna, 50, 100 Kr xo . , 0 30 
1923. Nieuwe waarden, 23 ex. x. » 0,30 

50500 Kronen x . . . . » 0,35 
Madonna, 200 5000 x . . » 1,— 

Dienstzegels. 
1923.2 Piovisorién ox . . . . » 0,10 

500, 1000 Kr. tweekleuiig x » 0,40 

FRISCHER 

ZÓÓ ziet mijn »Liste« eruit, die 
U geheel kostenloos geregeld op 
veizoek toegezonden wordt. : 

Provisorien, 1502000 Kr. x / 0,60 
300, 3000, 5000 Kr. x . . » 0,85 

Portzcfifcls. 
1923.250 Kronen x » 0,25 

Heller en Kronen, Proviso
rien X » 0 , 1 5 
1002000 Kr. X . . . . . 0,90 

WestHongarije. 
1921. Felkolol uitgifte 5 waarden x » 0,25 

Laytabansagposta, 12 waarJ. x > 0,60 
Prentenuilgifte, 16 waarden X » 0,90 

Zegelcollecties. 
Uit mijn voorraad heb ik kleine en groote 
pakketten samengesteld, welke betere zegels 
jjevatten. De inhoud eigent zich bijzonder 
voor ruildoeleinden. 

100 versch. zegels / ' 0,15 
geregeld in mijn „Listen", welke maandelijks verschijnen en gaarne kostenloos toegezcnden worden 

BRIEFMARKENHAUS 

0,90 
1,15 

1 1 , 
76,— 

. 0,60 
■ 1,15 
■ 2,40 

1,30 
2,40 

2,15 
1,90 
4.90 
8,80 

0,80 
4,— 
1,05 
2,10 
4,90 

500 ver ch. zogels ƒ 
1000 » » » 
2000 » » » 
5000 » » » 

Turkije. 
10 versch. oorlogszegels. . . . ) 
15 » » . . . . > 
20 » » . . . . > 

Rusland. 
1924. Vliegpostzegels, Provisorien 

4 «aarden x ' 
Poito-Provisoiien, 7 waarden x 1 
Nieuwe teekening. 
2—30 kopek. 7 waarden x > 
1 roebel x ; 
3 » X I 
5 » X ) 

Zweden. 
1924. Wereldpostoongres-zegcl^. 

5—25 ore x J 
5—80 » X > 
1 Krone x ) 
2 Kronen x ; 
5 » X ; 

HET NIEUWSTE. 
Oostenrijk. 

1924. Nieuwe Weldadigheidsuit-
gifte, 5 waarden xo . . . » 0.55 

Griekenland. 
1924. Lord Byron-uitgitte xo . . » 0,35 

Danzig. 
1924. Nieuwe Vliegpostzegels, 10, 

20, 40 Pt. 1 Gl. X . . . » 1,40 
dito compleet-2'/j Gl. x . » 4,30 

Groot-Brittannië. 
1924. Wembley nilgifte x . . . » 0,22 

Liechtenstein. 
1924. Provisorien 5/7>/j, 10/13 e. x » 0,30 

5/7V2 c. grof getand x . . » 0,25 
Frankrijk. 

1924. Olympiade-zegels, 4 waard, x » 0,32 
Libië. 

1924. Nieuwe teekening 20, 40, 00 o. 
2 Lire x » 0.60 

Zwitserland. 
1924. Nieuwe Vliegpost, 65 c , 75e., 

1 fr. x » 1,75 
Portoprovisorien 3 waarden x » 0,32 
Nieuwe kleuren 5, 20 c. x » 0 , 1 7 

Joegoslavië. 
1924. 1 Dinar op 15 Para x . . » 0,05 

3 Dinar op 15 Para, groene 
opdruk x » 0 , 1 4 

Hongarije. 
1924. Nieuwe waarden 2000 Kr. 

Parlament x , » 0,12 
500, 1000 Kr. Dienstzegels x » 0,10 
Idem, nieuw watermerk x . » 0,40 

Polen. 
1924. Nieuwe uitgifte. 1 - 5 0 Gr. x » 1,20 

Idem o » 0,30 

Nopberf Frischep, 
W I E N X I X , (142) 

Döblinger Hauptsfrasse 2. 

IK LEVER AAN HANDELAREN 
alle nieuwigheden onmiddellijk na ver
schijnen en zoek vertegenwoordigers en 
dépóthouders in de geheele wereld. 
Tegen 25 Gulden maak ik rijk van in
houd zijnde handelaars-zichtzendingen. I 
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POSTZEGELHnriDEL 

i, m Wil 
PlJMnCKERPLElM 2, 
ROTTERDHM. 

Uitgebreide collectie postzegels 
in series, pakketten en per stuk 

RLLF. soorten benoodigdheden: 
nibums, Catalogi, Qomstrookjes, 
Ruil- en Insteekboekjes, enz. 

EEM PRnniE EUROPn-COL-
LECTIE, in nibum, per stuk 
geprijsd ter inzage. (138) 

f Sterk Concurreerende [ 
Prijzen 

Zeer interessante volledige collectie Sovjet-Rusland. Beneden alle 
concurrentie (zie etalage). Gedurende deze maand extra lage 
prijzen. Levert prima exemplaren uit verzameling. (9) 

POSTZEEELHilHDEL lOS. LA POUTfiÉ, VHÄGE. 
Prins Hendrikstr. 61 - Postcheque en Giro no. 31822. 

»SÖ] O P D R U K K E N N E D E R L A N D EN NED.- INDiË ^ 
^ 1922/23, I N I E D E R Q U A N T U M , — ^ 

i Tl KOOP ̂ IIOCHT. ü 
ISSl Aanbiedingen onder No. 112, bureau van dit Blad. 

Het Hederlandsch Fhilatelislen-Adresboek 1024 
is gereed en zijn (hans alle vooruit 
bestelde exemplaren verzonden. Het is 
groot 200 pagina's, waai van i48 pagina's 
tekst, gedrukt niet kleine lettertype. 
De Eerste Afdeel ing bevat de namen 
en adressen van alle bekende Hande
laren, Veilinghouders, Keurmeesters, 
Uitgevers, Verzamelaars, Vereenigingen, 
Postzegel-beurzen, Informatiebureaux en 
Periodieken in N E D E R L A N D ; de 
Tweede Afdeel ing van vele Handelaren, 
Verzamelaars en Vereenigingen in 
NEDERLANDSen - INDIË, Verzamelaars 
in CURAQAO en Handelaren en Verza
melaars in SURINAME; de Derde Af
deel ing van een flink aantal Handelaren, 
Veilinghouders, Uitgevers, Vereenigingen 
en Periodieken in het BUITENLAND; 
— koitom het — 

GEEFT DE BEANTWOORDING VAN ALLE VRAGEN, 
die men maar op philalelistisch gebied 
kan stellen, behalve over de postzegels 
zelve. Bovendien vindt men voorin een 
artikelenreeks, gioot 20 pagina's, geti
teld PHILATELISTISCH NEDERLAND, 
gevende een compleet overzicht van het 
Philatelistisch Leven in Nederland, toe
gelicht met vele cliché's. De Admini
stratie van het »Maandblad« schreef 
in het vorig nummer o.m. — 

't IS IN ÉÉN WOORD „S C H I T T E R E N D ' \ 
Het is verkrijgbaar te Atiislerdarn bij 
J.J. A. Engelkamp, Spui 13, en J. Mebus, 
Korte Lijnbaansteeg 4 ; te Bieda bij P. 
Veen, Bloemstiaat 2 (Ginneken) ; te 
's-Gravenhaf;e bij G. Keiser & Zoon, 
Passage 25, en Rootlieb & Co , Heeren
gracht 8; te Groningen bij J. C. E. van 
Herwerden Jr., Postbus 62; Ke. Rotterdam 
bij B.J, de Heer, Koite Hoogstraat hoek 
Soetensteeg, H. van Hove, Pijnackerplein 
2, Max Pool & Co.. Keizerstraat 22, 
H. J. J, van Seventer , Keizerstiaat 19, en 
J. Voet, Keizerstraat 9; en te Utrecht 
bij H. C. Correljé, M. P. Lindostraat 3. 

DE PRIJS IS f 2,75 (aanteekenen 15 cent extra)^ 
Naar aanleiding van de vele vragen, 
die nu reeds zijn ingekomen, wordt 
hierdoor medegedeeld, dat het volgend 
jaar g e e n compleet Adresboek, doch 

in 1925 een Uitgebreid Supplement zal verschijnen 
bevat tende alle wijzigingen in de ver-
zamelaarslijst, met geheel nieuwe lijsten 
van de handelaren, veieenigingen, enz , 
een complete catalogus van buitenland-
sche periodieken, een overzicht 1924 en 
vele andere voor eiken Nederlandschen 
verzamelaar belangrijke wetenswaardig
heden. In het November-nummer van 
het Maandblad zullen nadere bijzonder
heden worden gegeven. (92) 
DE SAMENSTELLER EN UITGEVER: 

i \. V Heijmans Ir., ïijverliofstraat 161, lotterdam, 

WAMMMTJJMi! ^ - » " V A ^ Ê^W^ È ^ -i» A DIR. LEON D E RAAT 




