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l Cataloous Hededand en Koloniën, | 
Ä Geïllustreerd, • 14̂  
1̂ geheel nieuw bewerkt met verschillende tandingen î  
yl en typen, 14. 

en o n g e b r . zegels , Diens t zege l s , ^ 
benevens foutdrukken enz., [̂  

verschijnt einde October. .. î  
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Prijs per Catalogus f 0,25. 
J. M E B U S, Amsferdam, 

(6) Box 883 Telefoon 33é73. [>, 

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

Nederlandsen Maandblad voor Philatelie op 
Zondag 2 November 1924, des voormiddags te 11 uur. in het 
» O e l e Z a a l t j e « van het Jaarbeursres taurant te Utrecht. 
(Ingang Rijnkade.) 

BREDA, 16 October 1924 De Administrateur, 
L. C. A. SMEULDERS, Lid vjd R. v. B. 

Internationale Postzegeltentoonstelling. 
Het Uitvoerend Comité verzoekt ons, belanghebbenden er 

mededeeling van te doen, dat de s p e c i a a l u i t g e l o o f d e 
m e d a i l l e s , benevens de d i p l o m a ' s , eerst »a verloop 
•van eenige when aan de prijswinnaars zullen worden toegezonden. 

Verloting Internationale Postzegeltentoonstelling. 
De trekkingslijsten zijn uitsluitend verkrijgbaar bij 

den lieer K. N. KORTEWEG, Beeklaan l^, den Haag, 
tegen vergoeding van f 0,15 (porto inbegrepen.) 

Prijzen zullen aangeteekend worden toegezonden 
tegen inzending van de loten met bijvoeging van f 0,25 
voor porto. 

Het Maandblad wederom bekroond! 
Met bijzondere ingenomenheid kunnen wij er melding van 

maken, dat ons Blad op de Internationale Postzegeltentoonstel
ling te 'sGraveiihage, van 6—17 September 1924, bekioond is 
met eene v e r g u l d z i l v e r e n m e d a i l l e en bovendien 
als extra prijs nog eene z i l v e r e n m e d a i l l e ontving. 

Nederlandsche Bond van 
Vereenigingen van 

Postzegelverzamelaars. 
Opgericht 26 Juni 1908. 

Als Rechtspersoon erkend bQ Kon. 
Besluit Tan 27 Juli 1908, No. 67. 

VERSLAG van de BONDSBESTUURSVERGADERING op 
Vrijdag 12 September 1924, te den Haag. 

Aanwezig de beeren Van der Schooren, Klinkhamer, Van 
Brink, Kästeln, mr. de Beer, mr. Bonn en Jorissen. 

afwezig met kennisgeving de heer Cramerus. 
Voorzitter de heer Van der Schooren, die de vergadering 

opent met een welkomstgroet gedurende de tentoonstell ingsdagen. 
De notulen der vorige vergadering worden gelezen en onver
anderd goedgekeurd. 

Ingekomen zijn : 
1. De keurstempels voor den Bond in 3 exempla r en . 
2. Schrijven van den heer Cramerus te Breda, h o u d e n d e be

danken als bestuurslid van den Bond. 
3. Schrijven van de vereeniging »Middelburg«, m e t mede

deeling, dat zij nog niet tot den Bond kan t o e t r e d e n , wegens 
te gering ledental . 

4. Schrijven van de Nederl , Ver. van Postzegelverzamelaais, 
houdende verzoek, om bij eventueele uitgifte van speciale zegels, 
ook het oog te doen vallen op de Wapens der Provinciën . 

5. Schrijven van den heer L. de Raay, t hans te Amsterdam, 
aan wien zal worden verzocht dit schrijven nader op te helderen. 

6. Een waarschuwend schrijven van een F r a n s c h Post
zegelhandelaar contra een zekeren Vogel, te Heerlen, wegens 
niet voldoen aan zijn verplichtingen. 

7. Schrijven van den heer P. C. Korteweg te Alkmaar tegen 
de overtollige uitgiften. 

8. Schrijven van de Afd. Amsterdam der Ned . Ver. met ver
zoek, de op het Congres te behandelen punten om te wisselen, 
n.1. eerst Reglementsherziening en daarna Bestuursverkiezing. 
Hieraan zal worden voldaan. 

Een en ander wordt voor kennisgeving a a n g e n o m e n of daar
omtrent advies uitgebracht. 

Ook de Zilverfen Wisselbeker wordt ter bezicht ig ing gesteld, 
doch wordt beslist, dat deze eerst ' t volgend j aa r zal worden 
uitgereikt aan dengene, die alsdan daarvoor in a a n m e r k i n g zal 
komen. 

Voorts deelde de heer Van Brink mede, wegens drukke werk
zaamheden, ook in verband met het Hoofdredac teurschap van 
het Maandblad, niet meer voor Bondsbestuursl id in aanmerk ing 
te willen komen. 

Als plaatsen voor de in het volgend jaar te h o u d e n Philate
listendagen worden genoemd : Amtrsfoort, Dordrecht en Zwolle. 

De heer De Beer doet als penningmeester ten slotte rekening 
en verantwoording omtren t zijn beheer, terwijl door hem tevens 
wordt ingediend de begiooting voor het volgend j aa r . 

De rekening zal worden nagezien en daarvan verslag worden 
uitgebracht op de Bondsvergadering. 

Niets meer aan de orde zijnde, sluit de voorzi t ter de verga
dering. De 2e Secretaris, P. JoRlSSEN P.CzN. 

Ondergeteekende, waarnemend secretaris, verzoekt alle corres

pondentie, bestemd voor het Bestuur van den Bond, voorloopig 
aan hem te richten. 

i Namens het Bondsbes tuur : 
; A. F. S I N G E L S . 

Breda, Teter ingsche Parkstraat 37. 

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

De NEDERLANDSCHE VEREENIGING VAN POSTZEGEL
VERZAMELAARS betuigt haren oprechten dank aan allen, 

\ die, in welken vorm ook, hebben meedegewerkt aan 
< en bijgedragen tot het zoo schitterend slagen van de 

viering van haar 40jarig bestaan, waardoor de Inter
nationale Postzegeltentoonstelling is geworden tot een 
grootsche betooging voor de Philatelie in Nederland, 

HET BESTUUR 
Afdeelingen. 

Amersfoort: Secr : M. A. Witsenburg, Prins . Jul ianalaan 11. 
Amsterdam: Secr . : A. Sauveplanne, Van Baer les t raa t 160. 
Arnhem en Omstr.: Secr . : J. R. de Joncheere , Arnhemsche 

Straatweg 25, Velp. 
Dordrecht: Secr . : G. W. Wesselman, Maar tensgat 7. 
Friesland: Secr. : S. T r o m p Visser, Korenmarkt 101, Leeuwarden. 
Gooi en Eemland: Secr . : C. Bovenkerk, Pater Wynter laan 9, 

Naarden. 
'sGravenhage: Secr . : J. J. Deggeller, Schuyts t raa t 151. 
Haarlem: Secr . : dr. J. M. van Olst, Wilhe lminas t raa t i 4 . 
'sHertogenbosch: Secr . : Lambert W. C. Berge, Kerks t raa t 64. 
Leiden en Omstr.: Secr . : J. A. A. van der Horst , Breestr . 165. 
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Nijmegen: Secr.: dr. M. Heyer, Canisiussingel 13. 
Twente: Secr.: Chr. A. Stiuyck, Almelo. 
West-Friesland: Secr. : A. Kriebel, Ritsevoort 28, Alkmaar. 

458. 

478. 
524. 

462. 
528. 

525. 

Nieuwe leden. 
Amiot, kapt. inf., Hotel Centrum, P . V. M. F . 

Magelang (N. I.) 
Louis de Haan, Koediefslaan 84, Heemstede. 
P. J. H. Kuyper van Harpen, Regulierdwarsstraat 60, 
Amsterdam (oud-lid). 
G. A. Bontekoe, Huize de Grunerie, Oegsigeest. 
P. G. J. van der Stel, Staringplein 61, p/a Kamminga, 
Amsterdam. 
J. M. Koltf, Villa XI Oranje Hotel, Scheveningen. 

475. E. C. Eckstein, Arnhemsche weg 59, Amersfoort (voor 
1925). 

532. G. Tajapken, gem. secr., Russenweg, Bergen CH.H.) 
Handboek der Postwaarden van Nederlandsch-Indië 

Deel IIJ Postzegels. Tekst in vier talen. 
Prijs f9,50, voor leden f8.50. 

Van deel I zijn nog exemplaren beschikbaar. 
Prijs f6.—, voor leden f5.— 

Bij bestelling van deel I en I I samen, bedraagt de prijs 
f 14,50, voor leden f 12,50. 

Bestellingen aan den boekhandel, de Uitgevers Firma 
Enschedé & Zonen te Haarlem, of den Secretaris, 
Wilhelminastraat 49, Haarlem. 

BEGROOTING 1925. 
ONTVANGSTEN. U I T G A V E N . 

OMSCHRIJVING OMSCHRIJVING 

11) 

IV 

L e d e n 
Contributiën 
Entreegelden 

T ij d s c h r i f t 
Overschot Exploitatie 

ƒ4500,-
50,-

V e r k o o p 
Winst 

D i v e r s e n 
Advertentiën Jaarboekje 
Toevallige Baten 

ƒ 300,-

45,-
15,-

ƒ4550,— 

- 500,— 

- 300,— 

- 60,— 

ƒ5410,— 

UI 

IV 

VI 

Vil 

A l . g e m e e n e U i t g a v e n 
Reis- en verblijfkosten Bestuur 
Lokaalhuiir 
Porti, secretariaat en Archief 
Algemeene Vergadering 

B i b l i o t h e e k 
Onderhoud 
Aankoop 
Berging 
Assurantiepremie 
Leescirkel 

A f d e e l i n g e n 
Retributien 

T i j d s c h r i f t 
Redactie, drukken en expeditie 

D i v e r s e n 
Jaarboekje 
Propaganda 
Lidmaatschap Ned. Bond 

B u i t e n g e w o o n 
Commissie Handboek 
Garantiefonds Handboek deel 1 

<t « « 11 

O n v e r z i e n 
Onvoorzien 

f 
_ 
-

f 
. 
. 
-

450,— 
5 0 , -

400,— 
100,— 

4 0 , -
2 5 , -
6 5 : -
5,80 

8 0 , -

ƒ 500 , -

2000,-

- 200,— 
- 100,— 
- 800, -

ƒ 5 0 , -
- 100,— 
- 650.— 

ƒ1000, 

ƒ 294,20 

215,i 

500,— 

- 2000,— 

600, 

800,-

294,20 

ƒ5410,-

ONTVANGSTEN. 
Hoofdstuk I, Art. 1. Geraamd in verband met het aantal 

leden in Juni 1924 ad 715 tegen een contributie van f6.50, 
terwijl op eenige oninbare posten alsmede op mutatien in 
1925 is gerekend. 

Toelichting op de Begrooting 1925. 
UITGAVEN. 

Hoofdstuk 1, Art. 1 en 3 verhoogd, gezien de uitgaven 
ten vorige jare. 

Hoofdstuk 11, Art 3. Verhoogd, ingevolge bestuursbesluit 
met het oog op de steeds stijgende prijzen. 

Hoofdstuk 11, Art. 5. Verhoogd, gezien de "uitbreiding van 
den leescirkel en in verband met het uitgegevene ten 
vorige jare. 

Hoofdstuk V, Art. 3. Verhoogd in verband met de toene
ming van het ledenaantal. 

Hoofdstuk VI, Art. 3. Verhoogd in verband met degroote 
kosten van deel 11. 

f os T Z E G E L H A N D E L • M . Y A A R LC^ ^ _ D I R . L E O N D E RA.AY 
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Agenda der ÄLGEMEENE VERGADERING op Zondag 30 
NoTember 1924 te 2 uur te Amsterdam. 

1. Opening, mertedeelingen. 
2. Verslag der Alg. Vergadering op 28 Oct.' '38 te 's Gra-

venliage en der Buitengew. Verg. op 23 Decy'2'i te 
Amsterdam, (zie mededeelingen Ned. Maandbl. voor 
Philatelie Nov. '23 en Jan. '24). 

3. Verslag over 1928 (zie jaarboekje 1924). 
4. Rekeningen Verantwoording 1923. Rapport en conclusie 

der financieele Commissie, (zie jaarboekje 1924). 
5. Rekening en Verantwoording der Intern. Tentoonstelling 

te ' sGravenhage 1924. 
Ö. Begrooting 1925. 
7. Benoeming eereleden. 
8. Verkiezingen ; a. Periodiek aftreden van de bestuurs

leden mr. E. Bonn en Th. H. Klinkhamer, b. Finan
cieele commissie: aftreden van het lid G. J. Stork en 
van het plaatsverv. lid J. F. Burgersdijk. 

9. Aanwijzing van den tijd, waarop en de plaats, waarde 
volgende Alg. Vergadering zal worden gehouden. 

10. Royement wanbetalers. 
11. Rondvraag en sluiting. 

De Secretaris, A. VAN DAM. 
Aanmeldingen. 

D. C. A. Lugt Jr., Tegallegaweg 87. Bandoeng: (N.I.I 
G. A. Deibel, Pasteursweg 23, Bandoeng. (N.L) 
G. de Groot, manager Grand Hotel, ücocja (N \.) 
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 Czn., bouwkundige S.S., Malang. (N.I.) 
dr. L. F. C. Alers, Godelindeweg 10 Hilversum, (oud-lid) 
Jhr . G. A. A. Alling van Geusau, Den Haag. 
dr. Siegfried Ascher Hohenzollerndam 20, Berlin (Wil-

merdorf.) 
H. van Berckel, Wilhelminasingel 10, Nijmegen. 
jhr. mr. dr. E. A. van Beresteyn, van Stolkweg 31, Den 

Haag. 
Joh. van den Berg, Stationsstraat 64/66, Ede. 
H. Binnendijk, Kloppersingel 25, Haarlem. 
S. H. de Bock, Velserstraat 16 rood, Haarlem. V. L. 
H. Bosch, Kettingstraat, Den Haag. 
Th. J. W. Buys, Joh. Gamphuysstraat 173, Den Haag. 
mevr. C. M. Deerns-van Hengel. Pr. Mauritslaan 88 

Den Haag. 
A. van Driel, Corn, de Wittstraat 61, Dordrecht. 
ü . G. Egraond, stationschef, Nieuw-Amsterdam, V. 
mevr. wed. H. F . Eilbracht-Wilkens, v. Boetselaerlaan 171, 

Den Haag. 
mej. Feikema, Bankastraat 129, Den Haag. V. A. L. 
M. Feuer, Stadhouderslaan 142, Den Haag. 
Ph. Fröhlich, Breedstraat. Enkhuizen. 
A. M. J. A. Hijmans, van Bijlandstraat 21, Den Haag 

(lid Utrecht). 
P. Kamphuis, Prof. Thomassen straat 10, Maastricht, (lid 

Breda). 
P. A. Leupen, Eindenhoutstraat 61, Heemstede. 
P. W. Baron van Lynden, Witte vrouwensingel 24, f/i'r^cÄ/. 
P. W. Modderman, p/a Deli-MY, Medan (Deli, N.I.) 
F . R. Ommering, Julianakade 34, IJmuiden. V. A. L. 
C. van der Pols, Wijnhaven 33, Rotterdam. 
J. G. N. Romswinckel, Koninginnegracht 98, Den Haag. 
mevr. C. A. Ruys-Westhoff, Nassau Dillenburgstraat 9, 

Den Haag. 
G. W. Schwencke, Jeplaan 1, Den Haag. 
J. A. Tegelaar, Corn. Krusemanstraat 44II , Amsterdam. V.L. 
J. D. Wilton, Heemraadsingel 301, Rotterdam. 
mr. W. J. Woldringh van der Hoop, bürgern., West-

Kapelle (Z.) 
Ch. C. Zeverijn, Susanna park 6, Hilversum. 
A. Barendregt, Kopenlaan 4, Semarang. (N.I.) 
A. J. P. Doom, Mataramboulevard 5, Djocja. (N.I.) 
N. J. Kool, E.f. Rcwoeloe bIDcocJa. (N-I.) 
W. Siewertsz van Reesema, Soengei poetih hjGalang 

(S. O. K., N.I) 
Tan Kong Tian, employé Factorij, Semarang. (N.I.) 

. dr. H. van Zanten, Katja Katja Wetan 133, Bandoeng-CN.l.) 
W. Wilton, Heemraadsingel 131, Rotterdam. 
Arnt. Jensen, Jacob Aallsgate 45, Christiania (Noorwegen) 

A. V. 
H. C. Frijling, off. v- gez., Residentielaan, Dcocja (N.I.) 
P. A. van Blommestein, s. f. Remboen hlKoetoardjo (N.I.) 
H. Dekker, contr. P. T. T.. Weltevreden (N.I.) 
A. Zatskoy, Draai 3, Dordrecht. 

Bedankt met 31. 12. '24. 
489. mevr, J. G. Cool-Meyer. 

Adresveranderingen. 
169. M. Breebaart, thans Rijnegomlaan 31, Aerdenhout. 
401. A. W. Cramer, « Boetselaerlaan 35, Den Haag. 
614. mr. D. M. van Gelder de Neufville, Godelindeweg 12, 

Hilversum. 
679. J . M. Heeres, thans Kernheimstraat, 4 Arnhem. 
455. M. Heiraans, oude Amersfoortsche weg 6, Hilversum. 
165. Hï Jonker, thans Dept. van Oorlog, Bandoeng. (N.I.) 
57. dr. A. Jürgens jr., thans Finsbury Court, Finsbury 

pavement, London. E. C. 2. 
373. F. A. de Klerck, thans Overtoom 493, Amsterdam. 
288. dr. A. N. Praag, « 2e Schuytstraat 842, Den Haag. 
47. M. A. van Regieren Altena, thans hotel Leichterhof, 

Obermais, Meran. 
479. A. Reus P. zn. thans Noordhovenweg 6, Dordrecht. 

89. A. Verstrijden, « Toentangsche weg 319 Salatiga, 
(Java, N.I.) 

518. G. W. Wesselman, thans Maartensgat 7, Dordrecht. 
657. P. Wittkämper jr., thans Hudsonstraat 79 11, Amstirdcm 

Postzegelvereeniging , ,B reda" , te Breda , 
le Secretaris: L. C. A. SMEULDERS, Schoolstraat 18, Breda. 

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

Aanwezig 31 leden. Voorzitter de heer Singels, 
Na opening worden de notulen der vergadering van 

1 September 11. ongewijzigd goedgekeurd en vastgesteld. 
Als nieuwe leden worden aangenomen mevrouw 

douairière van Dedem Geertsema en de heer J. A. Ebrecht, 
met 28 steramen voor en 1 blanco. 

De voorzitter deelt mede, dat de inzending van onzen 
stadgenoot en lid, den heer H. A. G. Vrensen, op de 
Tentoonstelling in den Baag is bekroond met een 
gouden en een verguld zilveren medaille en de bekroonde 
zich bereid verklaard heeft zijne verzameling op de 
eerstvolgende vergadering ter bezichtiging te stellen. 

Door een der leden wordt aan de bibliotheek ten 
geschenke aangeboden een catalogus Stanley Gibbons 
1925 van Groot-Brittannië en Koloniën. 

Medegedeeld wordt, dat aan procenten wegens afge
nomen zegels in de rondzendingen, gedurende het 3e 
kwartaal, f 111,04 in de kas der Vereeniging kan 
worden gestort. 

In eenige drukraampjes gaan vervolgens rond ver
schillende nieuwigheden, waaronder 2 Lord Byron-zegels 
van Griekenland, een briefkaart van de Mount Everest-
eipeditie, nieuwe Duitsche zegels, de laatste opdruk-
brief kaarten van Nederland en Ned.-Indië, een nieuw 
Fransch zegel met beeltenis van Ronsard en een 
15 cents Tentoonst. zegel met cliché-fout (kale plek 
onder de kin). 

De aandacht wordt nog eens gevestigd op het door 
den heer J. Mebus in den handel gebrachte album 
van Nederland en Koloniën in 3 soorten. 

Door den voorzitter wordt hierna uitvoerig verslag 
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uitgebracht over de onlangs plaats gehad hebbende 
Postzegeltentoonstelling in den Haag, de Bondsverga
dering en het Congres. In verband hiermede heeft nog 
eene langduiige bespreking plaats over het feit, dat het 
pas verschenen 10 cents zegel (rood) Nederland niet 
meer verkrijgbaar is en het wel schijnt, of de uitgifte 
van dit zegel gestaakt is, ofschoon oSicieel daarvan 
absoluut niets bekend is. 

Wordt besloten de tentoonstellingszegels, welke de 
Vereeniging heeft aangekocht door middel van de 
genomen aandeelen, en de prijzen, welke eventueel 
mochten vallen op de aangekochte loten der zegelver
loting, zullen worden ondergebracht in de groote iaar-
lijksche verloting in Januari a.s. 

Ten slotte verloting onder de aanwezige leden van 
een 12-tal zegels, aangekocht voor f3,75. 

Waarna de vergadering is uiteengegaan. 
Breda, 13 October 1924. De ie Secretaris, 

L. C. A SMEULDERS. 

Nieuwe leden. 
480. Douairière mr. W. J. baron vanDedem Geert-
E. sema, V. Dorpstraat 16,/ScÄejjemwfl'ew (Sectie V.) 
51. J. A. Ebrecht, J. J. Cremerplein 18, Amsterdam, 
E.Z.R. (Sectie VII) 

Opnieuw lid geworden. 
479. mevr. M. Csurgay-Paes, Ullör ut 16/a I, te 
- ^ Budapest. 

Candidaat-leden. 
E. Bucquet, Slichtenhorststraat 84, Nijmegen. (Voor 

gedragen door K. A. Heijmans jr , Rotterdam) 
N. Garas, Postzegelhandelaar, Rue Bouboulinas 44, 

Athene. (Voorgedragen door K. A. Heijmans jr., 
Rotterdam) 

L. W. J. Hol, Leeraar R H. B. S., Joh W. Friso-
straat 19, te Sneek. 

A. H. Hansen, Handelsreiziger, Sophiakade 48 B, te 
Rotterdam (Eigen aangifte.) 

Joh J. Stoks, Dames-kleermaker, Honthorststraat 
111, te 's-Gravenhage. (Eigen aangifte) 

H. Zwijnenburg, Onderwijzer, Berkelschelaan Ha, te 
Rotterdam. (Voorgedragen door P. .T. Kuijters, te 
' s-Gravenhage.) 

C. P. van Gemerden, Rijksklerk b.d adra. van's Rijks 
bel., C. 298, te Hansweert (Voorgedragen door E. Slik, 
te Breda ) 

A S. M. J. Meeüs, Theologant, Groot Seminarie, 
te Hoeven. (Voorgedragen door Th. M. E. M Siegmund, 
te Breda) 

Z. J. van den Bout, Leeraar R. H. B. S., Geeuwkade 
5, te Sneek. (Eigen aangifte) 

G. H Tisseri, Adj ond. oS , Nassaustraat 17, Sre«^«. 
(Voorgedragen door L. B. J. Baetens, Breda.) 

G. C. Milborn, Heemraadssingel 268a, Rotterdam. 
(Eigen aangifte) 

Jac. Beekhuizen, Chef-kok, De Genestetstraat 10, 
Delft. (Voorgedragen door F. Bäcker, Delft) 

A dresveran der ingen. 
119. dr. G. P. Wijnmalen, te Amsterdam, thans 

Reinier Vinkeleskade 81, aldaar. (Sectie VII) 
135 E>ans Sleegers, voorheen Eindhoven, thans 

Z. Bosscheweg 92, Tilburg. (Overgebracht van 
Sectie VI naar Sectie III) 

408 M. J. A. M. Jacobs, voorheen Rijswijk, thans 
Rue des Confédérés 101, Brussel. (Sectie V.) 

137. Joh. van Hoek, i2o^^e»-(̂ am, thans Noord-Blaak 
21, aldaar. (Sectie V.) 

478, P. J. H Knijper van Harpen, Reguliersdwars-
straat 60, aldaar (Sectie Vit.) 

140. J. E. van Dijk, te Breda, thans Nassaustraat 
19a, aldaar. (Sectie II.) 

355. F. C. Erkelens, voorheen te Soesterberg, thans 
Z. Wouwscheweg 8, te Bergen-op-Zoow,. (Over

gebracht van Sectie IV naar Sectie l I I ) 
312. H B M. Louwraans, te Sneek, thans Kruize-

broederstraat 51, aldaar. (Sectie IV.) 
196. mevr. J. van Bergen-Bijvoet, voorheen te Cwij'A;, 
Z. thans Oranjesingel 8, te Nijmegen. (Overge

bracht van Sectie VI naar Sectie IV.) 
Bedankt als lid. 

265 H. I. Kruijsse, Amersfoort. (Sectie IV.) 
359 L. E M. Buijtendijk, Tilburg (Sectie IIT.) 
181. C. J G. Hastrich, Amersfoort. (Sectie IV.) 

Aankondigingen. 
BKSTÜÜRSVER04DERING op Woensdag 6November 1924, 

des avonds te 8 uur, In de „Beurs van Breda". 
LEDEN-VERGiDERING op Maandag 10 November 1924, des 

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

In deze vergadering zal de met goud bekroonde 
verzameling Nederland en Koloniën van den heer 
H. A G. Vrensen te Breda ter bezichtiging worden 
gesteld. 

Ver. van Postzegelverz. ,,Hollandia", te Amsterdam. 
Secret . : J. A. K A S T E I N , Hendrik Jacobszstraat 19, Amsterdam 

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

Deze bijeenkomst werd bijgewoond door 58 leden (een nieuw 
record!) en den heer Schut 'er als mtioducé. In zijn opening=iede 
memoieer t de voorzitter het overlijden van den heer L emkoel 
te Harliiigeit, die, door den verren afstand verhinderd, wel niet 
ter vergadering kwam, doch op de Bondsdagen meestal aan
wezig was. Vervolgens laai de heer Vredenduin de diverse nieuwe 
uitgiften de revue passeeren en geeft, na de vorstelijke schen
king van den heer Waller voor het te stichten Postmuseum 
herdacht te hebben, een uitvoerig verslag van de schitterend 
geslaagde Tentoonstelling, het bezoek der buitenlandsche gasten 
aan Amsterdam en van den Vijftienden Nederlandschen Phila-
tel is tendag. 

Ingekomen is een schrijven van mr. Bonn, dat er nog loten 
verkrijgbaar zijn ; leden, die nog zulke loten wenschen te ont
vangen, dienen zich ten spoedigste op te geven, daar de verloting 
op I October is vastgesteld. 

De heer G. J. Stork, die niet aanwezig kon zijn, had een tele
gram gezonden, waarin hij, als voorzitter der afd. Amsterdam 
der Ned. Ver. v. P., »Hollandia« hartelijk bedankte voor wat 
eenige harer leden gedaan hadden bij het bezoek der jury en 
overige bui tenlanders aan Amsterdam. 

Een onzei leden, wien het opgevallen was, dat in het Haag-
sche tentoonstellingspostkantoorlje de animo voor zegelaankoop 
aangewakkerd werd, doordat de te verkrijgen postwaarden achter 
glas naast het loket te zien waren, heeft zich met den directeur 
vaa het hoofdpostkantoor te Amsterdam in verbinding gestald, 
ten einde te trachten op het hoofdpostkantoor iets dergelijks te 
krijgen. De directeur voelt er veel voor, b.v. i dag en i avond 
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per week een loket voor verzamelaars open te stellen, waar dan 
de diverse postwaarden van Nederland en Koloniën verkrijgbaar 
zullen zijn en »HoUandia« hoopt hierover nader met den directeur 
te onderhandelen. Verder zal getracht worden in een der groote 
dagbladen, b.,v. maandelijks of wekelijks, een »Postzegelrubriek« 
te laten opnemen, waardoor het publiek meer bekend kan worden 
met onze liefhebberij. 

De heer A. Sauveplanne, die, wegens verhuizing, als lid heeft 
bodankt, wordt nu door den voorzitter toegesproken, die hem, 
onder applaus der vergadering, bedankt voor het vele, dat hij 
voor »HoUandia« heeft gedaan en den wensch uitspreekt, dat 
de afd. Gooi en Eemland der Ned. Ver. v. P. eveneens een 
zoo'n uitstekend lid in den heer Sauveplanne moge hebben. 

Na ballotage blijken de beeren L. van Essen, D. C. J. van 
Gogswaardt, L, de Haan, W W. Helmholt, G. Hertling, R. Rinckes 
en P. H. Westerhuis als lid te zijn aangenomen. 

De heer Vellinga laat nu de 10 et. ie emissie Nederland met 
hoorn rondgaan op geheelen brief, afgestempeld Amsterdam 21 
Juni 1861, dus vroeger dan de heer Waller opgeeft, die September 
1861 als vroegste datum aannam. Van den zelfden heer circuleert 
nog de 10 cl. koningin met hangend haar, waarboven »Niet 
bestellen op Zondag», op brief echt gebruikt, een zeer belang
rijk stuk. De 2e secretaris laat eenige plaatfouten der 4 en 5 
cent portopdrukken en der Reddingsmij zegels van 2 en 10 c. 
zien, benevens de 2 cent Jubileum plaatnummer/f en jó, waar
van tot nu toe slechts no. 13 als hoogste bekend was. De heer 
Goossen deelt mede, dat ook plaat 14 en / / hem bekend zijn ; 
speciaal van de 2 cent schijnt een enorme oplaag te bestaan. 

Als leden der kascommissie worden de beeren Van Gastel, 
Smit en Stork bij acclamatie gekozen. 

Na veiling van 40 kavels en verloting van 20 prijzen onder 
de aanwezigen, sluit de voorzitter deze zeer geanimeerde vergade
ring omstreeks half elf. 

De 2e Secretaris, J. P. TRAANBERG. 

Aangenomen als lid. 
L. de Haan, !V\u3eurapension, Stadhouderskade 39,/4ms/É'r^a«. 

(Voorgesteld door J. A. Kästeln.) 
R. Rinckes, Holleweg 79a, Heilo. (Voorgesteld door H. Pijpers.) 
P. H. Westerhuis, Ie Jan Steenstr. 103 i, Amsterdam. (Voor

gesteld door W. O. Zwolle) 
Oust Hertling, Daarnh. HandelMij., Heerengracht 223, Amster

dam. (Voorgesteld door E. Donath ) 
W. W. Helmholt, Hoofd der School, Makkinga. (Voorgesteld 

door J. A. Kastein.) 
D. C. J. van Gogswaardt, Van Baerlestraat 91, Amsterdam. 

(Voorgesteld door S. van Kooten en A. Sauveplanne.) 
L. van Essen, Melkpad 37, Hilversum. (Voorgesteld door 

P. Vredenduin). 
Bedankt als lid. 

W. Moll jr., vroeger Rotterdam, thans te Doorn. 
]. Kromme, iVlolenweg, te Zwolle. 
jhr. P. A. van Holthe, te Winkel. 
B. J. Leemkoel, te Harlingen. (Overleden.) 
0 . Roordink, (e Amsterdam. ^Overleden.) 
Nie. Drukker, te Bassum. 
1. .Kerssemakers, te Eindhoven. 
mej. E. C. van Harpen, te Amsterdam. 
A. Sauveplanne, te Hilversum. 

A dresveran deringen. 
167. K. J. Schön, Jud. Leislerstraat 17, Haarlem. 
263. C. J. L. Peters, Koninginneweg 40, Amsterdam. 
107. mr. W. S. W. de Beer, Vondelstraat 22, Amsterdam. 
846. P. B. de Ridder, Gasstraat 64, Leiden. 

Voorgesteld ais lid. 
P. C. Schutten, Kantoorbediende, Lutmastraat 75i, Amsterdam. 

(Voorgesteld door C. H. Weicker.) 
Vergaderingen. 

BESTUUllSVEBGADEPaNU op Zaterdag; 18 October 1924, 
's avonds te 8 uur, in Café S u i s s e , KalTerstrar.t, 
Amsterdam. 

LEDENVERG.IDEUING op Zaterdag 25 October 1924, des 
aTonil.ste8 uur, in Hotel „Krasnapolsky", Warmoes
s t raa t , Amsterdam. 

De ie Secretaris, J. A. KASTEIN. 

Utrech t sche Phi la te l i s tenVereenig ing , te Utrecht . 
Secretaris: K. H. J. VAN HULSSEN, Steenweg yote, Utrecht. 

KORT VERSLAG van de algemeene vergadering op Dins
dag 30 September 1924, in Hotel l'Europe, te Utrecht. 

Aanwezig 113 leden en 7 introducé's. Om 8.15 namiddag 
werd de vergadering duor den voorzitter geopend, die alle 
leden en meer in het bijzonder de aanwezige introducé's 
welkom heette. Nadat de notulen der vorige vergadering 
onveranderd goedgekeurd waren, deelde de voorzitter 
mede, dat de Internationale Postzegeltentoonstelling te 
Den Haag een waar succes geweest is en verschillende ü . 
Ph. Vr's hunne inzendingen bekroond zagen. De volgende 
leden verwierven bekroningen: de heer Kaub een zilveren 
medaille, de heer Post een verguld zilveren en een extra 
medaille, de heer De Beer een zilveren en de heer De 
Veer een bronzen medaille, terwijl de inzending van den 
voorzitter een diploma verwierf. 

Nadat een der ingekomen stukken door* den heer De 
Beer toegelicht was, werden deze verder voor kennisgeving 
aangenomen. 

De voorgedragen candidaatleden T. Foreman, F. K. Re
paron, C. M Bonnerman, Th. Geradts, H. J. P. Sluijp, A. 
M. Benders, J. G. F. Havaux en Th. Cramer werden als 
leden aangenomen. 

Terwijl een serie zegels van Stockholm en de bekende 
foutdruk van een Nederl. briefkaart {Hattum) van den heer 
Burgersdijk circuleerden, werd het bestuursvoorstel, om 
aan de Iridis, he leden een stel tentoonstellingszegels tegen 
den kostprijs ter beschikking te stellen, 30 stel voorloopig 
te bewaren, 11 stel te veilen en de overige 3 stel eveneens 
tegen den kostprijs uit te reiken aan 3 ter vergadering aan
wezige leden, die door bijzondere omstandigheden niet in 
de gelegenheid waren, die stellen zegels te bekomen, aan 
genomen. 

De heer R G. de Kok werd met algemeene stemmen ge
schorst als lid, omdat hij nog steeds aan zijne verplichtin
gen niet voldaan heeft, terwijl de hoer F. H. J. Privé, 
landrechter te Tegal, eveneens met algemeene stemmen als 
lid geroyeerd werd wegens wanbetaling. 

Het jaarverslag werd onveranderd goedgekeurd. Hieruit 
bleek, dat de werkzaamheden, verbonden aan het voeren 
van het secreiariaat, zoo omvangrijk zijn geworden, dat 
het aanschaffen van een .«chrijfmachine voor de Vereeniging 
gewettigd is. ]\Iet algemeene stemmen werd door de ver
gadering het bestuur gemachtigd om tot de aanschaffing 
van een schrijfmachine over te gaan. 

Na de verloting, waarvoor door de beeren De Beer, 
Baljet, Benders. Sanders, Burgersdijk, De Veer en IVIoes
man prijzen geschonken waren, werd bij de rondvraag 
medegedeeld, dat de algemeene jaarlijksche verloting op 
de volgende algemeene vergadering zal worden gehouden. 

Na een geanimeerde veiling, waarbij de tentoonstellings
zegels al bijzonder in trek bleken te zijn en de daarna ter 
tafel gekomen zichtzending, werd de vergadering om half 
elf opgeheven. De Secretaris van de U. Ph.V., 

K. H. J. VAN HULSSEN. 

Nieuwe leden. 
{e) T. Foreman, Heerenweg 35, Utrecht. 

F. K. Reparon, Nieuwe Haven 35, Gouda. 
(e) C. ]VI. Bonnerman, Bucheliusstr. 3, Utrecht, 
(e) Th. Geradts, Floris Heermalestr . 11, Utrecht. 

H . J . P . Sluijp, Willem Arntzkade 45, Utrecht. 
A. M. Benders, Weerdsingel O. Z. 27, Utrecht, 

(e) J. G. F. Havaux, Vredenburg 14, Utrecht. 
\e) Th. Cramer, Jacob Catssti . 9, Utrecht. 

Candidaatleden. 
J H. Kroes, Willem van Noordstr. 63bis. Utrecht. 
J. T. Verster, Elspeeterweg (Roode Wald). Nunspect. 
mej. M. Wentink, Prinzenstraat 25, Hilversum. 
F. A. Baron van Lijnden, Wittevrouwensingel 24, Utrecht. 
mr. C. J. van Arkel, Mauritsstraat 70, Utrecht. 
S. Hoogerwerf, IVInrschweg 71, Leiden. 
P. de Jong, Pzn., Teelingstraat 8bis, Utrecht. 
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Geschorst als lid. 
R. G. de Kok, Hoogelaan 9, Vlaardingen. 

Geroyeerd (wegens wanbetaling). 
P. H. J. Privé, landrechter, te Tegal (N. O. I.) 

Overleden. 
W. Gorter, Hoogelaan 28, Vlaardingen. 

Adresveranderingen. 
H. F. W. Becking wordt Mesdagstr. 94, Den Haag. 
K. J. Schön wordt Judi th Leijsterstr. 17, Haarlem. 
mr. W. S. W. de Beer wordt Vondelstr. 22, Amsterdam. 
J. M. V. d. Schalk wordt Znid Bonlev&rd, Noordwijk a. Zee. 
E. Verff wordt Keizersgracht 667, Amsterdam. 
F. A. Weeda wordt Christelijke M. U. L. O. School, 

Kroesenpark l, Soerabaya. 
Vergaderingen. 

BESTUURSVEKGADERING op Dinsdag: 21 October 1924. 
ALGEMEENE TERGADERING op Dinsdag 28 October 1924. 

Mededeelingen. 
Den leden wordt nogmaals dringend verzocht van elke 

adresverandering direct schriftelijk kennis te geven aan 
het secretariaat. (Zie art. 22 van het reglement.) 

Wie kan mededeeling verstrekken van het tegenwoordig 
adres van het eerelid M. de Rooy, die nog steeds te boek 
staat als wonende Zocherstraat 81, Amsterdam'^ 

H a a g s c h e Phi la te l i s tenVereeniging, te ' s  G r a v e n h a g e . 
Secr.; C.J. COELAND, Van Weede v. Dijckveldstr. 80, 'sGravcnhage. 

VERSLAG der bijeenkomst van Dinsdag 23 September 
1924, 's avonds te 81/4 uur, in het „ZuidHollandsch 
Koffiehuis", te 'sGravenhage. 

Aanwezig 23 leden, w. o. 1 dame. Voorzitter de heer 
Stroo Na een hartelijk welkom van den voorzitter, waarbij 
hij het philatelistisch gebeuren, dat gedurende eenigen 
tijd geheel den Haag, ja zelfs ook geheel Nederland 
in beslag nam, een verblijdend verschijnsel noemde en 
tevens gewaagde van het feit, dat de dame en beeren 
onzer Vereeniging, die hebben medegewerkt, op ver
schillende wijze hebben bijgedragen om het een en 
ander schitterend te doen slagen. Het was hem dub
bel aangenaam, dat nè, die dagen het aantal aanwezi
gen zoo groot is en hoopte hij, dat dit een gunstig 
teeken voor een aanstaand werkzaam seizoen mocht 
zijn De notulen worden voorgelezen en onveranderd 
goedgekeurd, de verschillende ingekomen stukken na 
voorlezing afgedaan. 

Overgegaan wordt tot stemming over de voorge
hangen aspirantleden. Alle candidaten blijken met 
algemeene steramen te zijn aangenomen. Na eenige 
huishoudelijke aangelegenheden te hebben behandeld, 
wordt op voorstel van den voorzitter besloten aan de 
leden, bekroonden ter Internationale Postzegeltentoon
stelling, voor zooverre niet aanwezig, schriftelijk de 
gelukwenschen onzer Vereeniging toe te zenden. Naar 
aanleiding van de op die Tentoonstelling te bewon
deren geweest zijnde Mauritiuszegels, maakt de voor
zitter opmerkzaam op een niet minder waardevol, door 
het Eijkspostmuseum uit Berlijn ingezonden stuk, de 
9 Kr. groene foutdruk Ie emissie Baden, op geheelen 
brief, dat wellicht aan veler aandacht is ontsnapt. Hij 
heeft aanleiding gevonden voor hen, b.v onder de 
jongere leden, die hiervan misschien wel iets meer 
willen weten, zijn philatelistische bibliotheek te raad

plegen en leest een en ander door hem uit /de studie 
over de zegels van Baden van C. Lindenberg ver
taald voor en spreekt de hoop uit, dat zijn voorbeeld 
door anderen gevolgd zal worden. 

Daarna wordt overgegaan tot de verloting voor de 
correspondeerende en die voor de aanwezige leden. 

Een kleine veiling besloot de bijeenkomst. 
C. J. COELAND, Secretaris. 

Aangenomen als werkend lid. 
H. J. Kessler, Laan van Meerdervoort 227, den Haag. 
A. Regensburg, Populierstraat 45, den Haag. 

Aangenomen als correspondeerend lid. 
W. van den Dorpe, Slotlaan 46, Zeist. 
S. Leopold, Prins Hendriklaan 31, 2teist. 

Candidaten Werkend Lidmaatschap. 
mr. H. L van Zanten, adv.proc, J. Pzn.Coenstr. 31, 

den Haag. (Voorgesteld door D. Davidson.) 
G. A. M. Verschoor, Directeur Bijkantoor Scheveningen 

Rotteid. Bankverg., Leuvenschestraat 73, (ScÄete
ningen. (Voorgesteld door L Cremer Eindhoven.) 

Adresveranderingen. 
H. F. W. Becking wordt Mesdagstraat 94, den Haag 
mej A. M.V.Ranfft v/ordt Daendelstr. 47, den Haag 
dr. A N. van Praag wordt 2e Schuijtstr. 342, den Haag' 
P. V. M. F. Amiot wordt Hotel Centrum, Magelang (N.I. 
mevr. Hoogenstraaten wordt Hotel KasteelOud Wasse

naar, Wassenaar 
Overleden. 

B. J. F. Leemkoel, Harlingen. 
NAJAARSVERGADERING op Donderdag 23 October 1924, 

's avonds te S'/» uur, in het ZuidHollandsch Koffiehuis, 
Groenmarkt, te 'sGravenhage. 

Notulen. Begrooting vereenigingsjaar 
Ingekomen stukken. 1925, ingevolge art. 19 sub b 
Ballotage nieuwe leden. Huishoudelijk Reglement. 
Mededeelingen. Verloting. 
Periodieke verkiezingen inge Rondviaag. S'uiting. 

volgeart. I9 sub aHuish. Regl. Veiling. 

'Ver. van Postzegelverz. ,,de Globe", te Arnhem. 
Secretaresse :J. G. SchuurmanMeesters, Apeld.weg 57, Arnhem, 

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

Om 81/4 uur opent de voorzitter de door 25 leden 
bijgewoonde vergadering. Na voorlezing en goedkeuring 
der notulen wordt, na stemming, het candidaatlid W. 
F. Brouwer tgt het lidmaatschap toegelaten. Het 2de 
candidaatlid heeft niet voldaan aan de voorwaarde, zich 
op deze vergadering voor te stellen. 

De voorzitter deelt mede, dat er dit jaar weder een 
bescheiden algemeene verloting zal plaats hebben. 

Het voorstel van den heer te Winkel in Juli weder 
een societeits en in Augustus een vergaderingavond 
te houden, vindt geen bijval. ^^ secretaresse, 

Sluiting 91/4 uur. j . G. SCHUURMANMEESTERS. 

Nieuw lid. 
2. W. F. Brouwer, Da Costastraat 4, Leiden. 
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Bedankt als lid voor 1925. 
67. H van Hensbergen, Bruijnstr 48b, Rotterdam. 

141. J. J. W. K. van Dijck, Willenistraat, Emdhoüen. 
CandidaatIedeti. 

W. Raadsveld, van Luineystiaat 69, 'sGravenhage. 
(Voorgesteld door H. J. Staamer.) 

P. J. Kuijters, 2de Adelheidstraat 151, 'sGravenhage. 
(Eigen aangifte.) 

VERGVDERING op Dinsdag 28 October 1924, 
SOCIKTËITSAVOND op Dinsdagr 11 NoTember 1924, 

's avonds te 8 uur , in Café , , N a t i o n a l . " 

Philatelistenclub ,,Rotterdam", te Rotterdam. 
S e c r e t a r i s : P. J O R I S S E N P.C .ZN. , Beatrijsstraat t^S, Rotterdam. 

GEWONE BIJEENKOMST op Dinsdag 23 September 1924, 
des avonds te 1%, uur, in het Poolsch Koffiehuis. 

Aanwezig 17 leden. Voorzitter de heer De Ruiter, die de ver
gadering opent en met enkele warme bewoordingen de Ten
toonstelling, den opzet daarvan en de groote werkzaamheid van 
het Uitvoerend Comité bespreekt . 

De notulen der vorige vergadering worden gelezen en goed
gekeurd. 

Ter bezichtiging gaat rond eene verzame'ing Peru van onder
geteekende. 

Bepaald wordt, dat bij de maandelijksche verlotingen 2 stel 
der speciale Tentoonstellingszegels, als i en 2e prijs, zullen 
strekken, ter keuze van de piijswinners, die ook den anderen 
hun toegedachten prijs kunnen uitkiezen. 

Daarna sluiting. 
De secretaris, P. JORISSEN P.C.zn. 

Bedankt als lid. 
C. Dijkshoorn, Henergouwerlaan 31 a, Rotterdam. 

Overleden. 
H. Griebert, Finschley Road 262, London N. W. 3. 

Internationale Ver. ,,PhiIatelica", te 'sGravenhage. 
S e c r e t a r i s : J. N. H. VAN R E S T , Ful tonst raat 69, 'sHage. 

VERSLAG van de Algemeene Vergadering op Woensdag 
24 September 1924, in café „Hollandais", te'sGra
venhage. 

Aanwezig 1 dame en 62 heerenieden ; van den heer Trouw 
bericht van verhindering. 

De voorzitter opent de vergadering, wijzende op de groote 
opkomst der l eden; een terugblik op de juist achter ons liggende 
Internationale Tentoonstel l ing overtreft de verwachtingen van 
den grootsten optimist. Er past dan ook een woord van oprechte 
en warme hulde aan de organisators van dat groote w e r k ; 
slechts veel liefde en veel werk konden iets zóó doen slagen. 
Bovendien zal 't waarborgfonds, zoo niet alles dan toch voor 
't grootste deel 't geld der aandeelen terugbetalen. D e i n t . Tent. 
is dus een groot succes geweest . Van „Philatelica" verkregen 
van de leden, de heer Maingay een gouden medaille, de heer 
Kirchner een zilveren, 't Eerelid Amiabel zond der Vereeniging 
een felicitatie daarmee ; de voorzitter en de instemmende verga
dering wenscht dien leden geluk, in ' t bijzonder den aanwezigen 
heer Kirchner. 

Besloten wordt de 100 stel tenloonslellingszegels in de jaar
lijksche verloting onder te brengen. 

Voor de jaarlijksche verlotingscommissie worden gekozen de 
beeren Trouw, Van der Willigen en Verheydt. 

Een bespreking heldert de duistere zaak v a n ' t niet toezenden 
der aangekondigde nieuwe albums van IVlebus niet op. 

De voorzitter waarschuwt o. m. speciaal tegen een adres 
(van een onmondigen jongeling, Thiel, in Den Haag) uit het 
Ned. Phil. Adresboek. 

De candidaatleden worden aangenomen met 55 stemmen vóór. 
Daarna gaan rond de ingekomen zendingen voor den wed

strijd met de porten, ter beoordeeling door de aanwezige leden. 

Onderwijl wordt veiling gehouden. Na de veiling wijst de 
s temming uit, dat de 1ste prijs wordt toegekend aan den heer 
Van der Meulen, de 2de aan den heer Verheijdt; den 3den 
prijs verkrijgt de heer Snabel. 

Zegels voor de verloting zijn geschonken d o o r den heer en 
mevrouw van den Houwen, Verlegh en Groeneboer . 

Bij de rondvraag verzoekt de heer Rosseel eens een spreker 
over bijzonderheden van een of meer zegels. O p voorstel van 
den heer De Graaf wordt de instelling van een aankoopbureau 
in overweging genomen. 

Van den heer Snabel verneemt men, d a t ' t stempel der Intern. 
Tentoonstel l ing in water door loop t ; van den heer Kirchner hoe 
hij gevorderd is voor een boekenkast voor de bibliotheek der 
Vereeniging. 

Hierna sluiting. De Secretaris, J. N. H. VAN R E S T . 

« Nieuwe leden. 
316. E. B. Abrahams, den Haag. 
317. J. Molenaar jr., den Haag. 
318. W. Grawe, Voorburg. 
319. A. A. Neeb, Den Haag. 

Diplomanummers. 
310. P. W. Louwman, den Haag. 313. PHSigtmeytr, den Haag. 
311. A. Parqui, den Haag. 314, HQas^aAgxas, den Haag. 

91. F. Groeneboer , den Haag. 315. G. Schrama, den Haag. 
312. L. C. Terwen, den Haag. 

' Candidaatleden. 
J. Kromme, Hoofdconducteur Spoorwegen, Molenweg 168, te 

Zwolle. (Voorgesteld door J. Kroese en W. R. van Goor.) 
A. van Bommel, Kapper, Pretoriusstraat 23, te 'sGravenhage. 

(Voorgesteld door F. Groeneboer en j . Struyk.) 
F. Kuijiers, Koopman, 2de Adelheidstr. 151, te 'sGravenhage, 

(Voorgesteld door Rootlieb en Reijerse.) 
H. Jordaan, adres : .G. A. Dassen, Groote Markt, te Zwolle. 
F. L. Stegenga, Groeneweg 110, te Zwolle. 
S. Keizer. Sassenstraat 39 i, Zwolle. (De laatste drie voorge

steld door F. R. van Dam). 
Adr. Heynsius, Prinses Julianalaan 61, te Rotterdam. (Voor

j gesteld door H. H. Sirks.) 
1 J. M. C. Schiller , Paulus Potterstr . 336, te 'sGravenhage. 
j (Voorgesteld door P. G. Melsert en M. A. IVtanuskowsky.) 
I I. F. Kasfelijn, Wiekstraat 34, te 'sGravenhage. (Voorgesteld 

door A. van Rijswijk en H. van Beek.) 
G. F. Mirandolle, Goudenregenstr . 278 te 'sGravenhage. 

(Voorgesteld door R. H. Wijmans en C. van der Willigen.) 
J. H. van Noord, Stationscommies der Ned. Spoorwegen , 

Berkelsche Laan 72a,/^o/Z^r^fa/n. (Voorgesteld door W. A. Schor
nagel en Goedhart . ) 

F. Kuipers, Commies Invoerr. en Accijnsen, Forlweg 9 G8, te 
Hoek van Holland. (Voorgesteld door W. A. Schornagel en 
Goedhart . ) 

B. Hofman, Directeur der Rotterd. Schoolvereeniging, Schie
damsche Singel 70, te Rotterdam. (Voorgesteld door J . J . Oersfel 
en W B. Brocx.) 

mejuf. C. H. Tetterode, Regentesselaan 48, den Haag. (Voor
gesteld door W. van Steenderen en C. j . Reijerse) 

mevr. C . C . M. Janezonden Hertog, Galileïstr . 165, den Haag. 
(Voorgesteld door Hoogerdijk en Verhoeff.) 

Bedankt als lid. 
B. I. de Heer, Rotterdam. 
C. L. van Osch, Zwolle. 
P. M, Nelissen, Amsterdam. (31. XH '24). 
F. A. Bendeler. Del/t. 
H. Landheer, Delft. 
H. A. I. Jacobs. TJimahi (Ned. Indië.) 
j . A. Valk, Krabbendijke (31 XII '24.) 
A. Kleyn, Haarlem. (3 ' XII '24.) 

Adresveranderingen. 
J. C. B. Eijkman, Hemonystr . 13, Zulphen. 
S. v. d. Heide, Kanaalweg 8, Delft. 
C. C. van Slooten, Aert v. d. Goesstr . 30, den Haag. 
mevr. N. I. H. Akkerhuis, Haagweg 65, Rijswijk, Z.H. 
P. Raunian, Haagweg 65, Rijswijk, Z.H. 
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F. Tenhaeff, Luikerweg 1, Maastricht (tevens bedankt met 
3L XII '24). 

D. Th. V. d. Schalie, Louise de Colignystr. 43. den Haag. 
H. Raymans, Joan Maetsuijkerstr. 186, den Haag. 
O. Schrama, Fultonstr. 44, Den Haag. 

Adres gevraagd van: 
J. H. Druijf, vroeger Kastanjestraat 25, den Haag. 
H. J. Braaras, vroeger Almandestraat 48, Rotterdam. 

Vergaderingen. 
BESTÜURS- eu ALOEMEENE VEKGADEßING op Woensdag 

22 October 1924, respectieveiyk te ÏV4 en T /̂,, uur, in 
Café, »HoUandais«, Groenmarkt, te ' sGrarenhage . 

L Notulen. 5. Veiling. 
2. Mededeel ngen. 6. Rondvraag. 
3. Ledenverkiezing. 7. Sluiting, waarna gelegsnheid 
4. Verloting. voor ruil. 

Verzoeke adresveranderingen, opgave nieuwe leden, aanmel
dingen, bedanken, enz. te zenden aan den secretaris, Fultonstraat 
69, den Haag. _^__^^_«___>^ 

Ned. Phil. Ver. ,,Op Hoop van Zegels", te Haarlem. 
Secretaris : G. VERSTEEG, Loolaan 3, Rijsenburg. 

Voorgesteld als lid. 
Adr. J. Hoek, N. Binnenweg 161, Rotterdam. 

(Kigen aangifte.) 
L Braakensick, Zomerluststraat, Heemstede 

(Voorgesteld door H. Amesz, lid No 15) 
Bedankt als lid. 

J Weveriak, Koninginneweg 165, Amsterdam. 
(Lid No. 52.) 

Adresveranderingen. 
W. F. van der Vlugt (lid 96) van Pieterkiesstraat 28, 

Haarlem naar Arnoldystraat 22, Schoten. 
R. H. van Lunzen (lid 113), van Spoorstraat 78, 

Goor, naar Ged. Boterdiep 105, Groningen. 
W. B. de Jager (lid 145), Oude Loosdrechtsche weg 

17, Hilversum. 
De Secretaris, G. VERSTEEG. 

Algemeene Vergadering 
op Dinsdag 28 October 1924 in een der zalen van het gebouw 
Tan den Kegelbond, Tenipellerstraat 35, Haarlem (tevens 
rnilavond ) 

Punten van behandeling: o. a. Secretaris-verkiezing en 
vaststelling van liet Veilingreglement. 

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

VERSLAG der vergadering, gehouden op Maandag 8 Sept. 
1924, in Hotel-Restaurant „Willems", Groningen. 

Aanwezig 25 leden. De notulen der vorige vergadering 
worden goedgekeurd De voorzitter roept de aanwezigen 
welkom toe bij het begin van het nieuwe seizoen. Het 
drukke bezoek gedurende de zomerbijeenkomsten doet 
stijgenden bloei der vereeniging verwachten. De rekening 
over 1923 wordt overgelegd, waaruit blijkt, dat de 
geldmiddelen met bijna f 15,— zijn achteruitgegaan, 
zoodat het jaar 1924 begint met een batig saldo 
van f 106,65 

Bij ballotage wordt de heer F S. van Klooster F. S.zn. 
te Groningen, voorgesteld door den heer Kampinga, 
als lid aangenomen. 

Hierna sluiting. 
Nieuwe leden. 

83. C. van der Griendt, Friesche Straatweg 37, 
Groningen. 

84. E. A. Lose, Kerkstraat 36 a, Groningen. 
Adresverandering. 

80. A. Dekker, Oude Ebbingestraat t9, Groningen 
Vergadering. 

Maandag 10 November 1924, te %Vi uur, in de bovenzaal 
van het Hotel-Restaarant Willems, Heerestraaf, te Groningen. 

REKENING over 1923. 

ONTVANGSTEN. 

Saldo ultimo December 1922 
Contributies 

» nieuwe leden 
Ontvangsten 10% van 15 rondzendingen 
Opbrengst aandeel advertenties Maandblad 

f 120,30 
- 185,50 
- 52,15 
- 108,43 
- 48,84 

f 515,22 

UITGAVEN. 

Maandblad per 1923 
Incasso contributies 
Contributie Nederlandsche Bond 
Maand-verlotingen 
Jaarverloting 
Expeditie rondzendingen 
Convocaties, porto's secretaris 
Porto's penningmeester 
Zaalhuur 
Bureaukosten en diversen 
Saldo 31 December 1923 

193,77 
9,20 

21,70 
48,50 
57,85 
20,40 
19,20 
4,60 

27,60 
5,75 

106,65 

f 515,22 

De Kasnazieners : 
J . BEÜKEMA. 
P H DEJVOGEL. 

De Penningmeester: 
J. H. FRERKS. 
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MEDEEANDM MMIBLAD ÏOOR PllTELIE 
OFFICIEEL ORGAAN VAN: 

de Nederlandsche Vereeniging van Postzegelverzamelaars te Amsterdam; de Postzegelvereeniging „Breda" te Breda; de Vereeniging van 
Postzegelverzamelaars „Hollandia" te Amsterdam; de Utrechtsche PhilatelistenVereeniging te Utrecht; de Haagsche PhilatelistenVereeniging 
te 'sGravenhage; de Vereeniging van Postzegelverzamelaars „de Globe" te Arnhem; de Philatelistenclub „Rotterdam" te Rotterdam; de 
Internationale Vereeniging „Philatelica" te 'sGravenhage; de Nederlandsche Philatelistische Vereeniging „Op Hoop van Zegels" te Haarlem; 
de PhilatelistenVereeniging „Groningen" te Groningen; de PhilatelistenVereeniging „ZuidLimburg" te Maastricht; de PhilatelistenVereeniging 
„Apeldoorn" te Apeldoorn; de Postzegelvereeniging „Helder" te Helder en den „Nederlandsche Bond van Vereenigingen van Postzegelverzamelaars". 

BRONZEN MEDAILLE LUXEMBURG 1922 ; BRONZEN MEDAILLE BRüNN 
(TSJECHOSLOWAKIJE) 1923; ZILVEREN MEDAILLE W E E N E N 1923; 
VERGULD ZILVEREN EN ZILVEREN MEDAILLE ' s GRAVENHAGE 1924. 

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

Eereleden 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 / 5,—. 
Buitenland, » » » » » > 6,—. 
Afzonderlijke nummers » o,50

Gratis voor de leden van bovengemelde Vereenigingen. 

(Aanvulling blz. 92, 2e kol,, 3e r., achter „131". *). 
Het nieuwe Bestuur begon met de »zorgen«, die het vooraf

gaande had gemeend zonder moeite te zien verdwijnen, dooi dat 
het zich geen begrip had kunnen vormen van den treurigen 
toestand, waarin het dirigeerend Bestuurslid van den Verkoop
handel in de jaren 1889/91, de Vereeniging had gebiacht , onder 
de oogen te zien. De opvolgende Besturen, waarin Vooizitters 
waren de bee ren : Mr. j . E. W. Twiss (1895/96); Mr. F. H. van 
Lennep (slechts 6 weken); Kolonel J. C. Bonman (1896—1899), 
vervolgden het aangevangen werk en, toen eindelijk de zonder
ling ingewikkelde administratie van het evengenoemd dirigeerend 
Bestuurslid, na door mij geheel te zijn afgewikkeld, met de meest 
zorgvuldige hulp van den heer Kroesen, een boven lof ver
heven Penningmeester, de »schulden« had uitgewischt, was de 
dageraad van een nieuwen dag aangebroken. Het was aan den 
Voorzitter, den heer J. C. Bouman, in Juni 1898 gegeven, de 
blijde boodschap aan de Vereeniging te kunnen brengen : ^De 
crisis is doorstaan, de Vereeniging is vrij en zonder sehn ld.' 

A f d e e l i n g e n waren in die tijden van bewolking en het lang
zaam doorbreken der zon, verrezen in Haarlem (28 Jan.) door den 
heer A. Koolhoven e.a., 'sHertogenbosch (17 Aug.) door den heer 
L. Rijkhoek, en Groningen (16 Sept.) door den heer A.Wreesman, 
in 1895, Amsterdam in 1897; die in Johannesburg 1895, Gronin
gen, (1895/1900), Zwolle (1896/1900), Amersfoort (1900/01) hadden 
toen geen voldoende levensvatbaaiheid om zich te ontwikkelen. 
Doordat in 1899 uit onze Reglementen verdween de uitsluiting 
van postzegelhandelaars als lid — tot uitsluiting van handelaars 
besloot de Buitengewone Alg. Vergadering van 20 Februari 1892, 
op grond de Vereeniging eene voor » Verzamelaars« was — 
werd door een zestal beeren op 15 Oct. 1899 te Rotterdam een 
Afdeeling opgericht, welke Afdeeling, jammer genoeg, reeds in 
1904 ophield te bestaan. Daarna werden opgericht de .Afdeelin

*) Noot: De aanvankelijke buitengewone vermeerdering van liet aantal 
leden is toe te sclirijven aan de geleidelijke toetreding van de „Bondsleden" 
tot onze Vereeniging. Hierdoor werd de levensdraad van dien Bond afge
sneden en werd de „Vereeniging van Postzegelverzamelaars" de eenige 
„Nederlandsche".) 

Vaste medewerkers: I. A. KASTEIN, p. C. MILIUS, 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 , 
Postrekening No. 37183. :: | | ■■^ 

ADVERTENTIËN (bij vooruitbetaling): 
Vi pagina ƒ 3 0 , — Ve Pagina . / 7.5° Vj, pagina, ƒ 4 , — 
Vi » » 17,50 V« » . > 6,— '/]8 » ■ » 3.— 
1/, » » 12,50 V» » . » 5,50 Bii 3. 68n 12maal plaat
1/4 » . 10,— Vu » • » 4 , 5 0 aing 5,10 en 15'/o reductie 

gen : DoesburgDoetinchem door den heer A. J. Valewink, 1904, 
WestFriesland door den heer Dr. A. H. van den Berg, 1905, Fries
land door eers tgenoemden heer A. J. Valewink, 1906, Arnhem 
en Omstreken door den heer G. V.van der Schooren c.s., 15 Febr . 
1907, Twenthe door den heer A. N. Hamelberg, 1907, Enschedé 
door den heer A. G. Beltman, 21 Dec. 1909, waarv?n de eerste 
en de laatste niet meer bestaan, de laatste ging op in die van 
Twenthe . Nauwelijks teruggekeerd te Amersfoort of de meerge
noemde ijveraar en stri jdmakker voor de belangen van onze leden. 
Kapitein A. J. Valewink, heeft aldaar weder aan een Afdeeling, 
het leven geschonken, hetgeen eveneens van den heer A. C. Voss 
gezegd kan worden, die de oprichting van de Afdeeling Gooien 
Eemland bevorderde, van de beeren Dr. W. Th. M. Weebers, P.H. 
van der Weg en J. H. Albrecht c. s., die de oprichters waren 
van de resp. Afdeelingen Leiden, Dordrecht en Nijmegen. 

Uit dit alles blijkt, hoezeer de leden der Nederlandsche Ver
eeniging met de Besturen medewerkten, om hare eenmalige 
grootheid hoog te houden, haren reeds zoo vroegtijdig verworven 
roem in het buitenland, met hand en tand te handhaven . De 
A f d e e l i n g e n (de Vereeniging telt er 13), in den beginne wel 
gewenscht doch liefst als onderdanen van een enkele groep, 
waren en bleven de machten, die Neérlands naam, Neêrlands 
degelijkheid, Neêrlands eerlijkheid, ook op onsgebied tot in de 
verste hoeken van het Heelal zouden blijven hoog houden en ver
dedigen. 

De » T e n t o o n s t e l l i n g e n « , door verschillende Afdeelingen ui t 
geschreven en met den besten uitslag bekroond, bewezen hoe 
hoog het Buitenland onze Vereeniging schatte. Hier wordt her
innerd aan de buitengewoon geslaagde I n t e r n a t i o n a l e T e n 
t o o n s t e l l i n g e n van de Afdeelingen 'sGravenhage en Utrecht, 
de laatste ter gelegenheid van haar tienjarig beslaan, gehouden 
in Tivoli van 25 tot 31 Mei 1898. Beide tentoonstel l ingen, de 
Haagsche was van 1896 en bleef de eenige die geen nadeel ig 
saldo naliet, waren schit terend ; op deze was een verzameling, 
die nooit meer gezien is geworden dan misschien op eenige ofifici
eele tentoonstelling in het Duitsche Rijk, nl. die van den Vorst 
van Saksen, en enkele andere buitenlandsche, benevens de 
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Nederlandsche verzamelingen, deze waren echter m Utrecht ir3.s.\&r 
en voltalliger Daar was o ni. ook de prachtige uitgebreide 
verzameling Nedeiland en Kolomen, onge t r . en gebr , benevens 
de Proefdrukken van heer G. F. Leliman en de met deze collectie 
wedijveiende van heei Jhr. C Ph. L van Kinschot, waarbij tevens 
een eenige pioefdrukkenveizameling van postzegels was, waarin 
te zien was het unicum \ an Nederland i864, gegraveerd dooi 
Kaiser, zoomede eene van ontwerpen en proefdiukken van brief
kaarten Daaionder waien ontwerpen, die als etsen kunnen be
schouwd worden Er waren (zijn ') toen nog vele van die grove, soms 
leekachtige teekenmgen, verscheidene zoo maar los uit de hand 
met potlood getrokken, aanwezig in het archief dei Posterijen 
Dat ervan in die tijden m handen van beta lende l ieihebbers of 
handelaars kwamen is niet te verwonderen, daarop werd geen 
acht geslagen Een zeldzame verzameling was de gespeciah
seeide der Virginische Lil. van den heei J. L. van Dieten Jr., 
waarbij geheele vellen van de eerste uitgifte tot i/—, enz enz enz. 

De vele overige, zoo ook de kleinere ter gelegenheid van 
Philatelistendagen of Congressen, kan ik niet alle aanhalen, 
doch vermeld hier toch nog even de zeer goed geslaagde bui
tengewoon prett ige tentoonstelling dei Afd West Friesland, van 
16 tot 18 Nov 1907 te Hooftt g e h o u d e n , ik zie nog den onder 
de tonen der muziek vrolijk van ons scheidenden heer A. Warren, 
hoor nog hoe hij, op den drempel der zaal, ons Volkslied aan
heffende, het muziekcorps aangaf hetzelve te spelen 

Nu ben ik gekomen tot de O r o o t e I n t e r n a t i o n a l e van de 
V e r e e n i g i n g , gehouden m het Hoofdgebouw van het Koninklijk 
Zoologisch Genootschap te ' s  G r a v e n h a g e van 9—19 A u g u s 
tus 1901, en de n ö g g r o o t e r e , gehouden ter gelegenheid van 
haar zilveien jubileum 111 het Feestgebouw >BeIievue< te A m 
S t e r d a m van 3 Juni tot 10 J u n i 1909 . Beide zijn de schit
terendste getuigen van de geestelijke en de stoffelijke kracht 
der » N e d e r ' a n d s c h e V e r e e n i g i n g v a n P c s t z e g e l v e r z a 
melaars«, van haai en haai orgaan, het >Nederlandsctl Tijd
sciirift van Postzegelkunde , uitgegaan Glansrijk waren beide 
Van alle zijden hoorde men uitroepen van bewondering, soms 
slechts het alleszeggende < Very fine '« tjatnais vu ■'« »Grossar
tigf' »Epatant '« enz enz enz. en kwam men tot ons met 
loftuitingen, gelukwenschen enz enz >Nooit gedacht '« N e e n ! 
vooral niet die van 1901, waartoe op iniliatief van den heer 
Anton M. van Hoelf, toen te Rottet dam woonachtig, na rijpe 
overweging besloten werd. De Vereeniging had weder een batig 
saldo ZIJ kon weder iets grootsch m het belang van alle Ver
zamelaars en Handelaars doen, haie roeping vervullen. Het 
behaagde Hare Majesteit onze geëerbiedigde Koningin van Hare 
belangstelling in ons streven te doen blijken, door het schenken 
van eene groote medaille, die, als Eereprijs toegekend werd 
aan de inzendingen van den heer Jlir C. Ph L. van Kinschot. 
Zeer vele Fransche verzamelaars, een jaar te voren door genoem
den heer Van Hoek aangespoord, hadden ingezonden en velen 
waren tegenwoordig De fraaiste en uitgebreidste verzameling 
met uitsluiting van Neder l a rd en Kolomen, was die van Frank
rijk van heer Graaf P. Durrieu, Parijs, waaiaan mede een Lere 
prijs toegekend werd Buitengewoon kunstiiik — ik zie het nog 
duidelijk voor mij — was het werk van M"» Valentine Leseurre, 
Parijs: de keurig net en chronologisch gerangschikte postzegels 
waren op uit de hand beschilderde cai tons geplakt , hare keurige 
teekenmgen gaven te aanschouwen, hetgeen m de verschillende 
Staten in het bijzonder te zien of te vinden was — dus niet 
dat, wat in meerdere Staten voorkomt Het is het eenigste 
kunstweik van dien aaid, dat ik ooit op binnen of buiten
landsche tentoonstellingen ontmoet h e b , wel iets in dien geest, 
maar dat was kinderwerk bij het hare vergeleken Die te Am
sterdam overtiof weder de vorige, waarbij niet uit het oog moet 
worden verloren de hoofdfactor de bloei, al rijker en rijker gewor
den en veelal tevens »tijd en omstandigheden <r Zeer waarschijnlijk 
zal de Internationale van 6 Sept te 's Gtavenha/^e, »la Gloire'^ 
zooils een Fransche dame mij verzekeide, der Nederlandsche 
Vereeniging zoo mogelijk nog hooger doen stijeen, zonder nog 
te kunnen beoordeelen wat nu zooal te zien, te ovci denken, te 
' ee ren zal worden gegeven, ben ik toch overtuigd, dat zij voor 
diegenen die oordeelen kunnen, ook den stempel van den tegen
woordigen tijd zal dragen Zoo was het verschil tusschen beide 
voornoemde Internationale Postzegeltentoonstellingen duidelijk 
zichtbaar hoofdzakelijk bij de kleinere verzamelingen Verzame 
lingen als die van de heeien Duveen, Manus, Waller, Warren e. d., 
kunnen daaronder niet begrepen worden. De Amsterdamsche Inter

nationale was een nieuwe, groote parel aan den reeds parelnjken 
kroon der Nederlandsche Vereeniging Ik herinnei aan de , j a ! ik 
zou haast zeggen jvolmaakste«, verzameling van Nedei land en 
Kolomen var ons tegenwoordig Lerelid Baron R. A L. Lehmann, 
600 cartons waien van de 1200 slechts te aan=;choutten , alles, 
behalve wel te verstaan, de afstempelingen, de brieven varaf de 
17e eeuw eenerzijds, de ontweipen en proeven anderzijds, onge
bruikt en gebruikt, enz , een dergelijke, minder uitgebieid, van 
den heer J. J. Werumeus Büning, allerschoonst, trok aan, bekoorde 
door de kabinetstukken, door de nette kantteekeningen, de ver
groote, met de hand geteekende typen, bovendien munt te zij uit 
door studie en de heldeie , voor leeken verstaanbaie ophelderingen 
Niet minder fraai was die van den heer P. '^.\idX\tx,Overvetn, 
deze verzameling was alleen ' gebruikt« , de voorafgaande alleen 
»ongebruikt« De derde, de »gemengde« (ongebruikt en gebruikt) 
was die van den heer A J Warren, de »positief wetenschap
pelijke«, nl die met »bewijzen« Deze veizameling, die, uitgebreid, 
ook nu in Pulchri Studio te zien zal zijn, wijkl in veel van de 
verzamel opvatting der Nedeilanders af hij is »Engelschman«, 
stelt zich niet tevreden met een »het zal wel zus of zoo gegaan 
zijn«, hij wenscht te »bewijzen«, dat wat hij als officieel aan
neemt, het ook IS Wat ik aanvoer is bevestigd door de uitgave 
in 1910 van zijne kcurstudie : ^Perforations Galore, or the Last 
Word (to date) on the Perforations of the »Holland and Colonies« 

Stamps 1 Nog noem ik even de buitengewone veizamelmgen van 
de beeren ]A.].]imttn,Ma.\xx\t\mmt\ongebtuiltAe2A.tw^^ebtmLt 
de ld Postoffice en Transvaal, dit zoodanig opgezet, dat aan elke 
jury, welke ook, het recht moet worden ontzegd, ze te beoordeelen 
beide verzamelingen verdienen op gelijk hoogen rang te staan 
en toch zouden de tegenwoordig nog geldende wijze van beoor
deeling, de jury, onder den invloed der twee overdreven opge
schroefde »post office« zegels, besluiten doen het in waarheid 
minder lastige — ik oordeel niet naar geldprijzen — Mauri t ius 
boven het oneindig veel meer kenni«, studie en moeite ei^chende 
Transvaal te verheffen, H. P. Manus, Amsterdam, (de keurige, 
studierijke platenverzameling van Tasmania, 4d in beide drukVen, 
N. Z Wales , geheel complete platen der Sydneys 2 d blauw 
met de hergraveerde, die van de 3 d. groen, 1850, enz enz enz) 
Evenals te 'sGravenhage in 1901, waren ook te Amsterdam de 
meeste inzendingen van bui tenlanders of van in het buitenland 
wonende Nederlanders, zooals b v de heer Duveen. Hiermede 
sluit ik een belangrijk hoofdstuk af, van de daden van de Neder
landsche Vereeniging en van ha re Afdeelingen 

Reeds is gezegd dat , in de tijden van lasten en zorgen, de 
Nederlandsche Vereeniging bleef vooruitgaan, zoowel in ledental 
als in vermeerdering van Afdeelingen en m financiën Het 
S t a n d a a r d w e r k voornoemd was, let men op den toenmaligen 
toestand harer kas, een onbetwist stoute daad, doch eene die 
duidelijk naast moed, het vertrouwen m de toekomst van Bestuur 
en leden aantoonde Reeds in 1902, April, werd een Commissie 
benoemd bestaande uit de H H G . F L e h m a n , ] H. Albrecht , J E 
Bohlmeijer, J A Wreesman en D E Schreuder=, die ter uitgave 
moest voorbereiden »een nieuw handboek der postwaarden van 
Nederland « Fr kwam, doordat allen met over voldoenden tijd te 
beschikken hadden, de k d e n in verschillende plaatsen woonden, 
niet allen dezelfde inzichten hadden, enz , in 1905, 12 Nov , een 
einde aan haar bestaan Bestuur noch Algemeene Vergade i ing 
waagden vooistellen te doen, totdat in Nov 190g werd besloten, 
tot uitgave van een nieuwe, moeilijk schatbare doch beslist heel 
wat kostbaarder uitgave van een » H a n d b o e k van d e P o s t 
w a a r d e n v a n o n z e Koloniën« , waartoe eene reeds voorloopiee 
Commissie, bestaande uit de hee ien J A L. Roeloffs, Voorz , E 
Bonn, Secr , W F Gerdes Oosterbeek, Penningmr , J E Bohl
meijer, G Buijs en ik benoemd was, die toen eene definitieve 
werd. In October 1909 was een eerste gedeelte, de frankeer
zegels van Ned Indie, 1864/65, voor afdruk gereed Velschil lende 
omstandigheden leidden tot vertraging De gerechtigde wensch 
van het Bestuur, dat met de uitgave met zou begonnen worden 
voordat het geheele, a l t h a n s h e t hoofdgedeelte ei van, voor afdruk 
gereed was, zou door pract isrhe bezwaren door het uit treden 
van den heer Bohlmeijer uit de Commissie en het bericht van 
den heer Mr M J Mijer, dat hij gaarne aan het werk zijne krachten 
wilde wijden, doch niet vooi Oct 1912 te 'sGraverhage zou 
terugkeeren enz , de uitgave vele jaren ophouden 

Helaas werden door den dood ons ontrukt, de beeren Buns 
en Mr Mijer Werden de aanteekeningen van den eerstgenoemde 
ter beschikking gesteld, de Commissie bestaande uit de beeren H 

M A N D f V . 
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F W Becking, Voorzitter, G V van der Schooren, Vice Voorz , 
Mr E. Bonn, Secretaris, J E. Bohimeijer, W P Costerus Pzn , 
G A J van Engelen van der Veen, W F Geldes Oosteibeek 
en J C Pull, ontving gelukkig het omvangrijke deel van het 
geen genoemde heer Mi. Mijer, overleden in 1916, had afgeweikt 
en door den heer Voorzitter dei Commissie aangevuld weid 
Het tweede zeer belangwekkende groote II deel, zullen de 
bezoekers der Tentoonstel l ing kunnen bewondeien en, naai ik 
hoop, zich aanschaffen, daaruit spreekt een nieuw sterk sprekend 
bewijs, van de geestelijke en stoffelijke kracht en den sterken, 
ernstigen wil van de »Nederlandsche Vereeniging van Postzegel-
verzamelaars<', het ideaal harei stichters te blijven veiwezenlijken 

Ook uit haar midden, op voorstel van den heer L. Rijkhoek, 
ontsproten de P h i l a t e l i s t e n d a g e n , waa'van de drie eerste (1906) 
te 's-Giavenhagc gehouden werden, waaruit, wedei op voorstel 
van een harer leden, den heer Leon de Raay (1907) de » N a t i o n a l e 
B o n d ' geboren werd Hier stond wederom de Nederlandsche 
Veieeniging aan de spits Het was niet altijd zonneschijn, maar 
wai r kan deze vooitdurend gevonden worden, waar allerlei groepen 
zich onder een vlag scharen, en elke groep beginselen of neigin
gen heeft, str'idig met de algemeene belangen, die zij niet kunnen 
en toch meenen te »kennen« ' Septimisten contra op t imis fn , 
mammondienaars contra offervaardige priesters ' Niet alleen in 
den Bond, ook in de Nederlandsche Vereeniging waien en zijn 
er, die altijd iets aftedingen hebben en de domste, soms gepaard 
aan de grofste bewoordingen, tot »levolutie« pukkelen Hieibij 
spelen »ijdelheid», »waanwijsheid«, »geldgiengheid«, »zelfzucht« 
e d de hoogste toonen uit en vereenigen deze contrasten zich 
om het »Licht« te verbleeken Elk Bestuur, waar ook ter wereld, 
ondervindt hetzelfde, zoo niet dadelijk dan toch na een of meer 
jaren ?ou ieder lid van een veieeniging, of van een bond e d , 
een oogenblik van invloeden, dus ook van elke waan bevrijd, 
zich weten een denkbeeld te vormen van »besturen« en hoe die 
besturen, zelfs indien zij aanvankelijk uit leeken saamgesteld zijn, 
spoedig de meest uiteenloopende gedachten, meeningen, wenschen 
enz der leden leeien kennen, hoe zij trachten middelen te vinden 
om, na ernstig, zeer einstig beraad, naar een door het »geheele« 
bestuur gedeeld oordeel »tevredenheid« te zaaien, »eenigheid« 
te smeden, allen zouden dan ook begrijpen dat, zijn de grond 
slagen van vereeniging of bond goed, elk bestuur zich »moet« 
verheugen in voorstellen tot mogelijke verbeteringen die meer 
en meer moeten leiden tot homogeniteit van geest, de geest die 
voor en boven alles tevredenheid schenkt, gioei en bloei van 
het goede brengt aan en voor allen ' 

De Bestuursleden vanaf 1900 hebben met minder gewerkt dan 
degenen, die in 1894 en daarna de dagen v in groote geldelijke 
zorgen der Vereeniging hadden te ovei winnen (volgens het verslag 
der financieele Comm was er op i Aug 1899 reeds een kassaldo 
van f 821,12 en een jaar later, i Aug 1900 van f 1285,80 + 
reserve f 25 — ') en de middelen moesten zoeken om die harde 
beproevingen der Vereeniging niet nadeelig te doen inwerken 
op haren groei en bloei , voor dit zegeniijk werk komt dien heei en 
Bestuursleden niet minderen dank, niet mindere lof en hulde 
toe, dan den leden die daartoe medewerkten, in menigerlei op
zicht allen met een zelfde gevoelen bezield, den naam der »Neder 
landsche Vereeniging van Postzegelverzamelaars« hoog te houden 
en hare levenssappen te versterken, ook in dagen van strijd 
Op voorstel van mij werd de Voorzitter, de heer J C Bouman, 
die, wegens gezondheidstoestand zich niet herkiesbaar stelde, nadat 
de Afd Amsterdam een gelijk voorstel ter tafel bracht en het 
Bestuur dit had overgenomen, tot Eerelid onzer Vereeniging 
benoemd (Alg Verg Rotterdam 29 April 1900) Het toen ge 
kozen Bestuur bestond uit de H H H F W BECKING, Voorzitter, 
A F W S T R O O , Vice Voorz , Jhr. VAN KINSCHOT. Secretaris, 
C M H K R O E S E N , Penningmeester A C W ROODENBURG, 
Bibliothecaris In het eerste jaar van dit Bestuur, wordt de groote 
Parijsche Tentoonstelling gehouden, waarop verscheidene onzer 
leden (Dr Kloss, v Kinschot, v d Berg, v Dieten, Polman, 
Kosack, Roodenburg, de Heer en v Hoek — deze was ook lid 
der Jur) aldaar en bracht toen een toast uit op onze Vereeniging en 
haar Orgaan, welke door de geestdrift waannede deze werd ont 
vangen en beantwoord, de hooge waardeering voor ons allen op 
nieuw bekrachtigde) mededongen en den naam der Nederlandsche 
Vereeniging m het buitenland opnieuw eere brachten Niet alleen 
trokken hunne verzamelingen daar de aandacht, maar velen ont 
vingen zelfs hoofdprijzen De Jury vereerde het Nederlandsch 

Tijdschrift voor Postzegelkunde met den hoogsten prijs, de zih eren 
medaille Op de Najaarsvergadering van dat jaar werd ik, als 
hoofdredacteur van het Tijdschrift, op een door het Bestuur 
overgenomen schriftelijk voorstel van Jhr van Kinschot met 
algemeene stemmen tot Feielid der Nederlandsche Vereeniging 
benoemd (27 Oct 1900) In de voorjaarsvergadering (28 April 
1901) opende de Penningmeester, de heer Kroesen, zijn verslag 
met een »jubelkieet« Jammer dat deze Penningmeester en de met 
hem wedijverende Secretaris, Jhr van Kinschot, die met bui ten 
gewonen ijvei en plichtgevoel gewerkt haddenen in de geschiedenis 
onzer Vereeniging eene eereplaals moesten innemen, n ie t langer 
konden medewerken aan haien verderen opbouw Beide beeren 
werden op voorstel der Afd Amcrsfomt en V Gravetihage met 
grooten byval door de vergadeiing tot Eereleden benoemd De 
Algemeene Veigader ing te Rotterdam gehouden op 26 April 1903 
benoemde den veidienstelijken medewerker aan den vooruitgang 
van onze Vereeniging, den heer J E. BOHLMEIJER, op voorstel 
van het Bestuur, mede tot Eerelid. 

De heer C W A F E I B \ K K E R en H S C H U T werden toen als Secre 
tar isresp Penningmeester gekozen De laatste beuch t een bestuurs 
functie niet te kunnen aanemen, de heer Roodenburg wenscht, 
wegens particulieie omstandigheden, bij de a s verkiezing met 
meer in aanmerking te komen Ter Algemeene Vergadering te 
Dordrecht, 27 Oct 1901, wordt gekozen als Penningmeester de 
heer A J V A L F W I N K Om kort te gaan toen in 1902 de heer 
Becking en nog twee der Bestuursleden zich niet herkiesbaar 
stelden, werd tot Voorzitter gekozen de heer C W A F F L B A K K E R 
Behoudens enkele verwisselingen in den loop der jaren, zoo 
door bedanken als oveilijden, is het Bestuur vanaf 26 April 1903, 
onder voornoemden Voorzitter tot 24 November 1912 voor onze 
Vereeniging werkzaam geweest Deze leden waren de beeren : 
Jhr VAN K I N S C H O T tot 1907, A J V A L E W I N K tot 1906, W K 
RuroFRS 1902, JOHN A VAN ROOIJ 1902—06, H H I 
ScHalfER 1903—04 (overleden 24 Juni), Mr E B O N N 1906—1908, 
P J. VAN H A R D E R W I J K 1903 April, J H R J A A VON SCHMID, 
M W I N S 1904 Nov en ondergeteekende 

Tot Eereleden werden benoemd de Heeren D E S C H R E U D E R S 
(Nov 1904) H F W BECKING (Dec 1908), R L E H M A N N , Mr M 
J MIJER en J GOOSSEN CZN 

Evenals het voorafgaande is er veel, zeer veel dooi dat ijverige 
Bestuur gedaan, met het enkele doel, de Vereeniging nog krach
tiger te maken nog bloeiender te doen opgroeien, opdat zij aan 
alle zijden rijke vruchten zou dragen ten voordeele harer leden, 
ter bevordering van kennis en wetenschap Hebben niet allen 
ingestemd met zijne inzichten, dan was het doordat velen, zooals 
ten allen tijde en overal, zich geen begrip konden vormen van 
het doel en, zirh verliezende in bespiegelingen, onvatbaar waren 
voor het noodzakelijke ideale naast de praktijk Met dank kan 
ook hier aan deze Bestuurderen der Vereeniging van 1903 tot 
1912, hulde worden gebracht voor de krachten die zij aan de 
Neder landsche Vereeniging ten beste gaven 

Het nieuwe Bestuur, gekozen 24 November 1912, bij het heen 
gaan van het voornoemde (behalve J B Robert) bestond uit 
de H H G V VAN DER SCHOOREN, Voorzitter, Mr E B O N N , 
Secietaris, Ti i H K L I N K H A M E R , Penningmees ter H J B O E K F N , 
Bibliothecaris, W P COSTERUS P Z N Directeur »Verkoop«, ik, 
Hoofdredacteui en Directeur »Aankoop« Beide voorlaatsten ver
wisselden later hunne eereposten, terwijl de later gekomen beeren 
Dr A VAN D A M , Secretaris, en mr Bonn, Vice Voorzitter werden 

Ook dit Bestuur, dat dadelijk aanving met een onderzoek van 
de verschillende wenschen en klachten en, al naar den uitslag 
ervan, pogingen m het werk begon te stellen aan de eerste te 
voldoen voor zoo\er het mogelijk was en, eveneens voor zoover 
gegaan kon worden, de klagers te bevredigen, was het gegeven, 
thans ongeveer 12 jaren de Vereeniging te leiden en gedurende 
dit t i jdperk,hare krachten te versterken, 'hare levenssappen te ver
meerderen, zoodat deze thans tot een tot nog toe ongekenden njk 
dom zijn aangegroeid Er staat weder een leider aan het hoofd, wiens 
ideaal streven bijna op gelijke Iijn met dat van den grooten 
stichter, den heer A Huart kan gesteld worden, j a ' dat, gelet 
op de ongekend groote uitbreiding, zoo wat ledenta l als behoeften 
betreft, nog hooger staat, om reden de beieiking van het doel, 
thans zooveel meer moeiten en offers eischt, hetgeen ik per
soonlijk, die gedurende biina 4o jaren een zelfde ideaal voor 
oogen had, het tegen alle stormen in heb trachten te verwezen
lijken, te beter kan gevoelen, te hoogei weet te schatten Doch 
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ook hij heeft een staf om zich, die krachtdadig en wat niet ver
zuimd mag worden hier te worden vermeld, geheel vrij en zelf
standig medewerkt de „belangen der verzamelaars" te behartigen 
en de „kennis" te bevorderen van alle l iefhebbeis. Ik ben dan 
ook overtuigd in naam te spreken van het geheele tegenwoor
dige bestuur en van de talrijke verzamelaars en handelaars , 200 
binnen- als buitenlandsche, die hem in zijn onvermoeid wei ken 
en strijden voor de belangen der Postwaardenkunde hebben leeren 
kennen en bewonderen, zoo ik hier onzen twaalfjarigen Voorzitter, 
den heer G. V. VAN DER SCHOOREN, lof en hulde breng, voora l 
da tgene wat hij heeft gewrocht, voor al datgene wat dit Bestuur, 
bezield door zijn ideaal, heeft kunnen tot stand brengen en 
bevest igen tot roem en grootheid van de „NEDERLANDSCHE 
VEREENIGING VAN POSTZEGELVERZAMELAARS". 

De langdurige oorlog met zijne nog ellendiger gevolgen df'ed 
zich ook in onze liefhebberij en in hare Vereenigingen e. d. 
gevoelen. De Neder landsche Vereeniging, met ha re talrijlce 
bui tenlandsche leden, bleef, dit spieekt van zelf, daarvan in 
't minst niet verschoond. Had zij gedurende den oorlog zonder 
veel bezwaar het hoofd aan alle minder opbeurende toestanden 
kunnen bieden, met Augus tus 1919 stond haar u i tmuntend 
Bestuur voor een onoverkomelijke zwarigheid, zoo geene veran
der ingen werden gebracht in haar Orgaan. De inkomsten waren 
verminderd ; de buitenlandsche abonnés en adver teeiende firma's 
voldeden niet aan hunne verplichtingen, en . . . . de uitgaven 
zouden verviervoudigd worden. Eene inkrimping van het Neder-
landsch Tijdschrift voor Postzegelkunde tot op de helft was 
noodzakelijk en toch waren de uitgaven voor dit besnoeide Tijd
schrift tweemaal hooger dan voorheen. Op voorafgaande con
gressen waren reeds stemmen opgegaan ter bevoi dering van een 
samensmelt ing van de beide hoofdbladen door het Bondsbestuur. 
Met het »ideaal ' : de vereeniging van alle Nedeilsndsche verza
melaars onder een banier, kon ik mij best vereenigen, m^ar . . . 
de machtigste en kracht igste Vereeniging, de »Nederlandsche«, 
zou hierdoor »haar» banier , die waaronder zij was opgevoed, 
groot, beroemd, krachtig was geworden, moeten offeren aan de 
»Eenheid«, aan de »Postzegelkunde van alle Nederlandsche Phila
telisten«. Dit offer wenschte de Vereeniging niet te brengen, 
hoewel door de Besturen onderl ing besprekingen waren gehouden, 
totdat einde 1921, ook doordat des Hoofdredacteuis krachten 
hem de verdere leiding van haar orgaan verboden, de beide partijen 
tot overeenstemming kwamen en de eenige uren daarna gehouden 
Algemeene Vergader ing het Bestuursvoorstel tot vereeniging 
van beide Nederlandsche tijdschriften had goedgekeurd. Dus 
sloot, na een 38-jarig leven, Huar t ' s kind, de oogen, onder den 
druk der omstandigheden. De »Nederlandsche Vereeniging« 
echter heeft, door ijverig werken van haar Bestuur, aan »hare 
roeping« voldaan, de verwezenlijking van een harer idealen ! 

De Nederlandsche Vereeniging mag en kan met trotsch zich 
verheffen boven het kleine gedoe. Hare instellingen zijn door 
geen enkele overtroffen. »Kent« men de Afdeeling »Verkoop« 
waarvan de eerepost den heer H. B O E K E N , die haar onder den 
titel van Directeur leidt, toevertrouwd is, dan kan men zich een 
klein denkbeeld vormen xan het ongeëvenaarde voordeel door 
deze Afdeeling der »Nederlandsche Vereeniging van Postzegel
verzamelaars« alleen aan hare leden geboden. De buitengewone, 
niet verminderende vloed van inzendingen bewijzen de hoeveel
heid der verkoopers. de voortdurend irroote koop tot hooge be
dragen, de door de koopers naar waarde geschatte vooideelrn der 
rondzendingen, welke sedert ongeveer l4 jaren door den op 
ons gebied voornaamsten kenner, heer F . W. BECKING, belange
loos en met groote zorg gekeurd worden, voor welken hoogst-
gewicht i ïen dienst hem allen lof en dank toekomt, getuigen 
evenzoo van hunne tevredenheid Hoe groot de toevloed van 
ontvangen zendingen is, blijkt duidelijk uit de onmogelijkheid 
deze eerepost zonder hulp te vervullen, ook al offei t men dage
lijks 4 ^ 5 uur op. Behalve een hulp heeft de Directeur een 
staf in Nederland van niet minder dan i4 lofwaardige Sectie
hoofden, in Indië van één hoofd voor y^i/rt. den heer T.J. Roeloffs 
Valk. Bandoeng en één voor Sumatra, den heer Thr, F . Goldman. 
Oleh leh {Atjeh), met nog vijf Sectiehoofden, die allen met lof-
waardigen ijver en nauwgezetheid voor deze Afdeeling werkzaam 
zijn en het den Directeur mogelijk maken onze 'alrijke leden 
in Nederl. Indië regelmatig de voordeelen drzer Afdeeling deel
achtig te doen worden, door de in Nederland wonende leden 
daarvan geplukt . De groote voordeelen van de overige Afdee-

lingen der Nederlandsche Vereeniging zal ik niet bespreken. 
Aan allen die hebben bijgedragen, die hebben medegewerkt, 

in het bijzonder nog aan onze Afdeelingen die hebben gesteund 
dit grootsche streven des geestes, heil en zegen ! Niet minder 
aan hen, wier denkbeelden slechts het goede voor allen, langs 
andere banen meenden te kunnen bereiken, dank voor hun 
p o g e n ! Dat allen te zamen, die opgeruimd en vroolijk het feest 
zullen medevieren van het 

„VEERTIGJARIG BESTAAN DER NEDERLANDSCHE 
VEREENIGING VAN POSTZEGELVERZAMELAARS", 

haren banier zullen blijven hooghouden, en zij mogen mede 
helpen haar nog hooger op te bouwen, om, na bereiking van een 
nieuw toppunt van bloei, opgewekt en blijde, gezamenlijk mede 
te juichen op haar „GOUDEN JUBILEUM"! 

J. B. R O B E R T . 

De Internationale Postzegeltentoonstelling 
te 's-Gravenhage van 6 tot 17 September 1934. :-: 

De Voorbereiding. 
Voor de getrouwe lezers van het >Nederlandsch Maandblad 

voor Philatelie« zal deze inleiding niet veel nieuws bevatten, 
doch speciaal voor degenen, die eerst in den laatsten tijd het 
Maandblad lezen, wordt een kort ovei zicht van de voorbereidingen 
niet ondienstig geacht . 

Het was op de algemeene vergadering van de Nederlandsche 
Vereeniging van Postzegelveizamelaais op 29 October 1922 te 
Ainstcrdam, dat het eerst in het openbaar ter sprake werd ge
bracht de viering van het 40-jarig bestaan der Nederlandsche 
Vereeniging door het houden van een Internationale Tentoon
stelling. De N.V.v.P. was geen nieuwelinge op het gebied van 
Internationale Tentoonstellingen ; zooals men in het vorig nummer 
van het Maandblad heeft kunnen lezen, werd in 1889, dus nadat 
de vereeniging slechts vijfjaar bestond, reeds eene — de eerste 
in ons land — Internationale Tentoonstell ing gehouden, die in 
den loop der jaren door verschillende andere weid gevolgd; de 
laatst gehoudene dateert van het jaar 1909. De oorlog met zijn 
gevolgen is ongetwijfeld de ooizaak geweest — zooals t iouwens 
in alle andere landen — dat niet aan het houden van een Inter
nationale tentoonstelling gedacht kon worden en event, plannen 
moesten worden uitgesteld tot een gunstiger tijdstip. En zooals 
gebleken is, was het jaar van het 4o-jarig stichtingsfeest van de 
Nederlandsche Vereeniging van Postzegelverzamelaais hoogst 
gunstig. 

En dat, niet tegenstaande de vele Internationale Tentoonstel
lingen, die in het j aa r 1924 werden gehouden, te Brussel, 
Christiania, Toronto, Christchnrch, om nog niet te spreken van 
een aantal Nationale Tentoonstell ingen ! 

Gelijk met het plan van de N.V.v.P. werd daaraan vastgeknoopt 
dat de vereenigmg niet in alles haar eigen weg zou volgtn, 
doch zich door middel van den Bond tot alle Nederlandsche 
vereenigingen zou wenden voor raadgevingen, enz., »aangezien« 
— zooals het verslag van de Bondsbestuursvergaderiug van 14 
Januari 1923 zegt — »een zoodanig feit de uiting moet zijn van 
een nationaal gevoelen.-

Allereerst kwam vanzelfsprekend de vraag waai de tentoon
stelling te houden, waarvoor Amsterdam als hoofdstad, Utrecht 
als centrum en den Haag in aanmerking kwamen ; op de reeds 
genoemde vergadering van October 1922 stelde de heer Stork 
voor : den Haag. En hiermede is gebleken, dat men een gelukkige 
keuze gedaan heeft: den Haag dat een der mooiste steden van 
Europa genoemd wordt, den Haag met Scheveningen, Wassenaar, 
en , de stad waar de regeering zetelt, is de stad die vreemde
lingen t rek t ! 

Een uitvoerend comité werd gevormd, waarvan als secretaris 
zou optreden de heer mr. E. Bonn. en alweder is gebleken, dat 
ook deze keuze de juiste was, mr. Bonn, die zijn werkkracht, tijd, 
enz. vol onvermoeiden ijver, van het begin to t het eind, heeft 
gegeven, was »the right man on the right place«. Geen wonder 
dan -ook, dat de heer Bonn, bij elke gelegenheid waar redevoe
ringen werden gehouden, werd gehuldigd en ten slotte - nog 
wel door handelaren — het initatief werd genomen mr. Bonn 
een blijvend aandenken aan te bieden. 

Het uitvoerend comité ontwierp een voorloopig programm ^ 
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— afgedrukt in het Maandblad van Juni 1923 — en bood dat 
de Afdeelingen der Nederlandsche Vereenigmg en alle bij den 
Bond aangesloten vereenigingen aan, met verzoek om hulp bij 
de samenstelling van het definitieve p iogramma; elke afdeeling 
of vereeniging kon haar zienswijze kenbaar maken. Op d e n k e n 
Nederlandschen Philatel istendag te Breda in 1923 maakte de 
bespreking van de indeeling van het programma een der voor
naamste punten van behandeling uit. En, als men het programma, 
dat de bezoekers op de Tentoonstelling ontvingen, vergelijkt met 
het voorloopige programma, dan zal men kunnen constateeren, 
dat aan tal van raadgevingen, enz. gevolg is gegeven. 

Over het verdere verloop der voorbereidingen zullen we niet 
teveel uitweiden. Een waarborgfonds — een onmisbare instelling 
bij een dergelijk evenement — werd gevormd en mocht zich in 
een flinke belangstelling verheugen ; een aantal der meest voor
aanstaande Philatelisten van verschillende landen werd aangezocht 
zitting te nemen in een internationale j u ry ; een verloting, waar
voor tal van Nederlandsche Philatelisten prijzen schonken, werd 
georganiseerd en het »regende« medailles uit binnen- en buitenland, 
w.o. twee zilveren medailles van H. M. Koningin Wilhelmina. 

Een ding, en nog wel het voornaamste, wilde in het begin 
niet vlotten : de inzendingen. Vooral de Nederlandsche verzame
laars traineerden, zoodat op het tijdstip, dat de inschrijving zou 
worden gesloten, nog ruim 160 M^ beschikbaar was. Doch er 
werd niet gewanhoopt, de termijn voor inzending werd verlengd 
tot I Augustus 1924, mededeelingen werden in het Maandblad 
en elders gepubl iceerd , ' met energie werd doorgewerkt en het 
slotresultaat was dat het grootste gedeelte der inzendingen 
wegens gebrek aan plaatsruimte niet voor het publiek, doch 
uitsluitend ter bezichtigmg van de Jury bleef. Voorwaar een 
succes, dat velen zich niet gedacht hadden ! 

De Officieele Opening. 
Eindelijk was dan de groote dag aangebroken, de dag waarop 

de tentoon3telling zou worden geopend : Zaterdag 6 September 
1924. Het was des voormiddags 11 uur dat een schare van ge-
noodigden : bestuursleden, leden van de verschillende comité's, 
eereleden, juryleden, aandeelhouders in het waarborgfonds en 
exposanten, zich verzamelden in het gebouw der tentoonstelling 
»Pulchri Studio«, Lange Voorhout te 's-Grnvenhage. 

Onder de aanwezigen merkten wij op, behalve het uitvoerend
en eere-comité : Z. K. H. Prins Hendrilc der Nederlanden, Z. E. 
de Mnister van Waterstaat , de Burgemeester der Residentie, 
de Directeur-Generaal der Posterijen, Telegrafie en Telefonie en 
de Directeur van het Postkantoor te 's-Gravenhage. De Minister 
van Koloniën was door ambtsbezigheden verhindeid tegenwoor
dig te zijn. 

De voorzitter der Nederlandsche Vereeniging, de heer G. V. 
van der Schooren sprak de volgende rede u i t : 

De Internationale Postzegeltentoonstelling, geoiganiseerd door 
de Nederlandsche Vereeniging van Postzegelverzamelaars ter 
gelegenheid van haar 4o-jarig bestaan, staat geopend te worden. 

Het is mij een aangename laak U allen, die aan onze uitnoo-
diging daarbij tegenwoordig te zijn hebt willen gevolg geven, 
daarvoor ten zeerste dank te be tu igen; in het bijzonder Z. E. den 
Minister van Waterstaat , den Directeur-Generaal der Posterijen 
en Telegrafie, den Burgemeester der Residentie, wie wij tevens 
zeer erkentelijk zijn, dat zij het eere-voorzitterschap dezer Inter
nationale Tentoonstelling hebben willen aannemen. 

MESDAMES et MESSIEURS, membres de notre Jury, de 
nos Comités d 'honneur, nos aimables exposants et tous ceux 
qui nous ont témoigné Ie grand honneur de venir chez nous 
pour jouir des trésors philatéliques européens et américains 
envoyés ä la Haye, a vous tous une cordiale bienvenue. 

Soyez assures que nous sommes heureux de pouvoir lier ä 
nouveau les relations philatéliques déja sincères entre nos pays 
et nos personnes. 

Vous trouverez dans les belles salles de »Pulchri Studio« un 
choix merveilleux de ce que Ie monde peut présenter en collec
tions de timbres poste. 

Nous remercions spécialement notre Gouvernement pour sa 
collaboration appréciée et les Ministères auxquels nous nous 
sommes adressés, pour leur aimable soutien. 

Les collections magnifiques de l'administration néerlandaise, 
celle du Ministère des Colonies, ainsi que celle du Musée postal 
de Berlin, sont une grande attraction de notre exposition. 

Grace au grand nombre de collections, envoyées par nos 

aimables exposants, notre désir de-créer une exposition consistant 
non seulement en timbres célèbres mais surtout en variétés, 
s'est realise au dela de toute-espérance. 

C'est au cours des 15 dernières années que Ie niveau philaté-
lique en Hollande a monté par l 'organisation d'expositions locales 
et nationales. 

La cause en est sans doute au fait du nombre , croissant de 
collectionneurs et ä 1'intciêt témoigné par les autori tés poui un 
plaisir d 'amateurs qui tend a devenir une science. 

La philatelic a peu a peu abandonné son isolement. 
On était autrefois collectionneur de tout coeur ou pas du tout. 
Désormais la philatélie a pris un tel essor, que tout être se 

respectant, doit et veut en savoir quelque chose, vu qu'il se 
trouve journel lement en contact avec la poste. 

Or, ce changement d'appréciation n'est pas uniquement le 
résultat du grand nombre de collectionneurs. 

II en est pour le raoins un aussi grand succes pour ceux qui 
ont fait du timbre et de ses annexes le sujet de leurs études, 
voir même créé une littérature, perfectionnée et raftinée 1'outil-
lage, bref pour tout ceux qui ont su prouver que ce simple 
mais gentil plaisir enfantin contenait une source d'étude ainsi 
qu 'une cause de développement general. 
Nous. sommes fiers et heureux de voir en ce moment parmis 
nous nombre de ces fervents de la philatélie et nous aurons 
1'occasion d'en saluer maints autres durant le cours de l'exposition. 

C'est a. ceux tout d 'abord que va notre reconnaissance, en 
jetant un regard rétrospectif sur les années écoulées. 

La Société néerlandaise de Colleclionneurs de timbres poste, 
a pris 1'habitude louable de marquer ses étapes par un acte 
philatélique d'intérêt gene ra l : soit une exposition. 

Elle tient, par la, ä mettre en evidence qu'elle acoeur non 
seulement l'intérêt de ses membres, mais celui de la philatélie 
en general. 

Notre Société donne en ceci un apergu de 1'état actuel des 
collections de timbres poste dans l 'année de son jubilé et con-
tribue ainsi a 1'enregistrement de 1'histoire du t imbre dans nolre 
pays. 

Permettez moi en terminant , d'adresser un mot de remerciement 
au nom de la Société Néerlandaise de Collectionneurs de timbres 
poste, ä tous ceux qui ont aidé ä réaliser et ä achever cette 
oeuvre. 

Un travail important et sérieux vient d'etre accompli, par 
beaucoup trop pour ê t ' e mentionné en détail, mais une colla
boration générale vient d'etre réalisée par toute la philatélie 
néerlandaise et pour cela en premier lieu toute notre reconnais
sance. 

Spreker richtte zich daarn» tot den Minister van Waterstaat , 
Z. E. uitnoodigende de Internationale Tentoonstell ing te willen 
openen. 

De Minister, voldoend aan dit verzoek, hield daarbij de vol
gende rede : 

Koninklijke Hoogheid, 
Dames en Heeren, 

Voor alles wil ik mij kwijten van den aangenamen plicht om 
in Uw midden, namens de Regeering, het bestuur van de Neder
landsche Vereeniging van Postzegelverzamelaars mijn welgemeen
de gelukwenschen aan te bieden ter gelegenheid van de viering 
van haar veertigjarig bestaan. Ik hoop dat Uwe Veieeniging 
zich onder de leiding van haar tegenwoordigen voorzitter in een 
blijvenden groei en Ijloei moge verheugen. Een tentoonstelling 
van een zoo grootschen opzet als deze is wel een sterk sprekend 
bewijs voor de kracht, d-e van de vereeniging uitgaat. 

Wié zich, ook al is hij geen postzegelverzamelaar, bevindt te 
midden van een kring van zulk een nationale en internationale 
samenstelling, moet wel onder den indruk komen van den omvang 
en de beteekenis der postzegelkunde. 

Van welk een eenvoudigen aard schiint den buitenstaander 
het postzegelveizamelen, zoowel wat de arbeid zelve, als wat het 
verzamelobject betreft. Wat is de postzegel eigenlijk anders dan 
een simpel kwijtingsformuliertje en hoe weinig it)g€wikkeld 
schijnt de werkzaamheid van het verzamelen en ordenen van 
zulke eenvoudige objecten. Wie echter staat tegenover collecties 
als thans hier bijeengebracht, ervaart dat wat hem zoo eenvoudig 
scheen, inderdaad vérstrekkend van bedoeling en rijk van inhoud is. 

Met het eenvoudige kwijtingsbewijsje toch vermag de Staat, 
die het verstrekt, ontelbare openbare organen en personen over 
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bijna de gansche aarde in zijn dienst te roepen ten bate van het 
gedachtenverkeer der volkeren'. Ziehier de weieldomvaitende 
functie van den postzegel. Is het te verwonderen, dat wanneer 
men die functie doorziet, de postzegels in hun rijke verscheiden
heid een begeerenswaard bezit worden ? 

In»die rijke verscheidenheid — men zou haast kunnen zeggen 
»oneindige verscheidenheid« — ligt, naar ik meen, een tweede 
beweegreden, die tot verzamelen dringt. De functie van den 
postzegel is, hoe belangrijk ook, eenvoudig, maar de vormen, 
waarin hij verschijnt, zijn daarentegen schier onafzienbaar en in 
getal en in aantrekkelijke eigenaardigheden. Dat maakt het ver
zamelen tot een taak van nagenoeg onbegiensden omvang, en 
juist daardoor van onuitputtelijke aantiekkingskracht . Het ver
zamelen vereischt kennis van honderden feiten en een steeds 
dieper doordringen in ontelbare bijzondeiheden. Het wordt van 
eene liefhebberij tot een tak van georganiseerd menschelijk weten. 

Het te beheerschen materiaal heeft zi ,h tijdens en na den 
oorlog op haast onrustbarende wijze uitgebreid. Daardoor is bij 
velen de lust tot verzamelen gewekt of aangewakkerd en de 
mogelijkheid van verzamelen gebracht ook binnen het bereik 
van den minder bemiddelde. Maar van den anderen kant zijn 
velen daardoor gedrongen in de richting der specialisatie. 

Dit bewerken ,en doorvorschen van bijzondeie gebieden komt 
mij voor te zijn een zeer belangrijk verschijnsel. Ik word in die 
overtuiging gesterkt door de verzameling, die de heer P. W. 
W a l l e r kort geleden aan het Staatsbedrijf der P. T. en T. ten 
geschenke heeft aangeboden, eene verzameling, die door haar 
Neder landsch karakter met recht van nationale waarde mag 
worden genoemd en die den grondslag zal vormen voor een 
Neder landsch Postmuseum. Zij zal de kern zijn, waarom zich 
collecties zullen kunnen groepeeren, die andeien, het schoone 
voorbeeld volgend, wellicht aan het museum in beheer zullen 
willen overdragen. 

De beteekenis van den postzegel legt verplichtingen op aan 
hem, die tot de uitgifte daarvan geroepen is, verplichtingen van 
beperking, van practische en aesthetische verzorging. De post
zegel kan naast zijn postale functie nog een andere taak vervullen. 
Hij zal, zelf een kultuurfactor, het vormgevend verirrogen van 
een land in een bepaald tijdsgewricht naar bui_ten kunnen dragen 
over de geheele wereld en voor het nageslacht bewaard houden. 
Het eert een volk, wanneer het zich ook hierin Sen hoogsten 
eisch stelt. 

De Nederlandsche zegeluitgiften kenmerkten zich in den laatsten 
tijd door eene grootere verscheidenheid, dan in het daaraan 
voorafgaand tijdvak. Vele oorzaken hebben tot die verscheiden
heid gele id: niet alleen zuinigheidsoverwegingen, maar ook 
hooger gestemde, als drang naar schooner vorm en eene begeerte 
om bij te dragen tot den luister van het Regeeringsjubileum 
van onze geëerbiedigde Vorstin ten vorige ja re . Het zou mij 
intusschen niet verwonderen, wanneer er onder U zouden zijn, 
die oordeelen, dat Nederland in den laatsten tijd de grenzen der 
noodzakelijke beperking eenigszins heeft overschreden. Maar ik 
vertrouw, dat zij hierin niettemin de gebiedende, en toch ook 
dikwijls gaarne aanvaarde, noodzakelijkheid zullen e rkennen . En 
ik ben er zeker van, dat zij in de bijzondere zegeluitgifte, waartoe 
de Nederlandsche Regeering, ter eere van deze tentoonstelling 
besloot, niet een nieuw bewijs voor de gegrondheid van hun 
bezwaar zullen zien. 

Ik voel mij ten slotte gedrongen hier de goede vers tapdhouding 
te gedenken, die allengs is ontstaan tusschen de Nederlandsche 
Vereeniging van Postzegelverzamelaars en in het bijzonder haren 
voorzitter, den heer V a n d e r S c h o o r e n , en de Neder
landsche postadministratie. 

De postadministratie dankt daaraan waardevolle voorl icht ing; 
voor het nieuwe museum zal ze die nog in meerdere mate be
hoeven. Zoo zal eene samenwerking kunnen groeien, die den 
eerbied voor en het inzicht in de waarde der postzegelkunde zal 
onderhouden en versterken. 

En hiermede verklaar ik deze tentoonstelling als geopend. 
Ter informatie van onze buitenlandsche lezers, volge hieronder 

de Fransche vertaling van het gesprokene : 
Mesdames, Messieurs. 

Je veux m'acquit ter tout d 'abord de I 'agréable devoir d'ex-
primer parmi vous, au nom du Gouvernement , au Comité de 
l'Association néerlandaise de Philatelie mes felicitations sinceres 
ä l'occasion du quarantième anniversaire de sa consti tution. Je 

souhaite que votre associiation continue ä prospérer et a. se dé-
velopper sous la direction de son Président actuel. Une exposi
tion d'une aussi grande envergure que celle-ci est une preuve 
bien évidente de la force d 'une association. 

Quiconque, se t rouvant dans un tel milieu ä la fois national 
et international, même n'étant pas coUectionneur, ne peut douter 
de 1'importance et de la signification de la Philatelie. 

Combien simple paraït aux profanes la collection de t imbies, 
taht au point de vue travail qu 'en ce qui conceinel 'objet collec-
tionné. 

Qu'est-ce-que Ie t imbre poste si ce n'est un simple récépissé 
et combien peu compliqué semble Ie travail nécessaire pour 
coUectionner et coordonner ces récépissés. Lorsqu'on se trouve 
cependant en piécence de collections comme celles qui ont été 
réunies ici, on se rend compte que ce qui paraissait si simple, 
est en effet tres important comme intention et riche comme 
contenu. 

A l'aide de ces simples récépissés, 1'Eiat qui les émet, peut 
appeler ä son service d ' innombrables organes et personnes 
officiels sur presque toute ' la surface de Ia terre au profit de 
l 'échange d'idées entre 'es peuples. Voila la lache mondiale 
du timbre-poste. Est-il étonnant que, lorsqu'on se rend compte 
de la valeur de cette tache, les timbres-poste deviennent dans 
leur riche variété une possession convoitée. 

Dans celte riche variété elle-méme j ' au ia i s dü dire peut-êt ie 
»variété infinie« se trouve, je ciois, un autre motif qui incite 
ä coUectionner. Malgré son importance Ia fonction du t imbie-
poste est s imple; les formes dans lesquelles il est émis, son tau 
contraire presque innombrables comme quantité et comme par-
ticularités curieuses Et c'est ainsi que coUectionner devient une 
tache d 'entendue quasi-illimitée et, par cela même, d'un intérêt 
infini. 

La Philatelie exige une connaissance de centaines de faits et 
une penetration toujours plus ptofonde dans d' innombrables 
détails. C'est ainsi que d 'un passe-temps eile devient une science 
bien organisée. 

La matière s'est développée pendant et après la guerie d'une 
fagon presque inquiétante. A cause de cela beaucoup de per
sonnes ont vu naltre ou augmenter en elles Ie gout de la phila-
télie et la possibilité de coUectionner a été mise ä la portee du 
public 3. ressources moyennes. De plus beaucoup ont été en-
trainés par cela vers la specialisation. 

Le traivail approfondi de ces specialisations me parait un 
phénomène tres important. J 'en suis d 'autant plus convaincu 
par la collect'on que Monsieur P. W. Waller a offei te récemment 
ä I'Adrainistration des P. T. T , une co'lection, qui par son 
caractère néerlandais, peut être considéiée avec droit comme 
une valeur nationale et qui formera la b a ' e d'un musée postal 
néerlandais. Elle sera le noyau autour duquel p o u n o n t se grou
per des collections, que d 'autres personnes entraïnées par le bel 
exemple, voudront peut-être confier au musée. 

La signification du timbie-posle impose des obligations ä celui 
qui est appelé ä en soigner 1'émission, obligations de restiiction, 
de pratique et d'esthétique. Le timbre-poste peut avoir encoie 
une autre tache ä cólé de sa fonction postale. Etant lui même 
un facteur de civilisation, il pourra manifesterau dehors ä travers 
le monde entier et conserver pour Ia postérité la foice créatrice 
d'un pays ä une certain»" époque. C'est un honneur pour un 
peuple si, en cela aussi, il s'impose les plus hautes exigences. 

Les emissions de timbres-posie néerlandais ont été maiquées 
ces derniers temps par une variété plus grande qu'a l 'époque 
précédente. Beaucoup de causes ont conlribué ä cette variété: 
d'abord des considerations d'économie, mais aussi d'autres plus 
ideales comme le désir de trouver des formes plus belles et 
celui d 'augmenter 1'éclat des fêles ä l'occasicn du Jubilé Royal 
l 'année dernière. Je ne serais pas étonné que, parmi vous, il 
se trouve des personnes qui sont d'avis que les Pays-Bas ont 
quelque peu dépassé ces derniers temps les limites de la res
triction nécessaire. Mais je suis convaincu qu' en cela elles 
reconnaïtront néanmoins la nécessilé inevitable et pourtant sou
vent aussi acceptée avec plaisir. Et je suis certain qu'elles ne 
verront pas dans remission spéciale que le Gouvernement néer
landais a décidée en 1'honneur de cette exposition une nouvelle 
preuve du bien-fondé de leurs objections. 

Je ne pourrai terminer sans ment ionner ici les bons rapports 
d'amitié qui sont nés peu ä peu entre l'Associatipn néerlandaise 
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de Philatelie et spécialement san president, Monsieur van der 
Schooren. et L'Admrnistration des Postes néerlandaises. 

L'Administiation doit a ces rapports de piccicux consei ls ; 
eile en aura besom davantage pour Ie nouveau musee. C'estamsi 
que pouria naitreune collaboration capable d'entretenir et de 
tonifier le prestige de la philate le et J a cpinprehension de sa 

Je declare cette e,\po,ition ouverte, < »• .t • •■ 
Nadat nög door deh heer Gerdes Oosferbeek namens den 

Miiiiiter Vau Kolonien de beste wenschen \ oor het slagen der 
Tentoonstelling vvaien overgebiachi , werd de eerewijn rondge
d end, waarnaZ. K. H. de Prins, Z. E. de Minister van Waterstaat 
en de andere autoriteiien het tentoongestelde bezichtigden onder 
toelichting van enkele beeren. 

De Opening voor het Publiek. ^Wfliß'l 
Het pub lek — en gioot was oiirma'aèltijk""de belangstelling — 

wichtte geduldig op het tijdstip, dat de tentoonstelling voor haar 
toegankelijk was. Den openingsdag was het bezoek reeds zeer 
gioot, wat nog overtroffen werd dooi den zeer drukken tceloop 
op Zondag. 

Een keuiig strijkje, in de hal van het gebouw opgesteld, 7orgde 
voor een prettige afwisselinK. .. 

De Inzendingen. -Ajsrow^-, ' 
Het IS niet de bedoeling m dit \eril ig ienige beschrijving of 

beoordeeling te geven van de inzendingen; in de volgende num
mers komen wij hierop uitvoerig leiug, daartoe in slaat gesteld 
door de medewerking van verschil ende belangstellenden. Het 
geëxposeerde .was ondeigcibr.Tcht m viei zalen, waarvan een g'e
heele zaal noodig was voor de coUecie van den heer P. W. 
Waller Behalve deze 4 zalen voj r de postzegels was een af
zonderlijke zaal gevuld met exposities van albums, benoodigd
heden, handboeken en tijdschriften Een duidelijk beeld hoe 
i n t e r n a t i o n a a l de tentoonstelling was, geeft navolgend 
lijstje; samengesteld aan de hand van den officieelen catalogus: 
Er waren ui t : Postzegels, Benoodigdheden, 

,.•,<.•» J„ <!. Poststukken, Boekwerken, 
,ï'<«ï^S5f^i*i(f'^''^3™f''ngsn' ^nz Tijdschriften, enz. 

Nederland ' ^ ^ g ^ & ^ > . ^ t i . o i i n z e n d i n g e n , 91 inzeiidmgen 
Engeland .^!.0^ßi;k m}i ^^^^ß^^^. ,35 
Duitschland. " ■ / , % ; *  . i 3 ' ' »* '■"'^• . , 1 3 » 
Belgiè . . . . . 9 » 2 » 
Hongarije , . . . 8 » — » 
TsjechoSlovakijé, . 8 » — » 
Zwitserlanä . . . . 5 » 12 » 
Oostenrijk . . . . 5 » ^ 4 '> 
Vgde St. V. Amerika 4 » i . » 
A r g e n t i n i ë . . . . 3,»^..ft.jjä*nfsirköjt «w ' " 
Frankrijk . . . . « ^ # Ä ' 4 
L u x e m b u r g . . . . feg* 
Noorwegen . . . . ^^i.'i'MS* ^ " 
Joegoslavië . . . . ^S^W^ — ' 
Portugal ^^€^f — » 
Danzig l ' » i » 
Denemarkeh . ,• . i » — » 
Ierland i » — » 
Italië 1 » — » 
Polen . ' . . . ' . . — ',- » 3 » 
Nieuw Zeeland . . ^ ^ f e ï ^ i ^ f ê  3 
Zweden  ^ ^ Ä m ü S . . , . } ' 
Brazilië ^W#5Ä'^4^» ' i i^ ' 
Japan ^ ^ i ^  ' • • ^ . . S ' « , ï« t ' ^^ . , 

Aldus waren vertegenwoordigd 24 landen, terwijl het aantal 
velschillende inzende's 189 bedroeg. 

Het groote aantal inzendingen uit Engeland was hoofdzakelijk 
te danket! aan de medewerking van den heer Frank Godden, 
firmant van Frank Godden L t d , een voiraanstaand Engelsch 
postzegelhandelaar. Deze heer Isiacht mede, behalve verschei
dene inzendingen albums, boekwerken, enz. de collecties van de 
beeren Leon Adutt, H. Clark, D C. Gray. H. Harvey, dr O. 
Corner, Oldfield, Parkinson, Riesco, mrs. Field, A, J. Warren, 
Monro, Sir H. J. Reckitt, dr. Flaming en Alfred Liechtenstein 
(New York) welke bij elkander veizekerd waren \ oor meei daij 
£ 100.000, of circa i'/4 millioen Gulden. Wanneer men nu weet 
dat behalve de Engelsche, ook bijna alle inzendingen buiten 
mededinging w.o. de kostbare collecties van den heei H. P. 
Manus (w o. de »PostOffice«zegels van Mauritius) en van den 

heer J. L. van Dieten Jr., door de inzenders zelf verzekerd waren 
en het teHtoonsteltingscomitc vooi lekemng van inzendeis voor 
meer dan een millioen gulden vei zekerde, dan kan men zich 
een denkbeeld vormen welk een waarde de philatelislische 
schatten in »Pulchu Studio« vertegenwooidigden. 

Het Uitvoerend Comité had ongetwijfeld gaarne gezien dat 
Frankrijk wat beter vertegenwoordigd was geweest. Voor ver
zamelaars in landen met gedeprecieerde valuta was het, niet
tegenstaande de reductie die door het comité veileend werd, 
een opoffering om mede te doen, toch waren er b.v. uit Hongaiijfe 
8 inzendingen Uit dit land werd door den secretaiis van een 
der inzenders een schiijven ontvangen, waaiin deze uiteenzette, 
dat hij en zijn landgenooten bijna onmachtig warendfr'sguldens« 
voor plaatsruimte te betalen, doch dat zij in geen geval wilden 
achterblijven, daar zij nooit zouden vergeten wat de HoUandeis 
voor de Hongaarsche kinderen gedaan hadden. 

De VerkoopStands. 
In t en afzonderlijke zaal van het geb uw, juist gelegen achter 

de koffiekaTCi, waren aan verschillende handelaien, onder wie 
ook eenige buitenlandsche, verkoopstands veihuurd. Deze han
delaien waien de firma's Jules Herman ,'Pochetie Phila) Chaville, 
Frankrijk; Van Hoek iS: Rietdijk, Rotterdam ikijkdag der kavels 
voor de veiling op 9 September) ; SchaubeckAlbum, vertegen
woordigd door Gebrs Abrahams, 's-Gravenhpge; J Mebus. A?n-
stejdam; Haagsche Postzegelhandel, 's-Gravenhige (deze firma 
gaf een speciale reductie van 10 ' / j gedurende de tentoonstelling); 
J. C. E. van Herweiden j r , Groningen en Berlijn; J. H. Donnai , 
's-Gravenkage; Frank Godden L t d , London; G. Keiser & Zoon, 

> 's-Gravenkage; Paul Koch, Aschersleben, vertegenwoordigd door 
M. A. Manuskowski, V Gravenhage; Sefi, Pemberlon & Co. Ltd , 

' Londofi; D. W. Biandtsen, 's-Gravenhage; P. Hoogerdijk, 's-Gra-
venhage; H. Mee't, Hannover en 's-Graven7iage; M. van Gelder, 
Amstefdam; H. C. Correljé, Utrecht e a Ph, S. Dordtrechter , 
Amsterdam. S ' ^ ï v « ■ 

Het Speciale Postkantoor. 
Zooals te verwachten, was een der grootste attracties van de 

Tentoonstell ing het tijdelijk Postkantoor, want daar werden ver
kocht de speciale tentoonstellingszegels van 10, 15 en 35 cent, 
teekening als de nieuwe d.finitieve postzegels, doch in andere 

' kleuien, gediukt in een oplage van 60000 series. Reeds van de 
opening af mocht deze afdeeling zich verheugen in een buiten
gewone belangstelling, ei kwamen koopers van 2, 10 ei^ eenige 
t ientallen series, doch er kwamen ook koopeis vooi honderden 
series. Vóór de ^opening der Tentoonstelling en de eerste dagen 
was de afg fte van entieekaarten — zooals men Weet gaf elke 
entreekaart recht op den aankoop van 2 stellen en elke door
loopende toegangskaart op 10 stellen — onbeperkt . Des Woenbdags 
waren echter de doorloopende kaarten uitverkocht, terwijl vanaf 
Donderdag aan eiken ba/oeker slechts één entieekaart werd 
afgegeven. De postarabtenaren hadden dan ook de handen frol, 
hoewel alles, dank zij de goede regeling, een ordelijk verloop 
heeft gehad. Het personeel t rachtte het een ieder naar den zin 
te maken ; een speciaal woord van dank zij het hier gebracht . 

Behalve de tentoonstellingszegels, waren aan het tijdelijk post
kantoor ook verkrijgbaar de nieuwe zegels van 1, 2, 2'/2, 4 cent 
in cijfertype, 10, i2'/2) i5> 3° ^n 4o cent, Koninginnetype, e n d e 
herinneringszegels voor de Reddingmaatschappij van 2 en 10 cent ; 
alle deze zegels vindt men elders in dit nummer uitvoeriger 
omschreven. Voorts kon men ér krijgen de oveidrukte portzegels, 
ook de blauwe, overdrukt met 2'/2. 25 en 25 cent, de overdrukte 
briefkaaiten en de nieuwe briefkaarten mej teekeningen uit 
verschillende Nederlandsche steden en dorpen, ook elders in dit 
nummer omschreven. Dan was er nog een speciaal loket vooi 
koloniale zegels en een brievenbus, waarin men de te verzenden 
brieven, enz. kon werpen, die na lichting werden afgestempeld 
met een specia^il stempel »INTERNATIONALE POSTZEGEL
TENTOONSTELLING, 's GRAVENHAGE«, eiken dag met an
deren datum, terwijl op 13 en i4 Septembei des 'er langd ook 
stukken weiden afcestempeld met het speciale s'empel ■ »15e 
NEDERLANDSCHE PHILATELISTENDAG, 's GRAVENHAGE« 
en datum. > 

Eerst Dinsdag 16 September waren de speciale zegels uitver
kocht ; ieder is dus in de gelegenheid geweest zich het gewenschte 
aanlal series aan te schaffen.... en toch waren er nog lelaatkomers! 

De Organisatie. 
Het zal lederen bezoeker der Tentoonstelling wel onmiddellijk 
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opgevallen zijn, hoe schitterend de organisatie was; geen wonder, 
alles Avas in eigen hand ! Bij den ingang trof men gewoonlijk de 
heeren Jorissen en Perizonius, in de vestibule en serie zag men 
de heeren Klinkhamer, Deggeler, Kortewcg en ar dei en, op de 
Tentoonstell ing zelve de genoemde en verscheidene andere heeren 
van het Uitvoerend Comité en het Sub-Comitó, 's-Gravetikage, 
op het pe imanent Bureau de heeren Coeland, van Slrijen, e.a,; 
in de Jury-Kamer zat (nadat de sanienkomsten der Juiy- leden 
geëindigd waren) meestal de heer Mr. Bonn, diuk te werken. 
En wie men ook steeds kon aantreffen was mevrouw B. R.Wei j -
erman, die met haar zoons en dochters benevens een aantal 
andere Haagsche jongelui , een groot werkzaam aandeel in de 
regeling der feestelijkheden op zich had genomen. Zoo was ook 
de verkoop van programma's , catalogi, loten, enz. in handen van 
deze jongelui, — door mevrouw Weijerman als »Kinderkamer« 
beti teld — waarvan de heer H. C, B. Weijerman als hoofdcon
troleur fungeerde. In een verkooptentje, waaVin behalve de 
genoemde artikelen ook het Handboek der Postwaarden van 
Nederl. Indië, Deel I en het juist gereed zijnde DceJ II, de 
Leiddraad voor den Speciaalverzamelaar van Nederland en het 
Nederlandsch Philatelisten-Adresboek 1924 en niet te vergeten 
gratis nummers van het September nummer van het A'̂ '̂Ä^ÄÜWCÄY/̂  
Maandblad voor Philatelie verkrijgbaar waren, noodigden lief
tallige verkoopstertjes U uit in uw portemonaie te tasten, ten 
einde U in het bezit te doen stellen van genoemde onmisbare 
ingrediënten; en het waren vooral de loten — steeds »de laatste!« 
— die zij U trachtten aan te praten. Zelfs de muziek — een 
volledige Jazz-Band — werd geleverd door de »Kinderkamer«. 

Voor de buitenlanders waren steeds aanwezig dames, gedeco
reerd met een plaatje, waarop stond te lezen »langue frangaise«, 
»Deutsche Sprache«, enz , zoodat niet alleen Nederlandsche be
zoekers, doch ook de vieemdelingen, steeds alle gewenschte in
lichtingen konden bekomen. 

De Bezoekers. 
Niet alleen de inzendingen, ook de bezoekers waren interna

tionaal; kwam men b.v. de koffiekamer binnen, dan hoorde men 
links Fransch, rechts Duitsch en achter zich Hongaarsch (als 
b.v. de familie Sekula met elkander redeneerde) spreken. Het 
ligt voor de hand^ dat niet elke bezoeker de geheele feestweek 
heeft medegemaakt ; een gedeelte was de eerste drie of vier 
dagen aanwezig, anderen kwamen uitsluitend om de Philale'is-
tendagert ' mede te maken, een aantal zag men den eenen dag 
wel en den anderen dag weder niet, terwijl er ten slotte een 
categorie bezoekers was, die slechts de laatste dagen bijwoonde. 
Over de Nederlandsche bezoekers zullen we maar zwijgen; we 
kunnen gei^oeglijk aannemen dat QO'/Q van Nêerlands Philate
listen op de Tentoonstell ing is geweest. Van het buitenland is 
het wellicht van belang eenige namen te noemen Zoo troffen 
we o.m, aan uit België de heeren P. J. Maingay, R. Poncelet, 
A. Waroquiers, Rob. Delapierre, e. a., uit Frankrijk de heeren 
A. Coyette, M. Langlois, e. a., u i t / t ó t ó d e n heer Dr. EmilioDiena, 
uit Engeland de heeren Fred. J. Melville, Alexander Sefi, Frank 
Godden, R. B. Yardley, Albert H. Harris, A. J. Warren — 
en later ook den heer E. D. Bacon, — Secretaris van den Koning 
van Engeland — e.a., uit Z'ïwVjc/^/flWf/de heeren Carl Lindenberg 
(de insteller van de hoogste onderscheiding die een philatelist 
bekomen kan, de Lindenberg-medaille) Heinrich Birnbach,Hein
rich Köhler, Philipp Kosack, e .a , uit Oostenrijk den heer Rudolf 
Friedl , e. a., uit Tsjecho-Slovakijë d.e.n heer consul Alfred Wein
berger, uit Denemarken den heer V. V^a\X^x,w\\. Zwitserland Ai. 
heeren A. Baron de Reuterskiöld, F. Reinhard, e a., uit Grieken
land den heer N. Garas, enz. enz. 

De Receptie van de N. V. v. P. 
Op Zondag 7 September j .1. werden zij, die zulks wenschten, 

in de gelegenheid gesteld de feestvierende vereeniging te com
plimenteeren. 

De receptie, gehouden in een der zalen van het Restauiant 
»De Twee Steden«, was druk bezocht en tal van vereenigingen, 
verzamelaars, e.a. maakten hun opwachting bij het bestuur der 
Nederlandsche Vereeniging. 

Namens de Haagsche Philatelisten-Vereeniging voeide het 
woord de heer J. f. Deggeler, voorzitter. Spreker gaf uiting aan 
de gevoelens der zustervereeniging onder aanbieding van een 
plaquette. 

De eere-voorzitter der H.P.V., de heer A. F . W. Stroo, onder
streepte de woorden van den heer Deggeler en sprak de hoop 
uit, dat de prettige samenwerking der beide vereenigingen tot 
in lengte van dagen mocht blijven voortbestaan. 

Als voorzittei van den Raad van Beheer van het Maandblad 
nam de heer Stroo nogmaals het woord, om ook namens dien 
Raad, de feestvierende veieeniging van harte geluk te wenschen. 

Op al de uitgebrachte wenschen antwoordde de voorzitter der 
Ned. Vereeniging, met een kort, welgemeend woord. 

De Gemeenschappelijke Maaltijd. 
Tal van verzamelaars, inderdaad een internationaal gezelschap, 

vereenigden zich dien avond aan een welvoorzienen disch, waar 
men nog lang en prettig nableef. 

Een „tea-dag". 
Maandag 8 September was een »tea-dag«. Tea op Wassenaar 

volgens program en tea bij B. & W. van 's-Gravenhage buiten 
program ! De eerste ging gepaard met een rit per traiti naar 
Kasteel Oud .Wassenaar en een gezellig zitje aldaar en de andere 
met overheerlijk gebak (althans de dames beweerden dat) sand
wiches en redevoeringen; het was n.1. de officieele ontvangst 
van de Nederlandsche Vereeniging van Postzegelverzamelaars 
door het gemeentebestuur van 's-Gravenhage. 

De Ontvangst door B. & W. 
Nadat de genoodigden zich verzameld hadden in het ge^bouw 

der gemeente aan de JavaStraat 26 — waar de raadszittingen 
worden gehouden — werden zij één Voor één aan den Bui ge-
meester van 's-Gravenhage, den heer mr. J. A. N. Palijn voor
gesteld. Daarna hield de heer P a t i j n de volgende rede — in 
het Fransch — 

»Ik geloof wel, dat het de eeiste maal is, dat het gemeente
bestuur van Den Haag de eer heeft een vereeniging van Phila
telisten te ontvangen. Het gemeentebestuur heeft niet de gewoonte, 
vereenigingen van verzamelaars te ontvangen, en als het ditmaal 
een uitzondering gemaakt heeft, is het, omdat onder de veiza-
melaars der wereld gij een geheel bijzondere plaats inneemt. 
De regeeringen interesseeren zich voor Uw weik, de autoriieilen 
stellen belang in Uw bijeenkomsten, wat daaraan een semi-
officieel karakter geeft.« 

'»Philatelisten zijn wij allen geweest tot een zekeren leeftijd, 
maar daar waar wij zijn opgehouden, zijt gij begonnen en gij 
zijt erin geslaagd, hetgeen een tijdverdiiji was, een meer of 
minder nuttige bezigheid te verheffen tot het peil van een 
wetenschappelijke werkzaamheid.« 

»Het is bovendien niet uitsluitend in Uw kwaliteit van Phila
telisten, dat gij hier zijt; ik geloof in U ook te mogen begroeten 
toeristen, die ons land en onze stad willen leeren kennen. Ik 
hoop, dat de indrukken, die gij zult opdoen niet slecht zullen 
zijn en dat gij een mooie hei innei ing zult medenemen, niet 
alleen van onze postzegels — als gij ze bewondert des te beter, 
de smaken verschillen ! — maar ook van de gastvrijheid en de 
kameraadschappelijkheid der Haagsche bevolking.« 

De voorzitter van de N. V. v. P., de heer G. V. v a n d e r 
S c h o o r e n dankte den burgemeester voor zijn vriendelijke 
woorden en verklaarde dat de vereeniging het op hoogen prijs 
stelt, dat het gemeentebestuur haar heeft willen ontvangen. Uit 
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de woorden van den burgemeester was spreker gebleken hoezeer 
op het oogenbhk reeds begrepen wordt de gioote rol, die niet 
alleen het verzamelen van postzegels, maar ook het besludeeren 
van het geheele postwezen in de weield speelt. Tot slot hoopte 
sprekei dat het goede voorbeeld van het gemeentebestuur van 
's-Gravenhagem de toekomst door gemeentebestuien van andere 
steden gevolgd zou worden. 

Bezoek aan het Mauritshuis^ 
Den volgenden dag. Dinsdag 9 September stond op het pi o - * 

gramma het bezoeken van het Mauiilshuis, bijeenkomst binnen 
het hek 11 uur v.m. — Philatelisten schijnen óf geen belang te 
stellen m schilderijen óf ze reeds gezien ie hebben, want slechls 
15 personen waren bijeengekomen, onder wie geen enkele 
vieemdeling. Aldus vallen hierover geen bijzonderheden te ver
melden. 

Het Internationaal Philatelistisch Congres,* gehouden te 's-Gra-
venhage in Hotel „DeTweeSteden", op Dinsdag 9 September 1924. 

Aanwezig circa 50 belangstellenden, waaronder de volgende, 
tot het bijwonen van dit Congies uitgenoodigde officieele vei-
tegenwoordigers : 

de Heer dr. Emilio Diena, voor de Federazione fra Ie Societa 
Filateliche Italiane. 

de heer M. Langlois, voor de Federation des Sociéics Phila-
tcliques frangaises. 

de heer P. J. Maingay, voor de Fédciation Royale des Cercles 
Philatéliques de Belgique. 

de heer F. Reinhard, voor de Verband Schweizer Philatelisten-
Vereine (Union des Sociétób Philatéliquies Suii-ses). 

de heer Alexander J. Sefi, voor het Permanent Committee of 
the Philatelic Congress of Gieat Britain (Forgeiy-Sub-Committee). 

de heer G. V. van der Schooren voor den Nederlandschen 
Bond van Vereenigingen van Postzegelverzamelaars, 

benevens de heer J. D. Tresl ing voor het Hoofdbestuur der 
Nederlandsche Posteiijen. 

Van den eveneens uitgenoodigden (in Augustus 1924 opgerichten^ 
Bund deutscher Philatelisten-Vereine (im In- und Auslande) 
werd bericht ontvangen, dat geen vertegenwoordiger aanwezig 
kon zijn, doch dat de Bond volle sympathie betuigde met het 
doel van het Gongres. 

Aan de bestuurstafel hadden plaats genomen de beeren mr. E. 
Bonn, Th . H. Klinkhamer en G. V. van der Schooren, alle 
bestuursleden van den Nederlandschen Bond van Vereenigingen 
van Postzegelverzamelaars; de heer G. V. van der Schooren, 
voorzitter van dezen Bond, tevens voorzitte'r van dit Congres. 

Ook was nog aanwezig een verslaggever voor het Correspon
dentie-bureau voor Nederlandsche Dagbladen. 

De besprekingen werden gevoerd in de Fransche taal. 
Om circa 2 ^ uur opent de voorzitter het Congres met den 

gebruikelijken welkomstgroet en vangt aan erop te wijzen, dat 
het te behandelen p u n t : 

de strijd tegen de vervalschingen 
een zeer moeilijk vraagstuk is, tengevolge van de verschillende 
wetgevingen in de onderscheidene landen. Het namaken van 
postzegels, welke buiten koers zijn gesteld, is in de meeste 
landen niet s t ra fbaar ; wel het namaken van in koers zijnde 
postzegels. Wanneer nu getracht zou worden van alle landen 
gedaan te krijgen, dat eenmaal in omloop gebrachte postzegels 
steeds geldig voor frankeering blijven en dus nooit buiten koers 
worden gesteld, zou dit een stap in de goede richting zijn, om 
het namaken van postzegels te voorkomen; het zou dan voor 
de vervalscheis moeilijk woiden, omdat zij strafbaar zouden zijn. 

De bedoeling van dit Congres was niet het nemen van be
sluiten, doch het scheppen van gelegenheid tot gedachten-
wisseling over deze voor postzegelverzamelaars zoo belangrijke 
zaak. Daarom waren de afgevaardigden van verschillende Bonden 
bijeengeroepen, om, na gedachtenwisseling hier, het onderwerp 
in eigen kring voort te zetten en t. z. t. weder bijeen te komen, 
teneinde een resultaat te bereiken. 

De heer F .Reinhard (Verband Schweizer Philatelisten-Vereine) 
was uitsluitend naar 's-Gravenkaf;e gekomen, om dit Congres 
bij te wonen, daar het te behandelen onderwerp voor ÄOTVwr/ß/^rf 
een zeer bijzondere aandacht heeft. W a n t Zwitserland\sh.et\Ar\ä 
van den beruchten F O U R N I E R , den bekenden vervalscher, wiens 
producten over de geheele wereld verspreid zijn. Men had aldaar 
Fournier verzocht zijn vervalschingen te kenmerken door aan 

de achterzijde van de postzegels het woord »facsimile« te plaatsen, 
doch deze had dit beslist geweigerd; immers wanneer hij daar
toe zou overgaan, zou het publiek zijn vei valschingen niet meer 
koopen en kon hij zijn fabriek wel sluiten. Fournier fabiiceert 
o. a. ook in koers zijnde zegels van landen buiten Zwitserland, 
b. V. Engdsche Koloniën. Spreker was een geval bekend van een 
vervalsching van zegels van de Fiji-eilanden ; deze zegels waren 
naar Engeland gezonden, de ontvanger gaf het aan bij het 
Engelsche Gerecht. De Engelsche Regeer ing wendde zich 
daarop tot de Zw'itsersche Regeering, deze stelde een vervolging 
in tegen I-'ournier, doch Fournier, een slimme vos zijnde, wist 
zich te »rechtvaardigen« en ging straffeloos heen. 

Aldus blijkt het voor een Regeering ook een moeilijke zaak 
te zijn, Daarom stelde spreker voor niet te wachten op de 
Regeering van de ondeischeidene landen, doch zelf een orga
nisatie voor eigen bescherming te vormen, een E u r o p e e s c h c n 
B o n d van Bonden van Vereenigingen. Indien alle Bonden en 
Vereenigingen in Europa het zelfde reglement tegen de verval
schingen zouden aannemen, zou daarmede de grondslag gelegd 
zijn, waarop men verder kon bouwen. 

Spreker deelde daarop mede, dat de Zwitsersche Bond reeds 
een uitvoerig reglement voor de leden had samengesteld, dat 
men afgedrukt kon vinden in de »Schweizer Briefmarken-Zeitung« 
December 1923. 

Nadat voorlezing was gedaan van dit voor de Zwitsersche 
Veieenigingen geldende reglement, verzocht de voorzitter den 
heer Reinhard een exemplaar van dit reglement te zenden aan 
alle Bonden in Eu ropa ; behalve de hier vertegenwoordigde, 
bestaan er Bonden in Scandinavië, Duitschland, Tsjecho-Slovakijë, 
Hongarije en Oostenrijk, en stelde daarbij voor om het volgend 
jaar , ter gelegenheid van de Internationale Tentoonstel l ing aldaar, 
te Parijs, (April-Mei, Pavillon de Marson, Rue de Rivoli) een 
voortzetting van dit Congres te houden en daarop de vertegen
woordigers van alle Bonden uit te noodigen, om ten slotte een 
eensluidend reglement tegen de vervalschingen voor geheel Europa 
te verkrijgen. 

De heer Reinhard zegde toe een exemplaar van meergenoemd 
reglement aan de Bonden te doen toekomen. De Zwitsersche 
Bond zal ongetwijfeld te Parijs vertegenwoordigd zijn. 

De heer A l e x a n d e r ] . Sefi (Permanent Committee of the Phila
telic Congress of Great Britain, Forgery Sub-Committee) achtte 
het reglement van den Zwitserschen Bond heel goed voor ons 
veizamelaars, leden eener vereen,ging. Doch niet voor buiten 
vereenigingen staande philatelisten en het zijn juist deze, die, 
door geen voorlichting te ontvangen, het meest de dupe worden 
van vervalschingen. Dit had men sedert de oprichting van het 
»Forgery« Sub-Committee in Engeland in 1914 maar al te zeer 
ondervonden. 

W e moeten trachten het euvel geheel uit te roeien en dit kon, 
naar sprekers ineening, alleen geschieden wanneer we contact 
zochten met de regeeringen, respectievelijk met de vertegen
woordigers op het Internationaal Postcongres. Spreker stelde 
daarom voor in die richting te werken, opdat op het Internati
onaal Postcongres te Bern in 1928 onze belangen zouden kunnen 
worden behartigd. 

De heer P. J. Maingay (Federation Royale des Cercles Phila
téliques de Belgique) deelde mede levendige belangstell ing te 
hebben voor het reglement van zijn Zwitsersche vrienden, doch 
was het meer eens met de woorden van den heer Sefi. (Hierbij 
maakte de heer Maingay de opmerking dat een gedeelte van het 
Zwitsersche reglement ook gaat over gerepareerde zegels, een 
onderwerp, waarover we het hier niet hebben en dat geheel 
gescheiden moet gehouden worden van vervalschingen). 

Spreker meende, dat alleen de Regeeringen ons kunnen helpen 
de vervalschingen te bestrijden. Wanneer volgens onze wenschen 
in het vervolg alle nieuwe uitgiften in »taille douce« werden 
gedrukt , zooals reeds verleden jaar is besproken en waarvan een 
motie is ingediend, geteekend door den Belgischen, Franschen 
en Nederlandschen Bond, bij het thans gehouden Postcongres 
te Stockholm (de resultaten zijn nog niet bekend), dan zouden 
we reeds een eind in de goede richting komen. Het drukken 
in »taille douce« kost wel iets meer dan b.v. het d rukken van 
de juist verschenen nieuwe Nederlandsche zegels, doch het 
namaken wordt uiterst bemoeilijkt, terwijl juist genoemde Ne
derlandsche zegels al heel gemakkelijk na te maken zijn. 

Dan verwachtte spreker veel heil van het signaleeren en nog 
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eens signaleeren van alle vervalschingen, die bekend worden; 
de vakpers hield zich daarmede nog veel te weinig bezig. Elk 
philatelistisch tijdschrift moest een vaste lubi iek hebben, in elk 
nummer moeten bekendmakmgen van vervalschingen vooikomen 
met afbeeldingen van een echt en een valsch exemplaar en/of 
een beschrijving van de voornaamste kenmerken der vervahching. 
Hierbij moet men echter voorzichtig te werk gaan en niet alle 
kenmerken vermelden, om, indien de vetvalscher zijn product 
naar aanleiding van een signalement mocht veibe le ien , er toch 
nog kenmeiken overblijven, die niet verbeterd zijn en ons phi
latelist tn toch nog de vervalsching doen herkennen . 

De heer J. D. Tresling (Hoofdbestuur Nederlandsche Posterijen y 
zegde voor het laatst behandelde punt van den heer MaingaY 
volle medewerking toe. 

Ue VOO zitter daarna het woord nemende,verklaarde tot zijii 
groot genoegen te vernemen, dat de \oo igenomen strijd zooveel 
belangstelling had en thans velschillende gezichtspunten waren 
geopend. De mededeelingen van den heer Sefi waren volkomen 
juist , doch we moeten beginnen bij het begin en in de allei eerste 
plaats de belangen van de georganiseerden behai ligen, zoodra 
we hiermede een resultaat hebben bereikt, kunnen we vervolgen 
met de belangen voor ande ien . W e moeten aldus eerst de een
dracht ige samenwerking hebben ,van alle Bonden, terwijl hieruit 
voortvloeit het contact zoeken met de regeeringen. W e wachten 
thans het eerste resultaat van het Postcongres Ie Stockholm j 
op het oogenbjik is hiervan nog niets bekend. 

Ook de heer Tresl ing heeft nog geen rappor t gezien van 
dit Postcongrrs . 

Vervolgens kwam aan het woord de heer dr. E Diena (Fede
razione fia Ie SocieiA Filateliche Italiane). Speker begon mede 
te deelen, dat in Italic tot heden i i congressen wai en gehouden, ■ 
dat op elk congres de strijd tegen de vervalschers een pun tvgn ''. 
behandel ing had uitgemaakt en vooral op het laatst gehouden 
congies (dit jaa i ) de belangstelling voor het ondeiwerp zeer 
groot was. De strijd moet niet gevoerd worden tegen de ver
valschingen, maar tegen de vervahchers. Het is o a . betreurens
waardig, dat er nog periodieken bestaan, die nog advertenties 
opnemen van dergelijke individuen. 

Spieker had destijds een conferentie met den Minisier van zijn 
l.ind gehad en van dezen Minister toezegging gekiegcn, dat ge
t iacht zou worden een wet te verkrijgen, waardoor veiva l ' chers 
str.nfbiar zouden worden. Deze minister trad ongelukkigerwijze 
af, en zijn opvolger wilde niet zoo diep op de zaak ingaan. 
Sedert dien tijd had de heer Diena het vertrouwen in legeeringen 
verloren. Als expert had spreker heel wat vervalschingen onder 
de oogen gekregen en had steeds, wanneer het een nieuwe 
betrof, de vervalsching met de kenmerken aan de vakpers ge
signa 'eerd. Hij hoopte, dat alle experts hetzelfde zouden doen. 

Als laatste der sprekers, zeide de heer M. Langlois (Federation 
des Soc étés Philatéliques Franfaises), dat door de vorige sprekers 
reeds zooveel goede dingen in het belang dezer zaak gezegd 
wat en, dat hij er niet veel aan toe te voegen had. Spreker achtte 
het ook het beste te beginnen het reglement van den Zwitserschen 
Hond. in studie te n e m e n ; hierover kan elke Bord zijn opinie 
geven en zal het hem aangenaam zijn alle gedelegeerden het 
volgend jaar weder te Parijs te ontmoeten. 

Nadat aldus werd besloten, sloot de voorzitter dit Internationale 
Contrres, het eerste waarop zooveel Bonden vertegenwooidigd 
waren en da ' , naar ieder philatelist zal hopen, de eerste stap 
moge zijn in de richting van het doe l : het tegengaan van alle 
vervalschingen. 

Het Bezoek aan Amsterdam. 
On Woensdag lo September werd door een groot gedeelte 

der buitenlandsche gai^ten, waaronder eenige der Juryleden een 
bezoek aan Amsterdam gebracht. Te ciica half elf werden zij 
aan het Centraal Slation door de beeren G. J. Stork G.zn. en 
P. Vrederduin Jr , leden van het Comité van Ontvangst, opge ' 
wacht. Na eene korte begroeting werd in 2 groole sightseeing 
cars door een gedeelte van de oude stad gereden naär de Diamant ' 
slijperij van de firma I J. A=;srher, welke fabriek onder leiding 
van eeniee beeren der hoofddirectie werd bez'chtigd. Na eene 
inleiding in de ontvangstkamer werd tot bezichtiging der fabriek 
overgegaan Alle afdeelingen werden bezocht order vakkundige 
leiding en de bewerking der steenen in alle details getoond. 
Na een rondgang van ruim i uur verlieten de bezoeker^, nadat 
de heer Stork, de Directie hartelijk dank gebrächt had voor het 

genotene, deze buitengewone fabriek, om zich met de gereed
staande auio's naar het Rijksmuseum te begeven. Had het eerste 
deel van den toc l t den bezoekers een beeld gegeven van oud 
Amsterdam, op dit tweede deel was men in de gelegerihi id de 
uitbreidingen van de latere ja ren te aanschouwen met hare ver
schillende en somtijds opvallende bouwtranten van den nieuweren 
tijd. In het Rijksmuseum werd allereerst fen bezoek gebracht 
aan Rembrandt ' s Nachtvvacht en. kwam het gezelschap niet alk en 
onder de bekoring maar ook onder den machtigen indruk welke 
dit meesterwerk ten alle tijde op de bezoekers maakt. Nadat 
nog eenige der voornaamste zalen door oopen waien en vóór het 
gebouw het gezelschap gekiekt was, begaf men z'ch wedeiom 
met de auto's langs de grachten naar het Begijnen hofje en na 
hier eene rondwandeling gemaakt te hebben naar Krasnapol 'ky, 
waar de lunch gebruikt zou worden. 

Bij den aanvang«der tafel nam de heer G. J Stork G zn. het 
woord om de gasten in verschil lende talen ern »welkom« in 
Amsterdam toe te roepen, hetgeen door allen op horgen prijs 
gest' ld weid. 

Na de lunch werd een bezoek gebracht aan het bekende oude 
winkelhuis van de firma Wijnand Fockink, waarna men gezamenlijk 
naar de aanlegplaais van de boot, waarmede een tocht door de 
grachten en havens van ^ m s t e i d a m gemaakt zou worden, wan
delde. Deze tocht welke te circa 4 uur aanvirg heeft bij velen 

•eene onvergetelijke herinnering achtergelaten en is mede tot 
een van de glanspunten van dien dag geworder. Na e tn tocht 
van ruim 2I2 uur waarbij de Amstel, de grachten en daarna hel 
IJ tot Schellingwoude werden dooigevar tn , k e n d e het gezel 'chrp 
in de stad terug en wandelde men gezamenlijk door de Kalvei ■ 
straat naar de Industriëele Club waar om 7 uur het diner dat 
dezen dag zou besluiten, aanving. Bij den aanvang sprak de 
heer Stork een k^rt woord van welkom en richtte zich speciaal 
tot d ï Bestuursleden van de Nederlandsche Veieeniging v^n 
Postzegelverzamelaars die zich door omstandigheden eerst hier 
bij het gezelschap hadden kunnen voegen. Aan tafel hee i s rh tc 
de mee=t opgewekte toon en werd door verschillende aanwezigen 
het woord gevoerd AUeieerst hield de heer P. Vredenduin Ji . 
in het Fransch een zeer gewaardeerde causerie over Amsterdam, 
haar verleden, haar tegenwoordige beteekenis ?n wat deze .'tad 
voor de toekomst zal zijn. Vervoleens werd het woord gevoerd 
door den heer G. ■ V. van der Schooren als voorzrtter van de 
Ned Ver. v. Posiz. Verz., den heer Sommerfeldt namens de 
Duitsche Philatelisten, den heer M. Langlois als Président de Ia 
Federation frangaise, den heer dr. Emilio Diena als lid van de 
Jury die dankte voor de hartelijke ontvangst te Amsterdam, den 
heer P. J. Maingay die als vriend van de beeren Vrederduin rn 
Stork sprak en een dionk uitbracht op deze »inseparable^«, d m 
heer dr Terneden die na een geestiee 'toespraak een dronk 
wijdde aan de aanwezige dames. Ten slode nam de heer Sto k 
nogmaals het woord om allen hartelijk dank te zeggen voOr 
hunne belangstelb"ng en medewerking op dezen dag. Aan het 
slot van zijne rede zeide hij allereerst dr. Terneden dpnk ' oor 
zijne welwillendheid om het gezelschap in de Industriëele Clrb 
te introduceeren. Vervoleens richtte hij zich tot zijnen vi ierd 
en medewerker den heer P. Vredenduin Jr. om dezen nog eens 
in het bijzonder Ie danken voor alles wat hij voor dezen dag 
gedaan heeft, daar het succes voor een zeer groot deel aan zi'ne 
medewerking te danken is geweest. Als herinnering offieerde 
hij den heer Vredenduin eenige zegels, teiwiil hij om. eiok de 
Vereeniging »HoUandia« dank te zeggen voor 'hare welwillend 
heid mede te werken tot deze ontvangst den heer Vredenduin 
als voorzitter dier vereeniging een boekwerkje waai aan voor den 
heer Stork persoonlijke herinneringen verbonden zijn, aanbocd 
voor de bibliotheek. Met den trein van half elf keerde het 
gezelschap met eene onvergetelijke herinrerinc,a^jg4j*t bezoek 
aan Amsterdam naar Den Hnag; terug.,  ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ l 

De Feestmaaltijd op 11 September 1924. 
In de gronte marmeren zaal van »De Twee Steden«, vereenigden 

zich op den avond van den elfden, tal van verzamelaais ge
noodigden enz. met hun dame«. 

Een opgewekte toon heer^chte e r ; tal van speeches werden 
geslagen, tot de clou van den avond kwam : de uitslag der 
bekroningen. 

Tot laat in den nacht waren de danshistigen diuk in de weer 
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DE JURY. 
De bekroningen. 
Klasse I Kampioenkla&se, Afdeeling A 

A. J. WarrOD, Epsom (Nederland) Gr. Gouden Medaille. 
D. C. Gray, Londen, (Nederland). Gr. Gouden Medaille. 

AfdeelinK B. 
A. J. Warren, Epsom, (Ned. Kolonien). Gl. Gouden Medaille. 
J. van Nifterik, Haarlem, (Ned. Kolonien). Gouden Medaille. 

Klasse IIa. Afdeeling A. 
D. O. Kirchner J r , Den Haag, (Nederland). Zilveren Medaille. 
Th. J . J Rnqué, Den Haag, (Nede.'land). Bronzen Medaille. 

Afdeeling C 
P. J. Maingay, Brussel, (Nederland). Gouden Medaille. 
H. Piek, Den Haag, (Nederland). Zilveren Medaille. 
D. C. Paraira, Amstei dam, (Nederland). Bronzen Medaille. 

Klasse IIb. Afdeeling A. 
Th. J. J. Roquf̂ , Den Haag, (Ned. Kolonien). Bronzen Medaille. 
D. O. Kirchner jr., Den Haag, (Ned Kolonien). Diploma. 

Afdeeling C. 
D. C. Paraira, Amsterdam, (Ned. Kolonien). Zilveren Medaille. 

Klasse IIc. 
H. A. G. Vrensen, Breda, (Ned. en Kolonien). Verg. Zilv. Medaille. 

Klasse Ild. 
P. W. Broekman, Amsterdam, (Postst. Nederland) Gouden Medaille. 
M. J. Baronnesse van Heerdt—Kolff, Baant (Posist. Nederland) Verg. 

Zilveren MeJaille. 
A. G. V. V. d. Schooren, Amsterdam (Postst. Nederland). Zilv. Med. 

Klasse l ie. 
J. A. A. V. d. Horst, Leiden, (Poststemp. Ned.). Zilveren Medaille. 

Klasse Ilf. 
Joh. Elster, Berlijn, (Proeven Nederland). Verg. Zilver Med. 
P. J . van Harderwijk, Schiedam. (Proeven Nederland). Zilv. Medaille. 
Prof. J. H. Zaaijer, Leiden, (Proeven Nederland). Bronzen Medaille. 

Klasse l ig. 

F. H. M. Post, Utrecht, (Een uitgifte Ned.). Verg. Zilv. Medaille. 
Voor den wetenschappelijken opeet. 

H. Cramer, den Haag, (Een uilgifte Ned.). Zilveren Medaille. 
Prof. J. II. Zaaijer, Leiden, (Een uitgifte Ned.). Zilveren Medaille. 

Kl,a«sp III. Afdeeling A. 
Alfred Bank, Brussel, (Zwitserland). Gouden Medaille. 
George Monro, Londen, (Engeland). Verg. Zilv. Medaille. 
Sir .T ß . A. Clark, Mamdenhaid, (Frankrijk). Verg. Zilv, Medaille. 

Afdeeling B. 
E. Delapierre, Brussel, (België). Gooden Medaille. 

Met lof van de Jury voor wetenschappelijke onderzoekingen en 
goeden opzet. 

H. Birnbaeh, Berlijn, (Bumenië). Gouden Medaille. 
G. S. F. Napier, Sussex, (Griekenland). Gouden Medaille. 
A. Schon, Luxemburg, (Luxemburg). Verg. Zilv. Medaille. 
Mr. W. S. W. de Beer, Amsterdam, (Griekenl. en Kreta). Zilv. Med. 
Dr. J. P. O'Connor, Dublin, (België). Zilveren Medaille. 
B. Wolft, Luxemburg, (Luxemburg). Zilveren Medaille. 
Dames Laverge, Rotterdam, (Luxembur/5). Bronzen Medaille. 
M. Wagner, Brünn, (Griekenland). Diploma. 

Afdeeling C. 
C. Günther, Chemnitz, (Saksen), Gonden Medaille. Met lof van de Jury. 
C. Ott, Altana, (Sleeswijk—Holstein), Gouden Medaille. 
R T. Parkinson, Londen, (Oldenb.—Meoklenb.) A'erg. Zilv. Med. 
M. Borchardt, Berlin. (Pruisen) Verg. Zilv. Medaille. 
N. Casfellini, Milmn, (Sicilië). Verg. Zilv. Medaille. 
M. Feuer, Rotterdam (Hannover), Zilveren Medaille. 
H. Baldus, Friedrichstal, (Pruisen). Bronzen Medaille. 
Dames Laverge, Rotterdam, (Bremen). Diploma. 
K. P. Manus, Baarn, (OudItal. Staten). Diploma. 

Afdeeling D. 
A. Passer, Praag, (Turkije) Gouden Medaille. 
P. Mavrogordato, Lausanne, (Russ. Levant). Gouden Medaille. 

P 0 S TZEGELHANOCL — ^ J ^Êk. Mk. B 3 i 0t O ^ 
WATCRORAAFSnCCn. * I ^ H ■ ■ ^ % # % ■ « ^ W = * O A D I R . L E O N O e fKKXX 

= • INT.TEL. XUID 62S5 



i i 8 NEDERLANDSen MAANDBLAD VOOR PHILATELIE. 

Sir H. J . Eecicitt, Petersfield, (Bosnië). Verg. Zilv. Medaille. 
A. Turocsi, Budapest, (Hongarije). Verg. Zilv. Medaille. 
Franz Dobzkar, Budapest, (Seivië). Zilveren Medaille. 
Dr. J . B. Ctiitlenden, New- York, (Oostenrijkl. Zilveren Medaille. 
A. G. Joiinsen, Christiania, (Gibraltar). Zilveren Medaille. 
J . Eister, Berlijn, (IJsland). Zilveren Medaille. 
K. II. O. Baron v. d. Capellen, Den Haag, (Albanië) Bronz. Med. 
A. Siredinsky, Parijs, (Rusland). Bronzen Medaille. 
J . Schmidt, Budapest, (Oostenrijk). Diploma. 

Afdceling E. 
Joh. van den Berg, Ede, (Saargebicd). Verg. Zilv. Medaille. 
A. Arnold, Berlijn, (Ukiaine). Verg. Zilv. Medaille. 
H. L. Voge), Goedereede, (Opper-Silezië). Verg. Zilv. Medaille. 
E. Vyrovyi, Praag, ^Ukraine). Zilveren Medaille. 
H. Treitel, Chnrlotienburg, (Joegoslavië). Zilveren Medaille. 
L. de Raai), Amsterdam, (Memel). Zilveren Medaille. 
E. Pilat, Praag, (Ts-jecho-SIowakye). Bronzen Medaille. 
Frau Mia Keil, Danzig, (Danzig). Bronzen Medaille. 
G. W. A. de Veer, Utrecht, (Joegoslavië). Diploma. 

Klasse III, Af: eel ing F . 
M. J . Baronesse van Heerdt—Kolff, Baant. (Dnitsohland enz.). Zilv. Med. 
P. H. van de Weg, Dordrecht,. (Bulgaiije enz). Bronzen Medaille. 
Th. H. van der Hurk, Amsterdam, (Bulgarije enz). Bronzen Medaille, 
n . Smid, Amsterdam, (Gibralter enz.). Bronzen Medaille. 
J . F . van Strijen, Den Haag, (Beieren enz.). Bronzen Medaille. 

Klasse IV. Afdeeling A. 
H. V. Kaub, Utrecht, (China). Zilveren Medaille. 

Afdeeling B. 
Dr. O. V. Niedermayer, Berlijn, (Afghanistan). Zilveren Medaille. 

Klasse V. Afdeeline A. 
A. F . Lichtenstein, Nciv York, (Kaap d. G. Hoop). Gouden Medaille. 

Met lof van de Jury. 
B. F . A. Riesco, Londen, (Kaap de G. Hoop). Gouden Medaille. 
Mevr. Edith Field, St. Marychurch, (Kaap de G. Hoop) Verg. Zilv. Med. ' 

Afdeeling B. 
L. de Baay, Amsterdam, (Oranje Viijstaat). Verg. Zilv. Medaille. 
P. Jorissen PCzn , Rotterdam, (Abcssinië). Zilveren Medaille. 
H. L. Vogel, Goedereede, (Nieuwe Republiek). Zilveren Medaille. 

Afdceling C. 
L. de Raay, Amsterdam, (Oranjc-Rivier-Kolonic). Zilveren Medaille, 
Mevr. J . Pulinckx, Brussel, (Belgisch Congo), Bronzen Medaille, 

Afdeeling D, 
Dr. A. H. V. d. Berg, Hoorn, (Gambia enz.). Bronzen Medaille. 
H. Smid, Amsterdam, (Gambia enz.). Diploma. 

Klasse VI. Afdeeling A. 
Mr. G. J . Verbürgt, Den Haag, (Ver. Staten). Verg Zilv. Mod. 

Afdeeling B. 
Dr. O. S. Bastiaans, Amsterdam, (Argentinië). Zilveren Mi daille. 

Afdeeling C. 
R. T. Parkinson, Londen, (Uruguay). Verg. Zilv. Medaille. 
E. J, Martens, Amsterdam, (Venezuela). Zilveren Medaille. 

Afdeeling D. 
R. F . A. Riesco, Londen, (Chili). Gouden Medaille. 
A. L. Adutt, Great Shelford, (Geconfed. Staten). Verg. Zilv. Med. 
Dr. P. H. van Gittert, Utrecht, (Guatemala). Diploma. 

Afdeeling E. 
P. H. van de Weg Dordrecht, (Brazilië enz.). Diploma. 

Klasse VIL Afdeeling A, 
H, Harvey, Londen, (Victoria). Gouden Medaille. 

Klasse VIII. 
A. Weymann, Berlijn, (Duitsche Koloniën). Gouden Medaille. 
A. D. Jenny, Zihlschlacht (Eng. Koloniën). Zilveren Medaille. 
C. Zennig, Berlijn, (Fransohe Koloniën). Zilveren Medaille. 
K. P, Manus, Baarn, (Duitsche Koloniën). Bronzen Medaille. 
P. Jorissen PCzn., Rotterdam, (Engelsohe Koloniën). Bronz. Medaille. 
Dr. Robert Willer, Weenen, (Engelsehe Koloniën). Bronzen Medaille. 

Klasse IX, Afdeeling A. 
J . van Houten, Brussel, (Zeldzaamheden) Gouden Medaille. 
F. M. IL Haan, Urmond, (Zeldzaamheden). Zilveren Medaille. 
Dames Laverge, Rotterdam, (Zeldzaamheden). Zilveren Medaille. 
H. Weebers, Leiden, (Zeldzaamheden). Bronzen Medaille. 

Klasse X. 
C. Efltjes, Loeiden, (Wisselzegels). Gouden Medaille'. 
L. de Raay, Amsterdam, (tevens v. 143 en 151). Verg. Zilv. Med. 
Dr. C, EastOH, S(,heveniugen, (Oorlogszegels). Verg. Zilv. Med. 
J . D. van Brink, H. V. Holland, (Gelegenheidszegels). Zilv. Med. 
C. George, Lissabon, (Falsifioaten). Zilveren Medaille. 

Prof. F . P. Renaut, Parijs, (Tevens voor 142). Bronzen Medaille. 
J . Bücher, Lnzern, (Warschau). Bronzen Medaille. 
F. Doszkar, Budapest, (Kaarten Przemysl). Bronzen Midaille. 
E. Gram, Brtissel, (België). Bronzen Medaille. 
G. W. A. de Veer, Utrecht, (Warschau), Bronzen Medaille, 
J . H. Hiuton, Londen, (Great Barrier Isl.). Bronzen Medaille. 
E. Strens, Delft, (Luchtpostzegels). Diploma. 
A. R. Cowman, Londen. (Falsifioaten). Diploma. 
Dr. P . Pirl, Charlottetiburg, (Falsificalen). Diploma. 

Klasse XL Afdeeling A. 
Dr. M. Zirker, Betlijn, (Zegels op brief). Verg. Zilv. Med. 
H. Birnbach, Berlijn, (Zegels op brief). Zilveren Medaille. 
A. D. Jenny, Zihlschlacht, (Zegels op brief). Zilveren Medaille. 
N. Burrows, Oxford, (Zegels op brief) Diploma. 

Afdeeling B. 
Dr. M. Zirker, Berlijn, (Oud Duitsche Staten), Gouden Medaille. 
Dr, S. A'cher, Berlijn, (Engeland). Verg Zilveren Medaille. 
Dr. O. Krause, Berlijn, (Ceylon). Verg. Zilveren Medaille. 
P. W. Broekman, Amsterdatn, (Oranje Vrijstaat). Bronzen Medaille. 

Afdeeling C. 
C. Ott, Altona, (Eng. Post Bureau). Verg. Zilv. Medaille. 
K. Jahnke, Weenen, (Oostenrijk enz.). Zilveren Medaille, 
J. Rosenthal, Budapest, (Oostenrijk enz,). Diploma. 

Afdeeling D. 
A. Coyette, Parijs, (Proeven Fransche Koloniën). Zilveren Medaille 

Klasse XII. Afdeeling A. 
P. A. Mossfn, Kristiania, (Noorwegen). Gouden Medaille. 
G. W. T. H. Fleming, Sunderland, (Engelanr) Gouden Medaille. 
D. C. Gray, Lotiden, (Britsch Indië), Verg, Zilveren Medaille. 
H. R. Oldfield, Londen, (Bolivia). Verg. Zilveren Medaille. 
J . Koning, Amsterdam, (Engeland). Zilveren Medaille. 
H. H. Pinkus, Nettstadt, (Engeland). Zilveren Medaille. 
J. Schmidt, Bttdapest, (Levanipost). Zilveren Medaille. 
Vilni Gregorcic, Zagreb, (Hongarije),. Diploma. 

' H. E. Conlson, Londen, (I'^rankrijk enz.). Diploma. 
Afdeeling B. 

J . W. en A. G. Boeseken, Zwolle, (Foutdrnkken). Gouden Mi-d.iillo. 
M. viin Gelder, Brussel, (Ong tande Zegels). Gouden Medaille. 
H. Birnbach, Berlijn, (Zweden eoz.). Verg. Zilv. Me iaille. 
P. den Outer, Rotterdam, (Europi). Verg. Zilv. Medaille. 
J. F. van Stryen, Den Haag, (Ned. Zegel 3 op 2)^). Bronzeu Med 

Klasse XIll . (Jeugdklasse). 
W. V. d. Wielen, Hilversum, (Verzameling), Eerste Piij«. 
A. W. Schippers Jr., Rotterdam. (Verzameling). Tweede P.ijs. 
Mej. Jenny Jantzeo, Den Haag, (Verzameling). Derde Priji. 

Klasse XIV. Afdeeling A. (Alljums, Catalogi, enz.) 
C. F. Lücke, Leipzig, (Albums). Diploma Zilveren Medaille. 
F. Gofden, L.onden, (Albums). Diploma Zilveren Medaille. 
A. J. Sefi, Londen, (Albums). Diploma Zilveren Mi>daille. 
J . R. Liebert, Leipzig, (Albums) Diploma Bronzen Medaill''. 
Paul Koeh, Ascherslebeii, (Albums). Diploma Bronzen Medaille. 
Sohwaneberger, L.eipzig, (Albums). Diploma Bronzen Medaill". 
F. II. Vallancey, Loonden, (Albums). Diploma Bronzen Medaille. 
Ch. Janssens, Brussel (Albnms). Diploma Bronzen Medaille. 
Jules Herman, Chaville, (Pochettes »Phila«). Diploma. 
Th. Barendse, Amsterdam, (Afdrukken). Diploma. 
J . Mebus, Amsterdam, (Albums). Diploma. 
Frau Mia Kell, Danzig, (Albums) Diploma. 

Afdeeling B. 
p.obert Noske, Borna, (Gr. Ganzsachenkatalog), Dipl. Verg. Zilv. Med. 
Znmstein & Co., Bern, (Catalogus). Diploma Zilveren Medaille. 
Sohwaneberger, Leipzig, (Cat. Michel). Diploma Bionzen Medaille. 
Umejiro Kimnra, Tokio, (Catalogus). Diploma Bronzen Medaile. 
Sefi Pemberton & Co. Ltd., (Catalogus). Diploma Bronzen Medaille. 
F . H. Vallaneey, Londen, (Guide). Diploma. i 

Klasse XV. Afdeeling A. ^Poilatelistische Werken). 
G. S. F. Napier, East Sussy, (Boek Brazilië). Verg. Zilv. Med. 
Zumstein & Co., Bern, (Boek Zwitserland). Verg. Zilv. Med. 
Chas. Nissen, Londen, (Boek Engeland). Verg. Zilv. Med. 
Nederl. Bond van Ver. van Postzegelverzam., Amsterdam, (Boek Nedtrl,) 

Zilveren Medaille. 
L. do Raay, Amsterdam, (Boek Oranje-Vrijstaat). Zilv. Medaille. 
A. Bungerz, Tegernsee, (Woordenboek). Zilv. Medaille. 
Theod, Champion, Parijs, (Cat, Luchtpost), Zilv, Medaille. 
Helsingfors Frimiirks. Helsingfors, (Boek Finland). Zilv. Med. 
F. H. Vallancey, L.onden, (Boek Engeland). Bronzen Med. 
F. H. Vallancey, Londen, (Andere Boeken). Bronzen Med. 
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F. Godden, Londen, (Boeken). JJronzen Med. 
D. Field, Londen, (Boek). BroDzeu Med. 
Sefi, Pemberton & Co., Ltd., Londen, (Boeken). Bronzen Med. 
F. Serrane, Nice, (Boek). Bronzen Med. 
K. A. Heymans Jr., Rotterdam, (Nederl. Phil. Adresboek 1924). Dipl. 
Harris Publications Ltd., Londen, (»Who's Who»). Diploma. 

Afdeeling B. (Philatslistische lijdschriften). 
»The Collector's Clubc lYew York. (Tpschrift). Dipl. Verg. Zilv. Med. 
Ned. Maandblad voor Philatelie, Breda, (Tijdschrift) id. 
Sefi, Pemberton & Co. Ltd. «Philatelie Journal of GreatBritainc Londen, 

(Maandblad). Dipl. Verg. Zilv. Med. 
»Die Postmarke f, Weenen, (Maandblad). Zilv. Med. 
R. Noske. Borna, Deutsche Sammler Zeitung, Dipl. Zilveren Med. 
F. H. Vallancey. »Stamp Collectitig<r, loonden, Dipl. Bronzen Med. 
Chas. Nissen, »The British Philatelist«, Londen, Dipl. Bronzen Med. 
.1. Pulinckx. »Le Philatéliste Beige», Brussel, Dip. Bronzen Med. 
D. Field. »West End Philatelist«, loonden, Dipl. Bronzen Med. 
Zumstein & Co., »Journal Phil, de Berne«, Bern, Diploma. 
Harris Publications Ltd. »The Philatelie Magazine« Londeti, Diplomi. 

EXTRAMEDAILLES. 
Hare Majesteit de Koningin. — Groote Zilveren Medaille voor de 

mooiste verzamelingen van Nederland en (of) Koloniën. 
D. C. Gray, Londen. 
Hare Majesteit de Koningin. — Kleine Zilveren Medaille voor de 

mooiste verzameling van Nederland en (of) Koloniën, geen postzegels. 
P. W. Broekman, Amsterdam. 
J. L. V. Dieten Jr . — Zilveren Beker ter vrije beschikking van de 

Jury. R. Delapierre, Brussel. 
Firma G. Keiscr & Zoon. — Zilveren Beker voor de meest gespeci

.ilisecrde verzameling van een land buiten Nederland. 
C. Günther, Chemnitz. 
V. W. Broekman. — Gouden Medaille, uilgeloojd voor de mooisie 

wetenschappelijke verzameling van een land, dat zijn ontstaan te d.anken 
heeft aan den wereldoorlog. Joh. van den Berg, Ede. 

J. H. Donnai. — Gouden Medaille voor de mooiste verzameling 
ongetande zegels. M. van Gelder, Brussel. 

Th. H. Klinkhamer. Gouden Medaille voor de mooiste verzameling 
door een Nederlandsche verzamelaarster ingezonden. M. J . Baronnesse 
van Heerdt—Koltf, Baant. 

IL P. Manus. — Gouden Medaille voor de mooiste verzameling van 
Australië. H. Harvey, Londen. 

Baron Rudi If Lehmann. — Gouden Medaille voor de beste verza
meling Van Nederland en Koloniën. A. J. Warren, Epsofn. 

V. N. ^ Gouden Medaille voor een verzameling van Nederland en 
Koloniën. J. van Nitterik, Haarlem. 

L. de Raay — Gouden Medaille voor de meest uitgebreide en weten
bchappclijk opijezettc verzanaeling in Kla.sse Ife. H. A. G. Vrenscn, Breda. 

Mevrouw M. Kemper. — Gouden Medaille voer de beste nietgespe
cialisperdc verzameling van een land buiten Nederland. Dames Laverge, 
Rotterdam. 

NERGULD ZILVEREN MEDAILLES. 
Mr.. W. S. W. de Beer. — Voor de meest volledige speciaalverzameling 

van een land. (Zegel«, poststukken enz.). G.V.v.A.^ahootcv, Arnhein. 
J. D. van Brink. — Voor een verzameling met geringe geldmiddelen 

samengebracht. A G. v. d. Schooren, Amsterdam. 
H. C. Correljé. — Voor de fraaiste, cok wat afstempcling betreft en 

meest complete verzameling van Nederland en Koloniën. A. J . Warren, 
Epsom. 

L. van Essen. — Voor de mooiste verzameling in Klasse V. Atd. A. 
A. F. Lichtenstein, NewYork. 

Federation des Sociélés Phil. Franyai^es Voir de mooiste verzameling 
van Europa, nietgespecialiïeerd en door een Nederlander ingezonden. 
P. den Outer, Rotterdam. 

M. J. Baronnesse van Heerdt—Kolff. — Voor de mooiste verzarai ling 
van een Europeesch land buiten Nederland door een Engelsohman 
ingezonden. G. S. F. Napier, East Sussex. 

H. P. Manus. — Ter vrije beschikking van de Jury. »The Collectors 
Club«, NewYork. 

ZILVEREN MEDAILLES. 
Sociéié Frangaise de Timbrologie. — Ter vrije beschikking van de 

Juiy. Le Philatéliste Beige, Brussel. 
Association Nouvelle de Timbrologie. — Ter vrije beschikking van 

de Jury. G. S. F. Napier, East Susse.r. Voor zijn boek over Brazilië. 
J . W. de Beer.   Voor de mooiste verzameling door een dame inge

zonden. Mevrouw E. Field, St. Maryc/iurc/i. 
Mevr. J. C. Th. Costerus. — Voor de mooiste verzameling van een 

land in Europa, door een dame ingezonden. Dames Laverge, Rotterdam. 

Federation des Sociêtés Phil. Fransaiscs. — Voor Fransche zeldzaam
heden, door een Nederlander ingezonden. J. W. en A. G. Boeseken, 
Zwolle. 

P. J. Maingay. — Voor een wetenschappelijke beschrijving van een 
uitgifte van Nederland. F. H. M. Post, Utrecht. 

A. Coyette. — Voor de mooist« verzameling in Klasse V. Afd. B. 
P. Jori^sen P.C.zn., Rotterdam. 

Prof. M. Jurion. — Ter vrije beschikking van de Jury. Nedcrlandsch 
Maandblad voor Philatelie, Breda. 

W. P. Co'terus — Ter vrije beschikking van de Jury. Dr. S. Ascher, 
Berlijn. 

Prof. R. P. Benaut. — Voor een historische studie of afstempelingen, 
speciaal in Klasse X of Xlla. E. Gram, Lirussel. 

BRONZEN MEDAILLES. 
H. C. Correljé. — Voor de mooiste verzameling Vliegpost op Brief. 

E. S trens. Delft. 
Mevr. J. C. Th. Costerus. — Voor de mooiste inzending van een 

land buiten'Europa, buiten de Nederlandsche Koloniën, door een dame 
ingezonden. Mevr. J. Pulinckx, Brussel. 

De beide medailles, uitgeloofd door den heer Jules Herman te 
Chavillc ■^<mt de fraaiste collecties met gebruikmaking van de pochettes 
»Phila«, werden in overleg met den schenker uitgereikt aan ; 

L. de Raay te Amsterdam (verg. zilveren). 
M A. Sredcnsky te Parijs (zilveren). 

(Wordt vervolgd.) 

De Bondsvergadering. 
VERSLAG van de Vijftiende Algemeene Vergadering van 
den Nederlandschen Bond van Vereenigingen van Post
zegelverzamelaars, gehouden op Zaterdag 13 September 
1924, in Restaurant „De Twee Steden", te 'sGravenhage. 

Van het BONDSBESTUUR zijn aanwezig de heeren G. V
van der Schooren, Voorzitter; Th . H. Klinkhamer, ie Secretaris! 
P. Jorissen P.C.zn, 2e Secr.; mr. W. S. W. de Beer, Penningmeester ; 
J. D. van Blink, Commissaris en J. A. Kästeln, Commissaris. 

Van den heer J. C. Cratnerus, Commissaiis, was beiicht van 
verhindering ingekomen, terwijl de heer mr. E. Bonn, Vice
Voorzitter, de vergadering niet kon bijwonen, daar zijn tegen
woordigheid op de Tentoonstel l ing werd veieischt. 

De voorzitter opent om circa 3 uur de vergadering en heet 
de afgevaardigden en leden der bij den Bond aangesloten Vei
eenigingen, alsmede alle andere aanwezige belangstellenden 
hartelijk welkom, daarbij de opmerking makende, dat het geen 
toeval is, dat we dit jaar in Den Haag bijeenkomen ; de Ten
toonstelling bracht er ons vanzelf! Spreker memoreert , dat de 
Bond thans 16 jaar bestaat, dat deze Bond meermalen bij officieele 
gelegenheden optrad als veitegenwoordiger van de — thans 11 — 
aangesloten vereenigingen en spreekt de hoop uit, dat in de 
toekomst de Bond de vertegenwoordiger zal blijken van alle 
Nederlandsche Philatelisten. 

Voor zoover zulks nog niet bekend mocht zijn, deelt spreJcer 
mede, dat de door den Bond uitgegeven »Leiddraad voor den 
Speciaalverzamelaar van Nederland« door de Internat ionalejuiy 
bekroond is geworden met de Zilveren Medaille, (applatis) 

Vervolgens wordt de mededeeling gedaan, dat de Bond reeds 
een lid meer had kunnen tellen, indien over de toelating ^^■n 
de PhilatelistenVereeniging »Zuid Limburg«, te Maastricht, 
reeds beslist was geweest. De ballotagelijst, die aan de aange
sloten vereenigingen ter circulatie was gezonden, is echter niet 
bij het bestuur teruggekomen, zoodat verondersteld moet woiden , 
dat deze lijst is zoekgeiaakt. Op de vraag, welke vereenigirg 
de lijst ontvangen had en niet doorgezonden komt geen antwcoid, 
terwijl de heer C. J. L. Sitsen mededeelt , dat door hem als 
secretaris van de Postzegelvereenigi^g »Vlissingen« de bedoelde 
lijst niet werd ontvangen. 

Teneinde de candidatuur niet langer te laten sleepen, stelt de 
voorzitter voor, nu alle aangasloten vereenigingen op deze ver
gadering vertegenwoordigd zijn, te beslissen over de toelating. 
Daar geen der afgevaardieden eenig bezwaar heeft, wordt de 
PhilatelistenVereeniging »ZuidLimb^irg« als lid aangenomen, 
zoodat de Bond thans 12 leden telt. 

;in.fcjLj'jci^Biiünwsm ■O ^ D I R . L E C N D E RAAY 
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De Medaille van Verdienste. 

jïirk. 

Hot is voor den voorzitter een buitengewoon aangename taak 
niedeleel ing te kunnen doen, dat blijkens uitspraak van het 
Kapifel , de MEDAILLE VAN VERDIENSTE, welke elk jaar 
beschikbaar wordt gesteld voor dengrnc , die zich voor de Phi
latelie het meest verdienstelijk heeft gemaakt, is toegekend aan 

den heer A. J. WARREN, EPSOM (Engeland). 
welke heer er z.i. thans in de eeiste plaats lecht op heeft, eiaan 
toevoegende, dat het hem groot genoegen heeft gedaan, dat de 
heer W a n e n ons weder eens m de gelegenheid heeft gesteld, 
alles door hem bijeengebiacht (zeer uitgebieide veizarreling \ an 
Nederland en Kolomen) op deze Tentoonstel l ing te kunnen 
aanschouwen (levendig applaus) 

De heer A J. Wairen , ter vergadering aanwezig, is aangenaam 
veirast zich deze, voor hem geheel onverwachte ondeischeiding 
toegekend te zien. Hij dankt den vooizitter. het Bondsbestuur 
en alle Nedei landsche Philatelisten voor al het aangename hier 
in Den Haag door hem ondervonden. Het was hem reeds pret t ig 
geweest, dat zijn verzameling hier bekroond was gewoidtn met 
een gouden medaille, doch dit was elders reeds meeidere m?len 
geschied; nog prett iger was het hem than«, voor de eerste maal, 
zulk een hoage onderscheiding te mogen ontvangen, temeer daar 
dit samenviel met zijn jubi leum. »Want«, zegt spieker, »niet 
alleen de Nederlandsche Vereeniging van Postzegelverzamelaars 
viei t dit jaar haar 4ojarig jubileum, ook ik ben een gelijke 
jubilaris, het is dit j aa r juist 40 jaar geleden, dat ik met ver
zamelen ben begonnen«. 

Spreker feliciteeit de Nederlandsche Vereeniging met haar 
jubi leum en met haar in alle opzichten geslaagde Tentoonste l 
ling, hij hoopt dat, wanneer de Vereeniging haar 50jarig jubileutn 
weder met een Tentoonstel l ing zal vieren, er j onge i rn zullen 
zijn, die de hoogere onderscheidingen voor Nederland en Kol. 
7uren bekomen en hij daaibij de »toeziende voogd« zal 'ziin. 
Tot slot zegt spreker dat het hem steeds aangenaam zal zijn, 
verzamelaars, die het een of ander wenschen te weten, van 
dienst te zijn [levendig applaus) 

Vervolgens wordt overgegaan tot behandeling van"de agenda. 
2. Notulen der vorige vergadering Deze zijn destijds in het 

Maandblad afgedrukt en worden zonder aanmerking goedgekeurd. 
3. Ingekomen stukken. De voorzitter deelt mede, dat ei een 

blief is ingekomen van een der aangesloten vereeniginger , be
trekking hebbende op de reglementsherziening en stelt voor 
deze bij het desbetreffend punt te behandelen, hetgeen w o r d t s t i 

.■goedgevonden. ■«̂ ' 
" 4. Verslagen van den Secretaris en Penningmeester. De Se

. i^retai is , de heer Th . H. Klinkhamer brengt het volgend verslag 
uit over het jaar 1923 : ' > 

Het is mij een voorrecht thans te midden van de feestelijkheden 
ter gelegenheid van het 40jarig jubi leum onzer grpotste aange
sloten vereeniging en tijdens de Internationale Tentoonstell ing 
alhier aan U het jaarverslag over 1923 uit te brengen. 

Het is mede aan uwen Bond te danken, die als bemiddelaar 
is willen optreden tusschen de Nederlandsche Vereer ig ing van 
Postzegelverzamelaars en de overige bii den Bond aangesloten 
Vereenigingen, dat deze Internationale Tentoonstel l ing zoo uit
stekend is geslaagd. 

Alvorens echter mijn .verslag te vervolgen, past het, dunkt 
mij, hier, al is dit ook reeds op meer officieele wijze gedaan, 
een woord van gelukwensch uit te spreken aan die oudste en 
grootste onzer Philatelistische Vereenigingen, de »Nederlandsche 

Vereeniging van Postzegelverzamelaars«. Moge deze vereeniging 
i tch blijven uitbreiden en in bloei toenemen ter ontwikkeling 

:kf ;4n tot nut onzer liefhebbei ij ! 
i!^B:g§»Ue Bond Staat nog even krachtig en hecht daar als ten voi ige 

j a re . Het aantal leden der aangesloten veieeni>;ingen is van 
■1900 tot over de 2100 gestegen, terwijl zich nog heelt aangemeld 
de PhilatelistenVeieeniging »ZuidLimbuig« te Maastiicht. 

Het bestuur onderging dit j aa r geen wijzigingen. Uit het straks 
aan U ter behandeli 'g zijnde punt der reglementsherziening 
zal U blijken, dat de meeiderheid in uw bestuur van oordeel 
is, dat nieuw bloed hierin echter zeer gewenscht is. Eenalgeheele 
herziening van ons Huishoudelijk Reglement was zeer urgent 
en woidt U dan ook aangeboden. 

Uw voorzitter ea ie secretaris hebben de eer gehad door 
H. M. de Konmgin in audiëntie te worden ontvangen, terwijl 
ook uw Bond was vertegenwoordigd op de coui van gelukwen
schen te Amsterdam ter gelegenheid van H. M. 25jarig legee
rings jubileum. 

Op een veizoek aan Z.E. den Minister van Koloniën gedaan, 
om bij de eventueele oprichting van een Postmuseum de collec
tie van het Departement van Koloniën daarvoor af te staan, is 
goedgunstig beschikt 

Zooals U zal blijken uit het veislag van den beheerder ver
heugt het Bondsinformatiebureau zich in toenemenden bloei. 

De financieele toestand van den Bond baart ook geen zorgen. 
De Bondsmedaille voor Philatelislische Verdiensten werd dit 

j aa r door het Kapittel toegekend aan den heer Léon de Raay, 
te Watergraafsmeer. 

Ook dit jaar is onze Bond werkzaam geweest op internationaal 
terrein. Op de in Mei te Brvssel gehouden tentoonstelling was 
uw Bond officieel vertegenwoordigd door uwen voorzitter en 
vicevoorzittei, teiwijl bijna uw volledig bestuur geduiende een 
of meer dagen aanwezig was. Vele, zeei vele leden onzer aan
gesloten vereenigingen bezochten ook deze inderdaad schitterende 
tentoonstelling. 

Jammer, dat door de vele werkzaamheden, verbonden aan de 
Tentoonstel l ing alhier, het onmogelijk bleek om vertegenwoor
digers te zenden naar het Congres van den Franschen Bond te 
Lyon. 

Hiermede, dames en beeren, bes'uit ik dit jaarverslag. Mogen 
de feesten en de Tentoonstell ing, die wij heden medemaken, 
een spoorslag zijn om op den ingeslagen weg voort te gaan en 
onze Bond aan de spits blijven staan van ons Philatelistisch 
Neder land. 

Dat zij zóó! De iste secretaris, 
T H . H . K L I N K H A M E R . 

Daar niemand het woord verlangt over dit verslag, wordt het 
onder dankzegging goedgekeurd. 

Hierna brengt de penningmeester, de heer mr. W. S. W. de Beer, 
verslag uit door het noemen van de cijfers van de 

R E K E N I N G O V E R 1923/24. "" ; 
O n t v a n g s t e n . Saldo 1922 f 1115,25 

Contributies . . . . ' . . . f 7+5.70 
Insignes f 70,80 
Bondsinformatiebureau 1922/23 f 5,— 
Achterstallige contributie . . f i,— 

f 1937,75 

 t ^ i t g a V e n. Phi la te l i s tmdag Breda . . . f 100,— 
Ontvangst Gasten . . . . . . f Il4,90 
Bestuursvergaderingen . . . f 326,05 
Drukwerk f 29,85 
Porti f 19,77 
Insignes f 102,— 
Reiskosten Buitenland. . . . f 20,̂ — 
Leiddraad f 300,— 
Incassokosten f 7,5° 
Rekening Begeer f 5,71 
Bokaal f I33>— 
Saldo f 778,97 

f 1937,75 

Deze rekenmg is nagezien en accoord bevonden dooi de Kas
commissie, bestaande uit de beeren J. B. Robert en L. C. A. 
Smeulders. 

O A D I R . L E O N D E RAAT 
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De heer Robert, namens de Kascomn.issie het woord voerende, 
kan zijn buitengewone teviedenheid betuigen over het goede 
beheer der financiën en geeft nog de volgende toelichtingen : 

Van den »Leiddraad« zijn tot aan de Tentoonstelling verkocht 
670 exemplaien. 

De voorraad insignes was aan het begin van dit j aa r 30 stuks, 
terwijl daarna zijn aangemaakt 100 stuks. Op enkele s tuks 'na , 
is dit aantal weder geheel verkocht bp eker besluit met ^en 
F3ond geluk te wenschen met zulk een goeden toestand van, de 
Kas en zulk een vooitrefifeli)ken Penningmeester . ' 1 

Ue vooizitter zegt den beeren, die de kaScommisbie gevor,md 
hebben, dank vóór hun Welwillendheid en den penningmeester 
vooi zijn goed beheer. 

A'sdm geeft de penningmeester de volgend«" rijfers voor de 
B E G R O O T I N G 1924/25. 

O n t v a n g s t e n . Saldo 1923 f 778.97 
Contributies f 750, — 
Achtelstallige Contiibutses . . f 30,05 

U i t g a v e n . Philatelistendag den Haag. 
Bestuursveigadeiioj^en. . . 
Buuenlandsche reizen . . . 

, f 1559,02 

f 
f 
f 

Insignes  . . f 
Reserve Leiddraad f 
Algemeene Keseive . . . . f 
Incassokosten f 
Drukwerk f 
1'oiti f 
(^nvooiziei.c Uitgaven. . . . f 
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.̂ i >V.^if 
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3 2 5 

7 5 

7 5 , 

100,— 
70P,— 

7.5a 
3 0 , 
2 5 

121,25 

J 55902 _ 

De heer W . P. Costeius Pzn vraagt wat »achterstallige con
tiibutie« is, waaiop de pent ingmcesier antwoordt, dat o.a de 
Philat'elisttnVerceriiging .Gicnii .^en« h?a ' coniribuiie n t g n . e t 
hl eft vold,ian. 

D;; 'her C. M Kuitert (Af ĵevr. G'oim^en) meent dat het niet 
betalen op een vei gissing be ius t ; desgewenscht zal het bedrag 
dadelijk door hem voor de veieeniging worden vo'daan. 

De heer J. F. IJurgersdijk vraagt of het wellicht mogelijk i ^ / ) ' : 
dat de insignes goedkooper worden verkocht, nu VNB vernemen, 
dat de inkoopprijs veel lager is. 

De heer Van der Schooren meikt op, dat nu er 100 stuks 
gelijktijdig zijn aangemaakt , de prijs vooideeliger is dan bij een 
k'e nere kwantiteit, doch dat het niet steeds mogelijk zal zijn er 
100 tegelijk äf te n»men. Bovendien moet reketnng worden ge

houden met diversen onkosien : lenleverlies, poi ti, enz. 
De heer Burgersdijk stelt voor den prijs op f 1,25 te brengeoi^^jjt*s.«itgebiachte stemmen voor hare aanneming veiyaren.« 

eii verwacht daardoor grootere afname. kV^i 'J'S'. Zelfde artikel al. 3 luidt than>> »Wanneer t en derde der stem 
De voorzitter zegt loe dit in een bestuursvergadering te 

bespreken. 
Vervolgens komt aan de beuit het 

VERSLA(} OVER DE WERKZAAMHEDEN VAN H E T 
BONDSINFORMATIEBUREAU gedurende 19231924, 

dat luidt als volg t : 
De werkzaamheden van het Informatiebureau nemen voort

d u t e n J in omvang toe ; het aantal aanvragen om inlichtingen 
om'rent personen en instellingen is legio, de seiies"van klachten 
over veizamelaars en handelaren, die hun lui lvi ienden bij den 
neus hebben gehad of hun klanten bedriegen, zijn zeer vele. 

De pogingen van het bureau, om de gedupeerden weer aan 
hun geld of zegels te helpen, slaagden meermalen, doch ik kan 
gerust verklaren, dat nog 75''/„ op mijn conespondent ie geen 
antwoord zond en zich niet liet intimideeren door dreigbrieven 
of publicatie. In vele gevallen betioffen het ook vaak klachten 
o n t r e n t personnages. voor wie vioeger reeds in het Maandblad 
gewaarschuwd werd en die nog altijd hun slachtoffers maken. 
Hieronder behoort de alom bekende Aug v.&.Ve.\6.e., Amsterdam. 

De maandelijks terugkeerdende weikzaamheden van het Bureau, 
het controleeren der candidaatIeden, die in het Maandblad 
vermeld staan, had" als resultaat, dat ik 6 malen een 
aangesloten Vereeniging heb gewaarschuwd, zoodat de betroffen 
persoon niet aangenomen werd. 

Zeer eigenaardig is, dat enkele verzamelaars en handelaren 
geen onderscheid weten te maken tusschen philatelie en philan

tropie ; immers voortdurend bereiken mij aanvragen om inlichtin
gen en bemiddeling in kwade zaken, doch de vergoedii g x oor moe il e 
en correspondenlie blijft vaak achterwege, 't Spreekt vanzelf, 
dat de vereenigingen, die hd van het Bureau zijn, g'at is kunnen 
aankloppen, doch ieder ander dient volgens de vastgestelde 
tarieven onze moeite te betalen, tenminste als het een gedetail
leerde peisoonsinformatie betrett en veider een postzegel voor 
antwooid in te sluiten, als er een kleine zakelijke inlichting 
gevraagd wordt. 

Het aantal vereenigingen. die lid van het Buieau zijn, ver
meerde ide in 1924 met één, n.1. de PhilatelistenVeieeniging 
»Apeld()0in<4 te Apeldooin, 

Thans zijn 9 vereenigingen in den lande aarges 'o ' en . 
De Inkom ten van het Bureau uit contributies en geïnde infor

matiekosten bedroegen f 32,50, de uitgaven f 3075, zoodat er 
een baiig saldo van / i 75 overWeef, dat aan den penning; 
meesler is afgedragen. 

Pc Beheerder van het Informatubxireau, 
J. A. KASTEIN, 

Hendrik Jacobszstiaat 19, Amsteidam. 
Niemand eenige op of aanmeiking makende, 7egt de voorz.tter 

den hoer Kästeln dank voor zijn verslag 
6. Regelementsherziening. De voo nt ier deelt mede. dat is 

ingekomen een schrijven van de Afdeeling »Amsterdam« van 
de°»N V. V. P.«, bet effende een andere wijze van bestuursver
kiezing, dat bij het desbetreffend artikel ?al v\orden behandeld. 
Vanzelfsprekend zul'en alleen die aitikelen wo den behandeld, 
waarvüoi wiizigingen door de Verfenigingen »Hollandia«, »U.P.V« 
en »N V.v P « (zie Maai db'ad No, 4, April 1924, pag i) of door 
het Bondsbestuur zijn voorgesteld 

De heer Costerus vraagt of het de bedoeling is bij elk te 
wijzigen ariike) beide voorstellen gelijktijdig te behandelen, waar
mede de voorzitter accoord gaat. 

Art. I. Veieenigingen en Bond stellen voor te wijzigen : »het 
veieenigingsJTar loopt van 1 Augustus tot 31 Juli«. De voor
zitter merkt hieibij op , dat, nu de Bondsvergaderingen steeds 
in Augiistus/September worden gehouden, door wijziging van 
dit aitikel, op deze vergaderingen geen oude kost  vocals lot 
heden het geval was — doch versehe verslagen kunnen uorden 
gegeven. De wijziging wordt zonder discussie aangenomen. 

'■■^1^ Art. 2 luidt t h a n s : »Vereenigingen van postzegelverzamelaars, 
die lid wenschen ie worden, zenden haie aanvrage vergezeld 
van hare statuten, reglementen en ledenlijst bij den len seere
taris in. De aanvrage met bijlagen wordt door den len secre
taris aan bestuur €n vertegenwoordigers rondgezonden«. 

De Bond stelt voor hierachter te voegen : »die op een bijge
voegde lijst schriftelijk hun stem uitbrengen. De candidate is 
aangenomen, zoodra zich twee derde der op deze wijze geldig 

men zich tegen de aanvrage veiklaai t of mondelinge behande
ling wenscht, wordt de beslissing tot de eerstvolgend ■ algemeene 
vergadering veidaagd. De candidate is aangenomen, als zich 
tweede derde der geldig uitgebrachte s temmen vóór ha ie be
noeming veiklaren«. De Veieenigingen hebben voorgesteld voor 
de woorden »een derde« en >twee derde« het woord »minstens« 
te voegen. De Bond heeft de wijziging »minstens een dei de« 
overgenomen; de rest ^an dezen zin werd door den Bond bij 
de voiige alinea gevoegd. 

De voorzitter geeft hierbij de toelichting dat, waar de Bond 
zich in de laatste jaren ' zoo heeft uitgebieid, het balloteeren van 
nieuwe leden zeer omslachtig is gewoiden op de wifze, zooals 
dit thans nog geschiedt. Door hem wordt voorgesteld, indien 
een aanvrage voor l idmaatschap inkomt, de betreffende veree
niging voorloopig als lid op te nemen, en het Kdmaatschap op 
de eerstvolgende vergadering te doen bekrachtigen. 

Hierover ontspint zich een levendige discussie. De heer L. C A . 
Smeuldeis stelt voor om, indien een verzoek tot opname 
binnenkomt bij den Bond, dat deze aan alle vereenigingen 
daarvan bericht zendt, hetgeen kan geschieden op een te hecto
grafeeren of eventueel te drukken formulier. Elke afgevaardigde 
kan dan zijn stem ui tbrengen. Op die manier kan een beslissing 
over de toelating binnen enkele weken afgehandeld zijn. De 
heer dr A. van Dam acht het niet noodig, dat daarvoor afzon
derlijke formulieren worden verzonden. De vereenigingen ],ubli
ceeren hun candidaatleden in het Maandblad, de Bond geeft 
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ook zijn mededeelingen in het Maandb lad : de Bond kan immers 
ook zijn candidaat-leden in het Maandblad doen vermelden ? 
Alle afgevaardigden ontvangen het Maandblad, wanneer dus r a 
een maand geen bezwaren zijn ingekomen, dan is het candidaat-lid 
aangenomen. De heer dr. P. H. van Gittert zegt het niet vol
doende te vinden, dat de afgevaardigden elk afzondeilijk hun 
stem uitbrengen, zij moeten, voorzoover zij tot dezelfde vereeniging 
behooren, eerst in de gelegenheid zijn, ruggespraak te houden. 
Verder voeren nog eenige andere beeren het woord, w.o. de 
beeren Burgersdijk en K. Nieland (afgev. Groningen). Het resuhaat 
is, dat de ie alinea van art. 2 ongewijzigd blijft, behoudens 
verandering van het woord «rondgezonden« in »toegezonden«. 
Al. 2 wordt : »De candidate is aangenomen, zoodra zich twee 
derde der op deze wijze geldig uitgebrachte stemmen voor hare 
aanneming verklaren«. Al. 3 blijft als thans met invoeging van 
het woord »minstens«. Alle overige alinea van dit ai t vervallen. 

Art. 3. »Het l idmaatschap wordt verloren a) door bedanken.": 
De Bond stelt voor hierachter te voegen : »hiervan moet minstens 
een maand vóór het eindigen van het vereenigingsjaar aan den 
len secretaris kennis worden gegeven. Is dit niet geschied, dan 
is de uittredende vereeniging nog voor het volgend vereenigings
jaar verbonden«. Nadat nog wordt toegevoegd «bij aangeteekcnd 
schrijven« wordt dit voorstel aangenomen, hetgeen eveneens het 
geval was met de bijvoeging »minstens« voor »twee derde« 
onder c). 

Art. 4. »December« en »i December« wordt vervangen door 
»Juli« en »I Juli» en het woord »dienstjaar» door »vereenigings
jaar«. Dit voorstel van de Vereenigingen is ook overgenomen 
door den Bond en wordt zonder eenige bespreking aangenomen. 

Art. 5. De thans bestaande redactie vervalt ; de Bond stelt 
voor dit artikel te doen luiden als volgt : ' D e vereenigingen-
leden verplichten zich geen verzoeken, protesten, moties en andere 
publicaties van algemeen philatelistisch belang tot de autori
teiten te richten zonder toestemming van het Bondsbestuur. 
Zoo dit zijne toestemming weigert, heeft de betrokken Vereeni
ging recht van beroep op de algemeene vergadering«. De voor
zitter vestigt er de aandacht op, dat dit artikel insluit, dat in 
de toekomst a l l e tot de autoriteiten te richten verzoeken, enz, 
u i t s l u i t e n d door den Bond behooren te geschieden. 

De heer John Robbers (afgev. -Op Hoop van Zegels«) acht 
het woord »toestemming« te sterk en verzoekt wijziging in 
»overleg«. 

De heer De Beer merkt op, dat zoodra een vereeniging lid 
van den Bond wordt of reeds is, de betreffende vereeniging den 
Bond opdracht heeft verstrekt. De Bond is er voor om de 
algemeen philatelistische belangen te behartigen, aldus moet het 
alleen de Bond zijn, die zich met verzoeken, enz. tot de autori
teiten kan wenden. 

De heer Robbers gaa t hiermede niet accoord, persisteeit bij 
zijn voorstel, hetgeen als amendement op het bestuursvoorstel 
in s temming wordt gebracht. Het blijkt, dat alleen de heer 
Robbers er voor is, zoodat het amendement is veiworpen. Het 
bestuursvoorstel is dus aangenomen. 

De voorzitter deelt daarop mede, dat, al was het amendement 
aangenomen, dit toch geen wijziging in den toestand had ge
bracht, daar de autoriteiten den Bond erkennen als vertegen
woordiger van de Nederlandsche Philatelisten en verzoeken 
buiten den Bond om niet in behandeling worden genomen. 

Voor dat een volgend artikel in behandeling komt, vraagt de 
heer Van Gittert hoe het komt, dat het Bondsbestuur zijn voor
stellen voor wijziging niet punt voor punt in het Maandblad 
heeft doen afdrukken, zooals met de voorstellen van de Veree
nigingen is geschied. 

De voorzitter antwoordt hierop, dat dit inderdaad beter zou 
zijn geweest, doch de tijd was daarvoor te kort. Om de herziening 
van het reglement geen jaar uit te stellen, worden de Bestuurs-
voorstellen behandeld zonder eerst te zijn gepubliceerd. 

De heer A. F . Singels had ook gaarne gezien, dat de Ver
eenigingen eenige toelichting bij de voorstellen hadden gegeven. 
Spreker geeft in overweging om in de toekomst dergelijke 
stellen te publiceeren in het Maandblad met toelichting 
het bestuur. 

Art. 6. Voorstel van den Bond om het aantal vertegenwoor
digers te verminderen. De heer Van Gittert heeft hiertegen 
bezwaar, hetgeen door verschillende anderen wordt beaamd. 
Het bestuur trekt daarom dit voorstel in en het artikel blijft 
zooals het was. 

e voor
van 

Art. 8 en 9. Üe Vereenigingen hebben voorgesteld deze art . 
als volgt te wijzigen : Art. 8 : »Het Bestuur, door de vertegen
woordigers gekozen, bestaat uit 7 l e d e n : vooizitter, ondervoor
zitter, eerste secretaris, tweede secretaris, penningmeester en 
twee commissarissen. Bestuursleden kunnen niet tevens ver
tegenwoordigers zijn, Jaarlijks treedt, volgens rooster, een derde 
dezer leden af, t.w. achtereenvolgens 2, 2 en 3 leden«. Art. 8a. 
»Minstens drie maanden voor de algemeene veigadering worden 
de vertegenwoordigers verzocht candidaten op te geven voor de 
op die algemeene vergadering te benoemen functionarissen.« 
Art. 9. »De bestuursleden verdeelen hun functies onderling.« 
Het Bestuur van den Bond stelde voor : Art. 8. »Het Bestuur, 
door de vertegenwoordigers gekozen bestaat u i t : voorzitter, 
ondervoorzitter, eerste secretaris, tweede secretaris, peiining-
meester en ten hoogste twee commissarissen. Bestuursleden van 

' den Bond kunnen niet tevens vertegenwoordiger zijn.« Art. 9 
»De voorzitter wordt door de algemeene vergadering gekozen. 
De overige bestuursleden verdeelen hunne funcliën onderling. 
Zij treden af volgens rooster, welke zoodanig is ingericht, dat 
jaarlijks minstens twee bestuursleden aftreden. De aftredenden zijn 
met uitzondering van den voorzitter, niet terstond herkiesbaar « 

De heer dr. Van Dam vraagt welke reden er is het bestaande 
artikel, dat zegt: »en verder zooveel commissarissen als door de 
jaarlijksche algemeene vergadering wordt bepaald«, te bekor ten ; 
volgens het oude artikel kan men naar omstandigheden handelen. 

De voorzitter antwoordt daarop, dat de meerderheid van het 
bondsbestuur en eveneens de aangesloten vereenigingen van 
oordeel zijn, dat het bestuur niet grooter behoort te zijn dan 7 
leden. Verder mag een bestuursfunctie geen sleur worden, er 
moet zoo nu en dan nieuw bloed in koinen en daarom wordt 
ook gelegenheid voor anderen geboden. 

De heer dr. Van Dam heeft hier niets op tegen, doch wel 
over het vastleggen van het aantal bestuursleden. Het bestuur 
kan toch wel gevormd worden door 7 leden, zonder dat in het 
reglement een bepaald aantal wordt genoemd. 

D e heer P. Vredenduin jr., is erop tegen, dat een bestuurs
lid bij aftreden niet terstond herkiesbaar zou zijn;z.i. is het wel 
goed, dat plaats gemaakt wordt voor een ander, doch het kan 
voorkomen, dat iemand gemist zou moeten worden, die door zijn 
werkkracht beter had kunnen aanblijven. 

Tevens kan spreker zich niet met het voorstel van den Bond 
vereenigen betreffende de bestuursverkiezing; bi jhoudt zich aan 
het voorstel van de vereenigingen, vooral wat betreft het stellen 
van candidaten door middel van lijsten, drie maanden voor een 
algemeene vergadering in te dienen. 

De voorzitter meent, dat candidaat-lijsten wel in theorie, doch 
niet in de praktijk opgaan. Verder is spreker overtuigd, dat 
elk jaar nieuw bloed veel goed aan de leiding zal doen. Het is 
aan zijn medebestuursleden te danken, dat in het artikel de 
bepaling voorkomt, dat de voorzitter wel herkiesbaar zou zijn, 
want persoonlijk wenscht spreker, dat geen der aftredende be
stuursleden herkiesbaar zullen zijn. 

De heer De Beer merkt op, dat toch iemand, die »onmisbaar« 
is en toch moet aftreden, het volgend jaar weder herkozen zal 
worden, vooral indien zou blijken, dat de voor hem in plaats 
gekomen functionaris een mindere werkkracht is. 

De heer Vredenduin is het hiermede niet eens. »Want stel 
b.v. voor« aldus spreker, »dat de secretaris moet aftreden zonder 
herkiesbaar te zijn. Een ander wordt voor hem in de plaats 
gekozen. Het volgend jaar komt de oude secretaris weder aan 
en wordt dan geen secretaris, immers, indien dit wel het geval 
zou zijn, dan zou dit een beleediging voor den nieuwen secre
taris worden.« 

Een middenweg wordt voorgesteld door den heer J. D. van 
Brink, en wel door het artikel zoo in te richten, dat om de twee 
jaar twee leden aftreden. 

De heer L. H. Wachters (afgev. Groningen) stelt voor, dat een 
bestuurslid niet langer dan 6 jaar zitting mag hebben. 

De heer F. H. M. Post verzoekt stemming. 
De heer G. J. Reijerse zegt, dat door het aannemen van het 

bestuursvoorstel het zou kunnen voorkomen, dat men zonder 
bestuursleden komt, men moet dan gaan bedelen of iemand, 
b V. secretaris wil worden, hetgeen o.a. in zijn Vereeniging (I.V. 
Philatelica, den Haag) is voorgekomen, hetgeen wordtbestreden 
door df 11 l . 'er Gosterus, die van meening is, dat onder 2100 
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leden, die den Bond telt, wel 7 menschen te vinden zijn voor 
een bestuursfunctie. 

Van alle kanten wordt thans geroepen: »stemmen«. 
De voorzitter sluit het debat en brengt het eerst in stemming 

het bestuursvoorstel, art. 8 en 9 te zamen. Dit woidt verworpen. 
Alvorens het vooistel der Vereenigingen in s temming wordt 

gebracht hebben nog het woord de heeren Vredenduin, De Beer 
en dr. van Dam. 

De laatste stelt voor de redactie van art . 8a te wijzigen als : 
»Alle aangesloten vereenigingen worden vei zocht en zijn gehouden 
drie maanden vóór de algemeene veigadering candidaten op te 
geven voor de op die algemeene vergadering te benoemen functio
narissen«, hetgeen wordt overgenomen. 

Het voorstel komt thans in stemming en wordt aangenomen. 
De overige wijzigingen door de Vereenigingen voorgesteld 

(zie Maandblad No. 4 April 1924), zijn door het bestuur, in en
kele gevallen met eenige toevoeging of redactiewijziging, geheel 
oveigenomen en woiden zonder discussie aangenomen. Alleen 
bij het door de vereenigingen voorgestelde artikel 19a, regelende 
de vergoeding voor bestuursleden voor reizen, enz., worden nog 
eenige woorden gesproken. De voorzitter deelt n.1. mede, dat 
dit geregeld is bij Bondsbestuursreglement, hetgeen den heer 
Costerus aanleiding geeft te zeggen, dat hem met bekend was, 
dat er een Bestuursreglement bestond. Volgens den voorzitter 
moet men dergelijke details aan het bestuur overlaten, doch de 
heer Vredenduin wil de kosten vastleggen ; de voorzitter verwijst . 
daa ivoornaar de begrooting. Dit artikel wordt niet aangenomen. ' 

5. Bestuursverkiezing. 
Bij monde van den vooizitter wordt tei kennis gebiacht dat 

de heer J. C. Cramerus, Breda, door drukke werkzaainheden 
verhinderd is een functie in het Ijestuur te blijven waarnemen, 
terwijl ook de heer J. D. van Brink, Hoek van Holland, zich 
om dezelfde ledenen niet herkiesbaar stelt. 

Volgens het juist aangenomen leglement mag het besluu^ 
slechts bestaan uit 7 leden en wordt den afgevaaidigden der 
vereenigingen verzocht steinbriefjes in te dienen met 7 namen, 
die het nieuwe bestuur zullen vormen. 

Van alle bij den Bond aangesloten vereenigingen'zijn afge
vaardigdeii aanwezig, uitbrengende totaal 37 s temmen. 

Het stembureau wordt gevormd door de heeren Costerus en 
Sraeulders; de heer Smeulders maakt den uitslag bekend als 
volgt : 
Uitgebracht zijn op den heer G. V. van der Schooren 37 stemmen 

» » » J. A. Kästeln 37 » 
» » » m r . W . S.W. deBee r 37 » 
» » » W. P. Costerus P.zn. 37 »' 
» » » P. Jorissen P.C zn. 36 » 
» » » mr. E. Bonn 33 » 
» » » A. F. Singels 32 » 

Op de overige candidaten worden van 4 tot i stemmen uit
bracht. 

Gekozen zijn derhalve de 7 bovengenoemde heersn, Dehee i en 
Singels en Costerus nemen de benoeming aan. 

De vooizitter zegt den heeren Van Brink en Klinkhamer dank 
voor de bewezen diensten. 

Door den voorzitter wordt namens het bestuur het voorstel ge
daan om den heer K.A.HeijmansJr. een gratificatie uit de Bondskas 
toe te kennen van f 50,—, als blijk van waardeering voor het 
door hem uitgegeven Nederlandsch PhilatelistenAdresboek 1924, 
waarmede de vergadering ten volle instemt. 

7. Beraadslaging over het al of niet liouden van een Philate
listendag in 1925. Dit punt vervalt van de agenda, daar in het 
juist aangenomen reglement art. 24 f. • is vervallen, terwijl art. 
24 g. thans zegt, dat in de algemeene vergadering de plaats 
wordt aangewezen, waar de volgende jaarlijksche algemeene 
vergadering en Philatdislendag wordt gehouden. 

8. Vaststelling van de plaats, waar de volgende jaarlijksche 
algemeene vergadering en Philatelistendag zal worden gehouden. 

De voorzitter vraagt, of een der aangesloten veieenigingen het 
volgend jaar jubileert , hetgeen niet het geval blijkt te zijn. 
Daarom wordt door den voorzitter voorgesteld den Philatelistendag 
in 1925 te houden in Zduolle of Dordrecht. 

De heer B. J. W. van der Meer (afgev. Ph. V. »Apeldoorn«) 
zegt daarop, dat het noemen van de stad Zwolle hem op de 
gedachte brengt Apeldoorn de plaats waar de Philatelistenver
eeniging »Apeldoorn« is gevestigd en een plaats met veel 
natuurschoon, voor te stellen. Door applaus blijkt de vergadering 

hiermede wel ingenomen te zijn. 
De voorzitter maakt, in verband hiermede, den heer Van der 

Meer erop attent, dat alle Bondsmededeelingen in het Neder
landsch Maandblad voor Philatelie moeten worden gepubliceeid, 
dus ook die betreffende den a.s. Philatelistendag. 

7. Rondvraag en Sluiting. 
Bij de rondvraag komt de heer D. O. Kirchner jr. met een uit

voerig betoog over de vele foutdrukken, misdi ukken, keeidruk
ken, enz., die in den laatsten tijd in de wereld komen en geeft 
daarbij verschillende voorbeelden. Spreker verzoekt den Bond 
de noodige stappen te doen om te trachten dit euvel in de 
toekomst te voorkomen. 

De voorzitter antwoordt daaiop, dat, wanneer de heer Kirchner 
de couranten heeft gevolgd, hij zal hebben gelezen, dat de 
drukkeis onzer postzegels, de firma Joh. Enschedé & Zoon, her
haalde inalen de dupe zijn geworden van diefstal. Nooit worden, 
noch door de firma Enschedé, noch door den Staat opzettelijk 
misdrukken, e.d. in den handel gebracht. Wel kunnen er onge
lukken voorkomen, doch noch hieraan, nóch aan diefstal, is iets 
te verhelpen. 

De heer Van Brink voegt hieraan toe, dat het hem bekend 
is, dat het Hoofdbestuur der Posterijen er beslist tegen is, dat 
misdrukken onder het publiek komen. De postdirecteuren moeten 
de zendingen postzegels bij ontvangst controleeren en hebben 
de instructie, dat misdrukken e.d. niet verkocht mogen worden, 
doch moeten worden teruggezonden. 

Als tweede spreker meldt zich de heer John Robbers aan. 
Deze komt op tegen de vele nieuwe uitgiften, opdrukken, enz., 
die thans het licht zien en tevens tegen de postambtenaren, die 
daarvan profiteeren. Spreker noemt enkele voorbeelden van 
geldmikeri j , o a. voor een kopstaanden opdruk en citeert ook 
een artikel uit «fEcho de la Timbrologie«. 

_̂ De voorzitter zegt, dat het volkomen juist is wat betreft de 
vele nieuwe uitgiften, doch dit is een groote welwillendheid 
tegenover philatelisten. De opdrukken hebben hoofdzakelijk 
hun bestaan te danken aan de Rekenkainer, die zich tegen 
vernietiging van restvoorraden verzet. Dat voor foutdi ukken, 
kleine oplagen, e.d. door postambtenaren »giof geld« gemaakt 
wordt, is iTieer de schuld van de koopers — die dit in de hand 
werken — dan van de verkoopers. 

Vervolgens viaagt de heer A. C. Voss, of hij op den steun 
kan rekenen van den Bond en van het Nederlandsch Maandblad 
voor een door hem uit te geven handboekje over de zegels van 
Curasao en Suriname, opdat advertentiekosten daardoor gespaard 
worden. Reeds lang had spreker de uitgave overwogen, doch 
de kosten waren te zwaar ; thans had de heer J. Mebus, Amsterdam, 
welwillend te zijner beschikking gesteld de cliché's, welke gediend 
hadden voor het door genoemden heer uitgegeven Speciaalalbum 
van Nederland en Koloniën en kan de uitgave dooigaan ; de 
prijs van het boekje zal circa f 2,50 zijn. *) 

De voorzitter deed toezegging het boekje bij voorkomende 
gelegenheden aan te bevelen. 

Ten slotte komt nog in behandeling een schrijven van den 
heer Léon de Raay, waarin de aandacht wordt gevestigd op het 
feit, dat we, in de laatste jaren overvoerd worden met Internationale 
Tentoonstell ingen, dit j aa r te Brussel, Den Haag, Christiania, 
Toronto, enz., en verzocht wordt het daarheen te leiden, dat 
zooveeel mogelijk slechts ééne Internationale Tentoonstel l ing 
per jaar wordt gehouden. 

Hiermede is de voorzitter het volkomen eens ; er zal dan ook 
getracht worden hieraan iets te doen. 

Waarna de voorzitter, onder dankzegging voor de betoonde 
belangstelling, de vergadering sloot. 

*) Door dit te vermelden, geeft het Maandblad reeds publi
citeit aan het voornemen van den heer Voss. 

K. A. HEIJMANS JR. 

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

U K A ^ l J c I J B ' i i n . l J I 
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legging van de te melden exemplaren Alle onkosten worden 
gaarne en onmiddellijk vergoed. 

Readers and correspondents all over the world are tindly 
invited to forward eaily infoimation regarding new issius and 
discoveries^ accompanied, whehever possible, by spcouneus, 
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 hos lecteurs que nous sei ons toujours heu 
reux de connaitre les renseignementsou documents qu'ils voudront 
bien nous communiquer, particulierement en ce qui concerne 
les nouvelles emissions en ajoutant des exemplaires. 

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

De aanduiding van maand en jaar links boven den landsnaam 
verwijst naar de jongste mededeeling, betrekking hebbende op 
hetzelfde land Waar voorafgegaan door „K" verwijst 711 naar 
de betrekkelijke kroniek der maand. 

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

LA AGUERA. 
Voor deze Spaansehe kolonie in Afrika vprschcen een 

nieuwe serie, ter vervanging van het jiortrct-type van 
1923. Thans koos men als motief een Arabier met kameel. 
Te melden zijn de waarden : 

5, 10, 15, 20, 25, 30, 40, 50 en 60 centimes. 
1, 4 en 10 pesetos. 

ALGIERS. 
De serie pakketpost.«pgels (Majoration) werd uitgebreid 

met de waarden: 
5 centimes, geelgroen. 

35 „ rood. i 
60 ,, violet. 

1 franc zwart. 
Maison Fischer dank voor beiicht 

ASCeNSION 

In nevenstaande teekening, 
doch met den landsnaam Ascen
sion, verschenen de volgende 
viraarden 

1/2, 1, l ' / j . 2, 8, 4, 6 en ^pence, 
1, 2 en 3 shillings. 
Het watermerk wordt gevormd 

door de schrijfletters C. A. 

AZOREN, Sept. '24. ,->4> " i l r 
Ais verdere waarden van Portugal, overdrukt met den 

landsnaam 7ijn te melden: 
80 centavos violet. ..^ ^̂  
1 E. grijs blauw. ' - -. ^ 
5 E. groen. 

10 E. rood. 

BELGIË. . W « . m 
De in het vorige nummer aangekondigde 75 centimes 

blauW, is thans verschenen 
Naar verluidt zal de speciale serie, welke wordt uitge

geven ter herinnering aan den 75en verjaardag van het 
eerste Belgische zegel, binnenkort verschijnen. 

DUITSCHLAND 
Hier verscheen de 1 Mark, geelgroen, gezicht op de 

ruïne Rheinstein 
Als dienstzegel verschenen voorts de nieuwe 60 en 80 pf 

Binnen enkele dagen zullen verschijnen - en als dit 
nummer U bereikt, is het vermoedelijk reeds geschied — 
de 10 pfennig rood en 20 pfennig donkerblauw, beeltenis
type van Stephan ter herinnering aan het 50-jarig bestaan 
der Wereldpostvereeniging. 

COSTA-RICA. 

Ter herinnering aan de 
belangrijke gebeurtenis, .,„ 
de lulijvingvan het de
partement Nicoya, nu 
honderd jaar geleden, 
gaf Costa-Rica een sPrie 
uit in de waarden : 

1 2, 5, 10, 15, 20 en 2') 
centimos. De drie eerste 
waarden vertoonen de 
landkaait, de andere de 
afbeelding van een kerk 

DANZIG 
Maison Fischer te 

Parijs zendtons deeerste 
gulden waarden. 

Op de l Gulden ge
drukt in olijfgroen î n 
zwart ziet men een at-
beeldinsT van het oude 
klooster van Oliva inde 
buurt van Danzig; d e . 
2 Gulden, lila en ywart, 
toont een gezicht op het 
kanaal van Danzig naar" 
Neufahrwasser. 

De 3 Gulden, blauw en zwart vertoont ons de badplaats , 
Zoppot, de 5 Gulden, rood en zwart de Mariakerkte Danzig 
en de 10 Gulden, bruin en zwart de Lange Markt met 
het raadhuis. 

De zegels zijn getand 14 en gedrukt op het papier met 
watermerk ruit. 
DENEMARKEN " "' 

Met den opdruk Postfaerge verscheen de 1 Kroon , 
bruin en blauw 

DOMINIKAANSCHE REPUBLIEK. 
Frankeerzegels 1 centavo groen. 
« „ h ., blauw '^ 
in de koerseerende teekening. 

FRANSCHE KOLONIEN 
Sedert 5 September j 1 zijn van alle Fransche koloniën 

buiten koers gesteld de 10, 30 en 50 centimes 
FRANSCH MIDDEN AFRIKA. 

Onder dezen naam worden verschillende Fransche 
koloniën bijeengevoegd. Het gevolg daarvan is het over
drukken van de zegels van Fransch Congo en Tchad. 

Op de waarden 1—20 centimes is de nieuwe landsnaam 
vermeld in twee, op de hoogere waarden in drie legels. 

Aldus zijn verschenen van beide kolomen : 
1, 2, 4, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50 en 75 centimes,, , 
1, 2 en 5 francs. 

Bovendien werden van Fransch Congo de met 25 centi-,,, 
mes overdrukte 2 en 5 francs eveneons voorzien vanden, 
opdruk Afrique Equatoriale FranQaise. 

FRANSCH SOMALL 
De 50 centimes der koerseerende uitgifte verscheen in , . 

lichtblau V en blauw. 
GROOT-BRITANNIE. 

Wij verzuimden tot dusverre mededeeling te doen van 
het nieuwe watermerk, dat thans hier te lande wprdt 
ingevoerd, te weten de letters G V R in blok letters. 

el 

.^^^iÉ^i^^M^k 
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Tot op heden zijn met dit watermerk verschenen de 
waarden 

Vj, 1 en l'/j pence , , 
Voorts de portzegels : 
2 pence zwart 
4 „ groen. 

FRANSCH OCEANIÉ. 
Door het drukke vreemdelingen bezoek, 

aldus 1' Echo de la Timbrologie, aan de 
hoofdstad Papeete, en als gevolg daarvan 
de verzending van talrijke briefkaarten, 
te frankeeren met 45 centimes, raakte de 
voorraad van deze zegels in de Juli maand 

R I B E ^ B ^ t f op De gouverneur van deze kolonie gaf 
I H B H | H I toen machtiging 450Ü0 postzegels van 10 
l \HP^^«lwJ centimes te overdrukken met 45 centimes 

Uitdrukkelijk werd bepaald, dat alle mis-
drukken enz. zouden worden verbrand, 
waaraan, mogen wij de betreffende berich, 
ten gelooven, stipt de hand is gehouden-
275 zegels werden om die reden vernietigd, 

zoodat het aantal overdrukte exemplaien 44,725 stuks be
draagt De opdruk luidt 45 c 1924 in twee regels » 

GUATEMALA 
Een Tiertal waarden van vorige uitgaven doch thans 

ge i ruk t in één kleur, is hier verschenen : 
6 centavos, geelbruin 

25 ,, bruin .̂  
. 2 pesos oranje 

3 „ groen 
15 „ zwart 
Voorts kwamen uit in nieuwe teekening, portretten van 

landsgrooten : 
1 peso 25 blauw 
2 ,, 50 violet. 

HONGARIJE. 
Da frankeer- en portzegels verschijnen thans op papier 

met e^n gewijzigd watermerk (hetzelfde, waarop de madon-
. na-zegels zijn gedrukt.) 

Te melden zijn: 
Frankeerzegels 100, 200, 300, 500, 600^ SQO ên 1000 kronen.^ 
Portzegels 500, 1000 kronen. '-.,>»P 

ITALIË 
Maison Fischer te Pari js meldt ons, dat binnenkort 

een propaganda serie zal verschijnen van de vier Itali
aan sehe Koloniën. Elke serie zal bestaan uit zes waar
den ; de zegels zullen worden verkocht met een extra
heffing van 5 centimes. Waarvoor die meerdere opbrengst 
bestepid is, weet bovengenoemde berichtgeefster niet te 
vertellen. 

ITALI^ANSCH ERYTHREA. 
Pakketpostzegels. 

10, 12, 15, en 20 Lire 
ITALIAANSGH LYBIÉ. 

Pakketpostzegels • 
dezelfde waarden als bij Erythrea. 

LIBERIA. 
Zooals bekend benut men hier speciale zegels voor 

aangeteekende stukken, vermeldende o a. de namen der 
postkantoren Buchanan, Greenville, Harper, Monrovia 
en Robertsport. 

Een nieuwe serie van dergelijke zegels is thans te 
melden in groot, rechtopstaand formaat verschenen vijf 
van deze zegels alle in de waarde 10 cents en weergevende 
maritieme onderwerpen als zeilschip, mailboot en inboor
lingen-kano. 

NICARAGUA 
Met de jaartallen 1524—1924, dus vermoedelijk bedoeld 

als een herinnerings-serie, verschenen eenige waarden, 
alle met een mansportret, waarvan wij het origineel tot 
op heden niet thuis kunnen brengen Te melden zijn: 

1 Centavo groen. 
2 „ rose. 
5 „ blauw. 

10 „ bruin. 

LIECHTENSTEIN. 

In de bekende wapen teekening 
verscheen de 10 rappen, geelgroen 

In nieuwe teekening, waarvan 
de afbeelding hiernevens gaat 

5 rappen, bruin en blauw. 

LUXEMBURG. 
De 7'/2 centimes Oranje, #hp^Jl f iafe"*^t 'Éïwsn3rukt 

met 5 centimes. - - * % f | « ' * V 
OOSTENRIJK 

Een vijf tal weldadigheidszegels ver
scheen hier in de waarden : 

100, 300, 500, 600 en 1000 Kronen. Zij 
worden verkocht tegen het vier-voud 
vanden nominalen pr i js ; de extra toe
slag komt ten goede aan een speciaal 
fonds. 

Fraai kunnen wij deze zegels èn wat 
uitvoering èn wat ontwerpen betreft, 
niet vinden. 

i©iaa;w&« 

!:*r»»Kr̂ «K 

PARAGUAY. • . W " ^ 
In nieu^we teekening, de landkaart, verscheen de 1 peso 

blauw 
RIO DE ORO 

Ook hier werd de serie met de beeltenis van koning ' 
Alfons van Spanje vervangen door hetzelfde type ale 
beschreven onder ,,La Aguera". 

Voor de Waarden raadplege Men de daar vermelde. 
SPAANSCH GUINEA 

Met de afbeeldingen van een Afrikaanschen krijger, 
negerhut en kano verschenen de waarden, genoemd onder 

La Aguera. 
STRAITS-SETTLEMENTS. 

' ' Frankeerzegel 4 cent violet. 
Watermerk C A in schrijfletters. 

ST. KITTS-NEVIS. 
De 6 pence verscheen in paars. 

Watermerk C A in schrijfletters. 
URUGUAY. 

De Voetbal-overwin
ning door de Zuid-Ame
rikanen te Parijs behaald 
tijdens de jongste Olym
pische spelen, ligt ons 
allen nog versch in het 
geheugen. Vooral wij 
Hollanders, weten erv.in 
mee te praten, daar ons 
elftal met dat van Uru
guay om de zege moost 
kampen. 

De vreugde over die overwinning is klaarblijkelijk 
zóó groot, dat ze uiting moest vinden in een drie-tal spe
ciale zegels, alle in dezelfde teekening als de hier afgebeelde. 

POS TZEGEL.MANDEL 
WATCRGRAAFSIHCER 

a 0^ O ^ D I R . l - E O N D E RAAT 
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Wat het arme, oncomplete schepsel, op deze zegels af
gebeeld, met voetbal te maken heeft, ontgaat ons. 

Het onderschrift luidt ; 
Uruguay MCMXXIV - Juegos Olimpicos. 
De oplage is groot 35000 series; de zpgels waren slechts 

geldig tot 2 Augustus j 1. Voor de afstempeling benutte 
men een specialen s tempel : 

Uruguay Carapeon Mondial de Football. 
Van de Rodo-serie zijn nog veel exemplaren onverkocht. 

Ze werden thans overdrukt met Prensa en nieuwe waarde, 
om ze op te gebruiken als courantenzegel. De overdrukte 
waarden luiden: 

3 ets. op 2, 6 op 4 en 9 op 5 ets. 
Van de Teru-ieru serie werden overdrukt met Ofieial • 

2, 5, 12, 20, 30 en 50 centesimos, 1 en 2 pesos. 
ZUID-RHODESIA. 

Voor deze Zuid-Afrikaansche kolonie 
verscheen een serie in de waarden : 

VJ, 1, l'/2, 2, 3, I, (3, 8, en 10 pence, 
Il '/e> 2' /̂s öï! ^ shillings. 

De zegels zijn volgens afbeelding, doch 
de landsnaam luidt „Southern Rhodesia' '. 

ZWEDEN. 
In hot vorige nummer 

vermeldden wij de serie, 
uitgegeven ter gelegenheid 
van liet achtste wereldpost-
c jngres te Stockholm. Hier
mede niet tevreden, vergast 
de Zweedsche post de ver
zamelaars op een aantal 
nieuwe zegels in de waar
den : 

5, 10, lö, 20,25, 30, 35,40, 
45, 50, 60 en 80 Ore, 1, 2 en 5 
kronen ter herdenking aan 
het 50 jarig bestaan der 
Wereldpostvereeniging. 

Als beeld koos men voor 
de Ore-waarden een ouder-
wetschen postiljon, die ver
schrikt omkijkt naar het 
modernste vervoermiddel, 
de vliegmachine. 

Gaat er van dit beeld nog 
een aardige gedachte uit, 
helaas kan men dit niet 
zeggen van het motief, ge
kozen voor de kronen waar
den. Hier is het bekende 
postduifje, dat over den 
aardbol vliegt. 

De uitvoering is, wat druk betreft, keurig. Voor de kleuren 
der onderscheiden waarden wordt verwezen naar het vorige 
nummer. 

( ^ Poststukken. ( ^ 

Nederland. De Tentoonstelling heeft ons op briefkaarten
gebied ook eenige verrassingen gebracht, deels met, deels 
zonder opdruk. 

De kaart van 5 -f 5 cent voor het buitenland op geel 
karton (No. 69) is in tweeën gedeeld en overdrukt met 2 
waarden; die van TVj c. vertoont deze waarde links op het 
wapen, 4 regels in le t ters ; rechts „NEDERLAND" en „JVj 
CENT", op het zegel; hiertusschen in lijnen-encadreering 
„BRIEFKAART", alles in grotesk. 

De opdruk voor de buitenlandsche kaart is soortgelijk, 
iets ander s ; hierbij bovendien nog „CARTE POSTALE". 

Behalve deze stukken verschenen nog met denzelfden 
opdruk 2 andere kaarten voor het buitenland; hiervoor 
werden gebruikt do 5 cents kaarten zonder deelstreep op 
rose (No 48IIa) en op geel karton (No. 68II). De totale 
oplage dezer beide kaarten schijnt ongeveer 300 geweest 
te zijn; de laatste is zeer zeker in buitengewoon beperkt 
aantal gedrukt. 

Ik vermeen, dat de opdruk is van Lion Cachet. 
Verder kwamen nog uit, de eerste exemplaren van een 

serie prentbriefkaarten voor het buitenland, voorstellende 
de fraaie plaatsen en plekjes in ons Vaderland, dus ten 
doel hebbende den vreemdeling bekend te maken met „Mooi 
Nederland". Bravo, een uitstekend idee! (Is ons mooie 
land bij de bewoners zelf genoeg bekend ? Of krijgen wij 
later soortgelijke kaarten ook voor binnenlandsch gebruik ?) 

Men zegt, dat van iedere provincie 12 verschillende kiek
jes worden uitgegeven. Rechtsboven het portret der 
Koningin met de waarde; links het wapen, hier tusschen 
teks t ; links van de deelstreep het prentje met onderechrift 
en afzender-aanwijzing. Tot heden zijn mij bekend : 

Serie I I I 

Serie I I No. 1. 
, 2. 
., 3. 

1. 
2, 
3! 
1. 
2. 
1. 
2. 
1. 
2. 
1. 
1. 

St. Walburgs Kerk, Zutphen. 

Stadsgezicht Doesburg. 
Gr. of O. L. Vrouwekerk Dordrecht. 

Serie IV 

Serie VI 

Serie VII 

Serie VII 
Serie IX 

Morschpoort LeidenJ 
St. Andreaskerk Katwijk. 
Amsterdamsche Poort Haarlem. 
Stadhuis ,, 
Kerk van St. Jan. Wijk bij Duurstede. 
Kuneratoien Rhenen. 
Achter de Ned Herv. Kerk Hattem. 
De Bergkerk Deventer. 
Ned. Herv. Kerk Lemmer. 
Kerk St. Petrusstoel Sittard. 

De teekeningen zijn van H P. Berlage, met uitzondering 
van die der Amsterdamsche Poort te Haarlem, waarbij staat 
„Ontwerp van H. Hana", welke kunstenaar blijkbaar ook 
de kaart gemaakt heeft; in den rechter benedenhoek staat 
, . | -- |-r ' . (Clichés komen in het volgend nummer). 

Een vermakelijke vergiesing is ingeslopen bij ,,Serie VII 
No. 1 Hattem (Overijsel); mijn atlas meldt dit nog steeds 
in Gelderland ; er schijnen 500 dezer kaarten verkocht te 
zijn, terwijl men mij mededeelde, dat de rest is ingetrokken. 

Ook is het serienummer van Friesland fout: dit is niet 
„VII", maar ,VIII ' ' vermoedelijk; er zijn reeds 2 kaarten 
voor Overijsel met VII (Hattem en Deventer); daarom zal 
Friesland wel VIII zijn. De ruimte tusschen de Romeinsche 
cijfers en No. is bij de ,,Friesche VU" grooter dan bij 
de ,,Overijselsche". 

Ik beveel mij ten zeerste aan voor nieuwe opgaven van 
prent jes; zou het Postbestuur niet zoo vriendelijk tegen
over de verzamelaars willen zijn, door aan alle Postkantoren 
de gelegenheid tot bestelling van gehecle series te openen ; 
zij zou hen daarmede zeer verplichten. 

Ik catalogiseer dus n u : 
Br. T'/j c. groen op 5 c. karmijn op geel (vraagkaar t 

en antwoord-kaart.) 
I2V2 c. blauw op 5 c. karmijn op geel (vraag-kaart 

en antwoord-kaart.) 
I2V2 c. blauw op 5 e. karmijn, op rose, zonder deelstreep. 
12'/j c. blauw op 5 c. karmijn, op geel, zonder deelstreep. 
12V2 c. karmijn op roomkl. (met prentjes.) 

Frankrijk. Hier kwam een nieuwe kruisband in gebruik 
van 5 centimes, met de zaaister als waardestempel; als 
uitzondering verschijnt op de rechterzijde de controle
letter S. 

Str. 5 c. oranje op zeemkl. 

Fransch Oceanië Hier valt te melden een enveloppe voor 
kaartjes, waardest. inlandsche vrouw. 

Env. 5 c. blauw en zwart, form. a. 

Engeland. De enveloppen voor aangoteekende brieven ver
melden nu in het vakje, voor het aanteeken-strookje, de 
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letter van het formaat der enveloppe; tot heden is mij 
alleen formaat F. bekend. 

Env. V. aanget. br. VI2 p. lilarood (met formaatopg.) 
Martinique. Enkele poststukken ontvingen den opdruk 

,,15 c." met doorbalking der oude waarde; de eerste is 
de enveloppe van 10 e., uitg. 1906; de tweede, die van deze 
waarde met de inboorlinge als zegel: ten slotte de kaart 
van 5 c. in dit laatste type. 

Env. 15 c. op 10 c. rood, opdr. blauw (No. 7.) 
15 c. op 10 c. rood en bruin, opdr. blauw (No. ?.) 

Brkt. 15 c. op 5 e. groen en bruin opdr. rood (No. 5) 
Monaco. Het eerste poststuk met den nieuwen waarde

stempel (wapentype) is de strook van 1 centime. 
Str. 1 c. zwart op zeemkl. 
Nieuwfoundland. Twee nieuwe kaarten; de eerste met 

Koning George, naar l inks ; de andere met Koningin 
Alexandra naar rechts, beide in geheel nieuwe teekening. 

Brkt. 1 c. groen, op roomkl. dik. 
2 e. rood, „ „ 

Rumenië. Met den bekenden kleinen kop van Koning 
Ferdinand verschonen 2 kaarten, een postA'issel en een 
telegramformulier; met beduidend grooteren waarde
stempel (hooge viei'hoek) ligt oen postpakketkaart voor 
mij. Ik geloof heusch, dat de regeering een beteren druk
ker heefi opgedoken ; 't was hoog lijd ! 

Ik vind alleen op de kaart van 4 j . .,réfervèe." 
Brkt. 3 lei lila op roomkl. 

4 ., rood ,, „ 
Postw. 1 leu blauw op wit. 
ï e legr . form 25 bani bruin op wit. 
Postpakic. krt. 30 ,, bruin op roomkl. 
Lichtenstein Portovermindering. Deze Liliputstaat neemt 

voortaan aan een briefkaart voor 20, in plaats van voor 2Ö 
rappen te bezorgen ; deze nieuwe waarde werd op de oude 
gedrukt. 

Brkt 20 op 25 r. rood op zeemkl. opdr. zwart. 
Rusland. Met den kop van een arbeider als waardestem

pel, waaronder ,,briefkaart" in 't Russisch, kwamen hier 2 
kaarten, een enkele en een dubbele, uit ; links het Soviet
wapen ; hiertusschen tekst. Een waarde echter heb ik niet 
kunnen ontcijferen. 

Br. , en — + —, rood op zeemkl. 
Als formulier ligt voor, de kaart van 4 Kop uitg. 191:5; 

het portret is door een dikken, zwarten opd»uk totaal onher
kenbaar gemaakt. Ik lees hierin naast veel Russisch: 
,,Verlag der Sovjet Philatelist." Het keizerlijk wapen is 
met het republikeinsche dito overdrukt ; deze kaart schijnt 
officieel uitgegeven. 

Verder liggen als formulieren voor mij de enveloppe van 
14 Kop (No 466) en de kaartbrieven nrs. 13 en 14, ook ver
nietigd door het republ. wapen ; bovendien verkregen deze 
stukken op den tekst een 2 regeligen zwarten opdruk, 
waarvan de onderste „19 Augustus 1922" luidt. (Wat ge
beurde er toen ?) 

Togo. Drie enveloppen van Dahomey werden zwart over
drukt met ,.TOGO" in blokletters; de 2 laatste waarden 
zijn in het eerste land niet in omloop geweest. 

Env. 5 e. licht en donkergroen form. a. 
10 c. ,, ,, donkerrood „ c. 
25 c. oranje en blauw „ c. 

Travancore. Een serie onbekenden! Reeds lang kende 
ik een enveloppe van 'I2 chuckram in het formaat 120 X 67 
m.M.; nu ligt een ander for maat met denzelfden waardestempel 
voor mij; geheel gelijk hieraan is een enveloppe van 10 
cash, alsmede een van de eerste waarde met den rooden 
opdruk ,,10 c " 

De kaarten ontvingen een voordruk met wapen, een 
deelstreep; de waardestempel werd ook veel kleiner; hier
van zijn mij de onderstaande bekend: 

Env. VJ oh. paars op wit 120 X 9^ m.M. 
10 c. op >/j ch. paars op wit; 120 X ^'^■ 
10 c. paars op wit 120 X 951 

Krt. 4 cash. rood op zeemkl. 
4 „ „ (rose) op wit. 

5 c. op 4 c. rood op zeemkl. (in minstens 5 typen.) 
5 c rood op zeemkl. 
5 c. op dienstk. no. 1, rood op blauw. 

Zwitserland. Hier verlangt men „papiertoeslag", voor de 
strooken : 

Str. 5 c. (6 c) oranje op roomkl. (Teil Jr.) 
10 e. (11 c.) groen „ „ (Teil Sr.) 

:; 

Afstempelingen. # 
vJ* 

N E D E R L A N D . 
Te 'i Qravenhage zijn op de groote Internationale Tentoon

stelling 3 verschillende stempels m gebruik geweest. De eerste 
op ó September in gebruik genomen, was een caoutchouc 
stempel met inschrift »Internationale Postzegeltentoonslellirg 
en onderin »'s Qravenhage«. Het was ons opgevallen, dat van 
dezen stempel slechts zeer onduidelijke afdrukken te verkiijgen 
waren en de ringen niet rond waren, doch hoe langer hoe meer 
gekarteld werden. 6 Sept. begon de binnenring onderaan reeds 
neiging tot kartelen te vertoonen, 7 Sept. is de geheele binnen
cirkel bijna regelmatig gekarteld en 8 Sep', de buitencirkel 
eveneens; daarenboven waren de afdrukken reeds zoo goed als 
onleesbaar. De heer K. N. Korteweg is zoo welwillend geweest 
ons hieromtrent het volgende mede te deelen : »Met dit stempel, 
dat fonkelnieuw was, was geen behoorlijke afdruk te maken, 
omdat de laag caoutchouc te hoog was en dientengevolge te 
slap. Het werd dan ook direct afgekeurd, terwijl om een andere 
werd verzocht. Dit arriveerde 12 September"'. Hierboven vindt 
men den nieuwen stempel afgebeeld, die dan behalve op 12 
September, nog op 15—17 daaiopvolgende is gebruikt, want 
op 13 en 14 Sept. werd gedurende de Philatelistendagen de 
andere hierboven staande stempel gebezigd, die zeer duidelijke 
afdrukken gaf. 

Ook op de aanteekenetiketjes van het tentoonslellingspost
kantoortje dient men acht te slaan. De eerste op 6 Sept , den 
openingsdag, gebruikte etiketjes van gewoon model waarvan 
de groote R en het nummer in roode inkt gedrukt, waren met 
caoutchouc typen in violet overdrukt 'SQRAVENHAOE 

1. P. T. 
doch hiervan schijnt geen groote voorraad aanwezig geweest 
te zijn. Men had waarschijnlijk niet op zoo'n enormen toeloop 
gerekend en was genoodzaakt op de gedurende de laatste uren 
op 6 Sept. aangeboden aangeteekende stukken, met aniline
potlood een „R" en nummer te plaatsen, n». 284 is het laatst 
bekende nummer op dien dag. Op aangeteekende stukken van 
latere dagen zagen we het gewone etiketje van het Haagsche 
hoofdpostkantoor, R en No rood, 'sORAVENHAGE waaronder 
het co^ewoord Gv. in zwart; hierover was in violette onver
sierde letters gestempeld : I. P. T. 

Eenige op 14 Sept. in de bus op de tentoonstelling geposte 
kaarten rijn afgestempeld met den gewonen typeradersfempel 
van het Haagsche Hoofdpostkantoor stempel n'. 1, op 15 Sept. 
12 V. Hoe dat kan welen we niet, doch in den haak is dit niet. 

De „Blue Band" afstempeling is ons, dank zij de medewerking 
van een zestal lezers, bekend geworden uit Amsterdam,'sOra
venhage (2 verschillende typen), Rotterdam (2 typen), Utrecht
Station als enkelvoudig machinestempel en uit Breda, Qroningen, 
Nijmegen en Zwolle als continueerend machinestempel. Daar er 
volgens het geruchtmakende proces over deze stempels, slechts 
10 stempels in gebruik zouden zijn, nemen wij aan dat het de 
bovenvermelde zijn. 

iJ> .MJtJtJ ' j j j i f¥ in i ï rwi 
WATERGRAArSHCER •N.YAAR^ C 1 ^ ^_ DIR. L E O N D E BAAT 
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NEDERL. INDIË. 
Soeiabaja Weltevreden Handstempel met buitenring, waarin : 

SOERABAIASCHE JAARMARKT27 SEPT. 12 OCT. '24 » 
AUSTRALIË. 

Perth. (W. A.) Cont. niachinest. tusEchen lijnen : 
POST EARLY EACH DAY. 

CANADA. 
Winnipeg (Man.). Mach. st. in kastje rechts 7 lijnen, links 

in hei midden een bever, waaromheen in ovalen band : SECOND 
ANNUAL CANADIAN POSTAGE STAMP EXHIBITION, in de 4 
hoeken een ahornblad en beneden WINNIPEG, SEPT. 17,18,19,20. 

D U I T S C H L A N D . 
Berlin N. 65. Handsiempel, in het onderste segment REKLAME

MESSE. , 
Berlin S. W., Berlin Schöneberg, BerlinWilmersdorf Mach. 

Stempel PIM FRANKFURTER MESSE 21.—27. SEPT. 1924 
Bremen. Mach. st. NIEDERDEUTSCHE PROPAGANDAWOCHE 

BREMEN 3  8 . SEPT. 1924. 
Brunswiß I. Mach, stempel, links van den dalnmstempel 

1. Braunschweiger LebensmittelAusstellung 14.18. September 
1924 BRAUNSCHWEIG. 

Coburg 1. Handst. afbeelding der vesting met Inschrift in 
Gotische letters : Festungsweihe 6 .  8 . Sept. » Heimatfest • 

Hannover. Handst. Neuntes Deutsches Sängerbundesfest. 
Heilbronn a N 1. Contin. mach. st. In kastje de stad in 

vogelvlucht, waaronder: DEUTSCHERWEINBAUKONGRESS 
HEILBRONN 6.10. SEPT. 1924. 

Honnef (Rhein). Handst. Die Perle des Siebengebirges. 
Leonberg (Württ). Handst. Kop van cen hond met omschrift 

Sitz des Clubs, der weltbekannten Leonberger Hunde. 
Magdeburg 1. Machst. AUSSTELLUNG GAS, WASSER, ELEC

TRICITäT MAGDEBURG 23. AUG.14. SEP. 
Suttin 1. Machst. PFERDERENNEN STETTIN 30. u. 31. AUGUST 

1924. 
Idem. Handst. STETTIN MESSE. 

EGYPTE. 
Alexandrië: 3regelig machinestempel: VISIT GOVERNMENT 

EXHIBITION OF EGYPTIAN INDUSTRIES 12 SHARIA FAHMY CAIRO. 

F R A N K R IJ K. 
ßeauvais (Oise). Handst. in kastje : BEAUVAIS LA VILLE DU 

MOYEN ACE. 
Lorient (Morbi/ian). Mach. st. in kastje : VISITEZ LE MORBI

HAN SES SITES, SON GOLFE, SES MONUMENTS. 
Vichy (Atller). VENEZ A VICHY LA REINE DES VILLES D'EAUX 

MAIOCTOBRE. 
E N G E L S C H  I N D I Ë . 

De beer J. Mebus, de bekende Amsterdamsche postzegel
handelaar, legt ons een interessant document over van de 
Mount Everest Expeditie. Het is een prentbriefkaart, waarboven 
staat gedrukt: MT. EVEREST EXPEDITION, 1924, L e a d e r 
O e n . H o n . C. O. B r u c e , C. B. dan de afbeelding van 
een tentenkamp fegen den berg, waaronder Mt. E v e r e s t 
f r o m t h e B a s e C a m p in t h e R o n g b u k V a l l e y , 
T i b e t en verder D i s p a t c h e d b y P o s t a l R u n n e r 

"to I n d i a . Verder is op de kaart geschreven »Best Wishes — 
J. B. L. Noel, Captain Mt. Everest Expedition« en onderaan 
staat wederom gedrukt in omlijsting: T h e F i l m of t h i s 
g r e a t E x p l o i t w i l l be s h o w n t h r o u g h a u t t h e 

L o n d o n N o v e m b e r , 1924. 
c o u n t r y , c o m m e n c i n g a t t h e S c a l a T h e a t r e , 1;" 

De voorzijde bevat, behalve het adres van den heer Mebus, 
een blauw zegel, in het n^idden de berg met het kamp waar
boven MOUNT EVEREST en door den berg EXPEDITION, 
in de 4 hoeken een swastikateeken en in de omlijsting SIKKIM 
TIBET NEPAL 1924. Deze zegel is vernietigd met een groot rood 
dubbelringstempel met Inschrift: RONGBUK GLACIER BASE 
CAMP , MOUNT EVEREST EXPEDITION » 1924. 

Verder 2 gewone Britschlndische postzegels van 3 ps. en 1 
van 1 anna afgestempeld : DARJEERLINC 18 AUG. 24 2—P. M. 

Calcutta For. .Machinestempel Britsche Leeuw en BRITISH 
"MPIRE EXHIBITION 1924. 

MEXICO. 
Mexico D. F. Mach, st.: NO EXPONGO SU DINERO LLEVAN

DOLO CONSIGO UTILICE LOS GIROS POSTALES CIRCULARES 
een reclame om zijn geld niet bij zich te dragen doch post
cheques te gebruiken. 

NIEUWZEELAND. 
Christchurch. Mach. st.: POST EARLY IN THE DAY. 
Dunedin. Idem: VISIT THE BIG EXHIBITION DUNEDIN 

19251926. 
Wellington. Idem : REGISTER YOUR VALUABLE MAIL. 

OOSTENRIJK. 
Weenen. Continueerend mach. st. In kastje: KAUFET WOHL

TäTIGKEITS POSTMARKEN. 
ZWITSERLAND. 

Basel2. St. Gallen 1, Luzern, Zurich 1. Machinestempel in kastje, 
waarvoor rechts 7 lijnen: SCHWEIZER WOCHE 11.25. OKT. 

Geneve 1. Idem: SEMAINE SUISSE 11.25. OCT. 
De eerste afdrukken der frankeeringsmachines weiden cns 

getoond. Op een brief uit NeuchatetSerrièrcs, afkomstig van de 
wereldbekende chocoladefirma Suchard, waren twee roode 
afdrukken van 20 centimes geplaatst. De stempel is liggend 
eivormig, in het midden een groot cijfer 20 tusschen twee letters 
P (Port payé), waarboven HELVETIA en er onder 111 (het num
mer van de automaat). 

De schare van onze getrouwe berichtgevers wordt steeds 
grooter! Voor de in dit nummer vermelde afstempelingen zijn 
wij dank verschuldigd aan Mevr. M. J. B.sse van Heerdt— 
Kolff en de Heeren: H. Amesz, L. O. Barentsen, E. van Bilder
beek, J. M. F. Dubois, P. Engelenberg, Mr. J. E. Hoekstra, 
J. A. Kant jr., A. Makkreel Hzn., J. Mebus, C. van Rooy, 
J. Schneiders, L. C. A. Smeulder?, J Th. M. Smelt, S. Strowski, 
ir. H. Treitel, A.J.Vermeulen, P. Vredenduin jr., J. C. Wildschut, 
K. Ziikenbach en W. O. Zwolle. Trg. 

\ 
/ 
\ 

/ \ / 

\ 
Vragenbus. 

\ 
7 
\ 
/ 

\ 7 

v / \ 

Mej de J. Uw brief met zegels heb ik ter afdoening door
gezonden aan den heer F. H. M. Post te Utiecht. 
M. i. is de tanding 12'/s B groote gaten. 

Motto Rusland. ■ Het cijferwatermerk bij de Russische zegels 
2e emissie kunt gij op de gewone wijze met een 
watermerkzoeker niet vinden, daar deze cijfers geen 
watermerk zijn, maar later in het papier zijn ingeperst. 
Gij kunt het zien, als gij de zegels op een zwart stuk 
papier legt en dan zult gij bij schuin opvallend licht 
de cijfers en een lichter lint, dan het papier is, zien. 
Alleen de zegel?, die zuiver getand lö zijn, hebben dit 
watermerk en bovendien het Ie zegel van Rusland 
(ongetand). 

A. C. VOSS, 
Amsterdam, Amsteldijk 114. 

Tentooüstellingen, Congressen, enz. 
De tentoonstelling te Chrlstiania. 

Nauwelijks was onze Haagsche tentoonstelling gesloten, 
of ik bevond me in snelle vaart naar Christiania, teneinde 
aldaar de mij aangeboden plaats in de Jury in te nemen 
Van de mooie reis hoop ik elders te verhalen, daarvoor is 
thans geen plaats, nu ons Maandblad nog zooveel over den 
Haag heeft te berichten. Maar van de tentoonstelling daar
ginds in het hooge Noorden wil ik U toch een klein verslag 
doen. Heel wat inzendingen uit den Haag waren daarheen, 
ook door mij overgebracht, maar buitendien vond men er 
tal van belangrijke collecties. Speciaal waren het natuurlijk 
die van de Noordsche landen, welke uitmuntten door goeden 
opzet en groote verscheidenheid en welke dan ook ten deele 
toebehoorden aan hen, die de litteratuur over deze landen 

3 3 n E 7 7 3 a 3 V f W I R ! 3 l 
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hebben geschreven. De collectie Mossius, van hier bekend, 
was natuurlijk nog uitgebreider aanwezig, zoo ook van 
Jus tus Anderssen, den hoofdred. van het Nordisk Phil. 
Tidschrift; zeer belangrijk was ook de studie over de 4 Sk. 
186-'5-0 van Benj Goodfellow, van wien elders de 2 pence, 
plaat I I studie en plating van New Zealand buitengewoon 
opviel. De engelsche deelname aan deze tentoonstelling was 
wel zeer opvallend in evenveel nummers als de Noren zelf (34). 
Carl-Tempe te Stockholm exposeerde alle Noordsche landen 
behalve Noorwegen. Zijn Finnen waren al bijzonder mooi, 
zelden zag men zooveel van de eerste uitgaven bijeen; van 
de doorgestokenen* zelfs heele deelen van het vel. Zijn 
Zweden was ook mooi, maar hij had ernstige concurrenten 
in Rud-Lange en Nilo Westberg, wier opzet, oogenschijnlijk 
eenvormig, toch van zeer veel studie en kefinis getuigden. 
Van dezen laatste was ook een keurige verzameling van 
oud-Italiaansche staten aanwezig. 

De, overigens bekende inzendigen van onzen landgenoot 
de Raay, verwierven drie zilveren medailles. Opmerkelijk 
was, dat men hier geen verguld-zilveren medailles kende, 
en de jury in eens van goud op zilver moest afdalen, hetgeen 
haar taak niet eenvoudiger maakte. 

Zeer mooie rariteiten op brief vertoonde Consul Benzinger 
uit Stockholm, waaronder een goede V3 gr. Duitschland 1872 
met omgekeerd middenstuk, de rose merkur, een halve 
12 Kr. Landpost Baden, on vooral V2 baj. Kerk. staat, lête-
bêche de, als bekend, eenig als dusdanig bestaande waarde. 

De poststukken van Noor vegen, waren alleen vertegen
woordigd door die van W. P. Costerus, naar zijn eigen 
monografie opgezet. Hij verkreeg de hoogste onderscheiding: 
zilveren medaille. 

Van de literatuur bekroningen zij alleen vermeld, dat het 
Ned. Handboek van de Kol. Postwaarden, van de Ned. Ver. 
van P. eveneens met zilver werd bekroond. 

Voor de vreemde ga=ten is veel gedaan, diners, tochten, 
ontvangsten en gezellig was het boven al in het gemoede
lijk en huiselijk milieu van de mooie en schilderachtig 
gelegen Noorsche hoofdstad. Jammer was het — en een 
groote tegenstelling met den Haag — dat de publieke 
belangstelling voor dit phüatelistisch gebeuren zoo gering 
was en dat, waar de organiseerende Verg. de Kristiana 
Filatelist-Klub meer dan 800 leden telt! G. V. v. d. S. 

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

Stanley Gibbons catalogus. Omtrent de nieuwe uitgave van 
dezen welbekenden catalogus kunnen we, dank zij eenige mcde-
deelingen ons welwillend door de fiima S. G. verstrekt, reeds 
nu het volgende melden. 

De prijs is verlaagd en bediaagt thans 6 s. 6 d. plus porto, 
voor het ie deel, dat verschenen is den laatsten September van 
dit jaar,het deel behandelende Groot Brittannië en de Koloniën. 
Behalve verschillende belaiigiijke prijsveimindeiingen, zijn ver
schillende lijsten geheel nieuw beweikt. Australië (Commons-
wealth) is gewijzigd, Bahamas geheel nieuw bewerkt; Nieuw 
Zeeland, eeiste type, is gewijzigd in meer chionologische volg
orde en Rhodesia belangrijk uitgebreid. Straits Settlements 
geheel opnieuw bewerkt in verband met een studie van mr. E. D. 
Bacon C. V. O. in de »London Philatelist«. De plaatjes-uitgifte 
van Tasmanic is meer juist opgezet; Trans Joidanië is grondig 
bewerkt in zijn samengestelde maar belangrijke uitgaven. En 
Victoria toont ons volledige zegellijsten in de 3 verschillende 
types van V en kroon papier, terwijl de lijst des ) emblems« op-

' nieuw is saamgesteld. Veel zorg is besteed aan de nieuwe 
koloniale zegels en een nieuw stelsel aangenomen ter onder
scheiding van het verschillend gekleurde papier. 

Deel II, Vreemde landen, zal uitkomen in 't voorjaar van 1925, 
,maar in verband met de groote uitbreiding, te wijten aan opnamen 
van nieuwe uitgiften en van de oorlogsuitgiften der vroeger 
vijandelijke landen, is het ondoenli|k geweest den prijs te ver
minderen, zoodat deze blijft 10 s. plus porto. Daar dit deel 
vermoedelijk meer dan iioo bladzijden zal tellen, is de prijs 
niet duur te noemen. 

Door den bekenden postzegelhandel J. Mebus, Korte Lijnbaan
steeg 4, te Amsterdam, is in den handel gebracht een album 
voor de zegels van Nederland en Koloniën, en wel in drie 
vormen: Album no. i bevat alleen de zegels zonder kleuien-
nuances, zonder typen en tandingen of papiersoorten, een gewoon 
album dus, waarvan de prijs bediaagt f5,50 Album no 2 bevat 
alle zegels gewoon, doch de porten in 4 typen ; prijs f 5,75. 
Het volgende album bevat alle zegels, diveise kleurennuances, 
alle porten in 4 typen, verschillende tandingen der portzegelf, 
benevens papiersoorten ; prijs f 7.50. Tevens zijn bij elk album 
verkrijgbaar passende blanco bladen. Wil men dus blokken, 
papiersoorten, enz. of veider verzamelen, dan is dit geen bezwaar. 
Bij eventueele bestellingen heeft men slechts op te geven van 
welke landen de bladen gewenscht worden, daar bovenaan deze 
bladen de naam van het land gedrukt is; de prijs van 10 blanco 
bladen bedraagt f o,4o. Bovendien worden bij nieuwe uitgiften 
van zegels supplement-bladen verkrijgbaar gesteld. 

Tevens heeft de uitgever verkrijgbaar gesteld een album met 
alleen blanco-bhden, waar de landnamen bovenaan gedrukt zijn. 
De prijs van dit album met 100 blanco-bladen bedraagt f 6,50. 

De verschillende albums zijn op prima carton-papier gedrukt 
en in een keurig bandje gestoken. Zij zullen hun weg wel 
vinden. • S. 

CatalQgue de la pochette „Phila". Jules Herman 10 Grande-
rue Chavilk (S. et O.). 

Het gebruik van deze doorzichtige „taschjes", die de 
zegels beschermen tegen vocht, aanraking met andere voor
werpen enz. en tevens dn gompapiertjes overbodig maken, 
neemt hoe langer hoe meer toe. Inderdaad is het bezigen 
ervan in tropische landen zeer aan te bevelen, waardoor 
het hinderlijk vastkleven van de ongebruikte zegels met 
gom aan het albumblad voorkomen wordt. 

De uitvinder van hct;'„postzegeltaschje'', de heer J. Herman 
te Chaville ^Frankrijk) stelde van de door hem in den 
handel gebrachte soorten een uitvoerigen catalogus samen, 
waaruit we leeren, dat het aantal verschillende modellen 
de tweeduizend overschrijdt. 

Vertegenwoordiger van den heer Herman voor Nederland 
is de bekende firma Yaar en Co. te Amsterdam. 

V. B. 

Zumstein Briefmarken Katalog. 5 jaargang. Zumstein en Co 
Bern. 

Keurig uitgevoerd in fraaien linnenband, tot op 't laatste 
oogenblik bijgewerkt, lal ook deze uitgave den vasten 
gebruiker alle genot geven. Behalve de Europeesche landen 
vindt men er in de zegels van de vroegere Duitsche koloniën 
en de Europeesche postkantoren in den vreemde. 

Hier en daar een greep doende, meenen wij te mogen 
verklaren, dat de prijsbepaling met nauwgezetheid is 
geschied. 

Wie dezen catalogus nog niet kent en zich met het ver
zamelen beperkt tot Europa, zal er een betrouwbaren 
mentor in vinden. 

De uitgeefster levert ü het werk, indien uw eigen Holland-
sehe leverancier het U niet verschaffen kan. 

V. B. 

Postzegel-album van Nederland en Koloniën, G. Keiser en 
Zoon, 's Gravenhage. Yvert en Tellier, Amiens. 

Dit album, „bevattende alle bestaande post- port- en 
dienstzegels, benevens de voornaamste variëteiten en typen-
verschillen", wordt van harte welkom geheeten. De ver
schijning ervan toont ons, als wij het nog niet wisten, dat 
de Philatelie in Nederland groeiende en bloeiende is. Het 
verzamelen in een dergelijk, keurig album, niet onts ierd. 
door grove cliché's of brutalen tekst, die meer dan de zegels 
zelf de aandacht van den beschouwer eischen, beteekent 
een genot. 

Op een enkele uitzondering na, is de nummering van 
den catalogus van Yvert en Tellier gevolgd, welke in de 
voor de zegels bestemde vakjes is aangegeven. 

Het album is losbladig, opgesloten in een rug met staal-
veer ; blanco bladen zijn bijgevoegd, waardoor het steeds 
„bij" kan zijn. 

bf-Jl-fcJUJcialM'il^l.Tj D IR . L E C N D E RAAT 
7t^l l l<Hli»<»l l .»<yj?l i 
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Men kan met de samenstellers van meening verschillen 
waarom b.v. wel is opgenomen de 15 cent Nederland 1867, 
tanding lOXlO'/z en niet de foutdruk 5 cent oranje 
1891—97, of het portzegel 10 cent violet 1871, tanding 
12'/2X12. Ongeacht deze opmerking meenen wij desamen
stellers te mogen gelukwenschen met deze uitgave, waar
mede zij, naar wij vertrouwen, tal van verzamelaars van 
Nederland en koloniën zullen verplichten. 

Als staaltje hoe deze uitgave is aangepakt, zij vermeld, 
dat de Haagsche tentoonstellingszegels er reeds een plaatsje 
in hebben gevonden. v. B. 

■ R W B i l m 
UW VERZAMELINGEN, DOUBLET
TEN, POSTSTUKKEN, ENZ., TEGEN 
B R A N D E N D I E F S T A L BIJ: 
Hanekamp & Van den Broeke, 
 A L G E M E E N ASSURANTIEKANTOOR, 

v/h J A C Q. D E S O N N A V I L L E , 
S P ü T 7, A M S T E R D A M 
TELEFOON NOORp 4135. (86; 

TE KOOP: 
Algemeene verzameling tot 1922, 
12000 stuks in 19 Borekdeelen. 
Prijs f 1350,—. Inlichtingen ver
strekt O. Kirchner, Bussam. 

AI1HBI[DIIIG VAN PAKKdZ. BENEDEN C0NCU8RENTIE. 
1 st 10 st 100 st 

50 versch. van alle landen   0,20 1,80 
100 
200 
300 
500 » 

1000 
2000 
Priizen in Hol! 

» » » — 0,40 3,50 
» » . — 1,— 9 , 
. » . — 2,— 18,— 
» » » 0,45 4,25 40,— 
» » » 1,75 15 , 145 ,— 
» » » 7,25 65,— — 
geld. Kassa vooruit. Porto extra 

Ernst Lauschke, Briefmarkenhandlung, 
Wilhelmsburg, Elbe 1 (Deutschland). (116) 

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

(NEDERLAND en KOLONIËN uitgesloten.) 
V R A A Q T Z I C H T Z E N D I N O A A N 

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

(ó)@?»»=5g)@s>i»!s©®@s>»r«g)@j^r5©®@s>»»^@s»»»<>®® 

® 

É Êt% É ^ verschillende f 
l i l I J Z w e e d s c h e | 

j ^^ ^^ - postzegels,  f 
® van de jaren 18581924, prijs slechts ® 
i 2 gid., 10 pakketten 18 gid., 100 pak | , 
® ketten slechts 150 gid. (145) ® 
f  N. H. KUGELBERG,  f 
r Tjarhofsgatan 58, Stockholm (Zweden), s 
®®S>»*«@(§%#««!®@(§S>*«<«®®**«<^®(§«>»»^®»>»t<ä®® 

JzELDZAME POSTZfGELS l 
TE KOOP GEVRAAGD 
A in 2e kwaliteit; met fiscaal stempels; u 

"*! opdruk specimen, enz. — r 
<$| Brieven onder No. 144, Bureau van fe
j dit Blad. — — L 

• 1»^ i*É*» f*^ t*^ < * ^ < * ^ <**** 1^^ t*^ ^i^ i»j^ ci» i 1^^ C 

d Te koop gevraagd door particulier: || 

Flaatnummers 
2 van 2 cent, 10 van 10 cent, 

1 en 2 van f 2.50, 1 en 2 van fö — 
der Jubi leumsui tgif te 1023 van 

Neder land. 
Brieven franco met prijsopgaaf onder 

No. 151, bureau van dit Blad. 
p 1«^ ««T*' ^•7*' '«T*' ' ■ V ^•V '«W « V ~*«1^ IMTW Wfw (•?*> "üKif ct, 

NDIEN ER TWEE RUILEN, 
MOET ER ÉÉH HUILEN, 

DOCH HIET, W l l l N E E r 
MEN ONZEN RIHD VOLOT 
BESTEL NOG HEDEN. 
■ ■ 100 Compl. Series Welda ■ ■ 
— , digheid 1906 van Nederland S 

(Yvertwaarde 325 frcs.) 
 voor slechts f 7.50. 

II 

(125) 

II 
Bij afname van 1000 series IB»/, korting. — Porto Extra. 

DE HAteSCHE POSTZEGELHiNDEL, 
TOUSSAINTKADE 41. :  : DEN HAAG I 

I i I B E l i E l Ä . Yvert no. 8496 f 1,50; met opdruk 05, no. 
45—57 f 1,50; Yvert no. 140—146 f 0,50; met opdiuk 05, no. 
90—96 f 0,50; Yvert no. 140—152 f 4 ,  ; met opdruk 05, no. 
90102 f 4,—. 6 j B I ] ^ E l i l l I . A i g ; ' ® . Yvert no. 259,260,262, 
264, 265, 266, 267, 268, cataloguswaarde 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. 

ENGROSI 
QENEMflRKENüflNZIG. 

EN DETRIL! 

1913, 5 kronen (Postk.intoor) 
1919/20, 25, 8 0  9 0 öie 
1920, 5 Kronen, Koning 
1920, stadsgezichten. 10, 10, 20, 40, 40 
1907, Avieporto, 1 öre—10 Kronen 
1921, Porto, 1 ö r e  5 0 
Deutsches Reich 1923, 5 Taus./402 Mil . /51 
1 MiUiarde/lOO—10 M(i/100 get. en doorst. 
Cijferzegels öOüO—50 Milliard » . » 
Dienstzegels 20 M —5 Millioen 

» 100 Milloen50 milliardcn 
60 versoiiillende series = 6000 Marken 
100 series, 60 verseli. =r 10000 » 
Danzig, Wfpen 4 M . — 500000 
500 Taus./50 T.—500 Mill./lOOOO 
Luchtpost, 40 Pf. —5 Million 

groot formaat, 250—50000 
De Deensche zegels zijn gebruikt, de andere ongebruikt. Bij be.'tel

ling beneden f5,— , porto extra f 0,35. Geld vooruit in BANKPAPIER, 
niet per postwia^el. f'53] 
KARL WALTER, Gabelsbergerstrasse 7, Aschatfenburg (Beieren)

waarden 
1 
8 
I 
5 

10 
7 

)1 38 
t. 10 

31 
17 

7 
60 
60 
24 
13 
16 

6 

f 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
9 

» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

1 
0,65 
0,13 
0,28 
0,10 
0,45 
0,55 
0,12 
0,20 
0,15 
0,07 
0,28 
3,75 
b — 
0,22 
0,22 
0,22 
0,40 

10 
5,90 
0,95 
2,40 
0,75 
3,60 
5 
1 , 
1,65 
1 , 
0,40 
2,55 

3 4 , 
4 5 , 

2,— 
2 , 
2,— 
3,15 

100 
54,— 

8,75 
2 2 , 

6,95 
32,— 
48,50 

9,25 
14,50 
9,75 
3,15 

22,70 

_
17,95 
17,95 
17,95 
oq 

POSTrEGEi HAMDCU^ B ^ ' V ' J k A V 9 SL #* O • DIR; LE<?N D.C RAAT 
=S .. INT.TEt. . Z U I O G?..^' 

Uitä,£^i. 
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Philatel.-Vereeniging „Zuid-Limburg". te Maastricht. 
Secretaris: J. W. J o n k e r s , St. Lambertuslaan 36, Maastricht. 

KORT VERSLAG van de vergaderingen van 11 Augustus 
t/m 6 October 1924, in de bovenzaal van de 
Socieleit „Momus", Vrijthof, te Maastricht. 

De vergadeiingen werden in het algemeen goed be
zocht ; op iedere vergadering werden eenige nieuwe 
leden geïnstalleerd. In het geheel werden 10 nieuwe 
leden aangenomen. 

Ingekomen was een schrijven van den heer Diehl, 
te Samarang, die ons niet alleen 2 nieuwe leden be
zorgde, doch tevens eene collectie Ind. Jubileum-zegels 
voor de verloting zond, welk geschenk door de aan
wezige leden zeer op prijs gesteld werd. 

Besloten werd, dat met de rondzendingen in Indië 
een aanvang zal worden gemaakt en dat zij, die als lid 
wenschen toe te treden, minstens 14 dagen als candidaat 
moeten zijn ingeschreven, alvorens tot ballotage kan 
worden overgegaan. Verder werd eene motie van afkeu
ring, door den heer Fermin voorgesteld, inzake de 
„Blue Band"-afstempeling, aangenomen. Voorgelezen 
werd een schrijven uit Heerlen, mededeelende, dat 
aldaar de vergaderingen goed bezocht werden, dat tot 
hun leedwezen besloten moest worden, een der leden, 
wegens niet betalen van de contributie, te royeeren. 

Voor het falsificaten-album schonken de beeren Vrij-
dal en Grossimlinghaus eenige prachtige zegels Voor 
de verloting, die door het vele schenken steeds zoo
danig kon- worden ingericht, dat ieder aanwezig lid 
een prijs ontving, sclionken de beeren Michaels, Duckers, 
Verzijl, Diehl, Kamphuijs, Vrijdal, Waghto, Marres, 
Schaepkens, Fermin, Theunissen en Nyst eenige waar
devolle zegels. 

Met kienspel en beurs werden de avonden besloten. 
Nieuwe leden. 

113. dr. E J. A. H. Verzijl, Minderbroedersberg 5, 
Maastricht. 

114. Verstappen, Bouillonstraat 14, Maastricht 
115. J. L. G. Rosier, St. Lambertuslaan 38, Maastricht 
116. A van der Heijden, Prinsenstraat 14, Bussum. 
117. A Tietjen.proc Erdman & Sielschen, Samarang 

(Java). 
118. A. de Jong, p./a.Monod&Co., 6a»«araw^(Java). 
119. dr. R. W. J. Ploem, arts. Vaals (L.) 
120. Joh. H. Lint Pzn , Lage Kanaaldijk 28, ifaas^ncÄi 
121. mevr. de Bruijn, Papenweg 6, Maastricht. 
122 J. G. Govaarts, Postkantoor, Deurne (N.B) 

Geroyeerd wegens wanbetaling. 
74. J. Baren, Nobelstraat 1, Heerlen. 

Adresveranderingen. 
20, J. D. van Dishoek, Jonkerstraat 12, Heerlen. 
55. F. W. Diehl, Kanarielaan 6, Tjandi-Samarang 

(Java). 
67. J. C. Deckers, Rue des Muguets, Vitry ä Seine. 

Vergaderingen. 
Maandag 20 October 11)24, ( telliens te 8 nur.iiMle Socie-
Maandag 8 November 1924, \ teit »Momus«, Vrflthof, te 
Maandag 17 NoTcmber 1924, | Maastricht. 
Zaterdag 25 Oclober 1924, 8V2 uur, in lolcaal Robberts, 
Stationstraat, Heerlen. 

Philatelisten-Vereeniging ,,Apeldoorn", te Apeldoorn. 
Secretaris: ' 
KORT'VERSLAG der Leden-vergadering op Dinsdag 2 

September 1924, te 8 uur, in de Lunchroom van 
den heer M. Roeterdink, Hoofdstraat 90, Apeldoorn. 

Aanwezig 24 leden en i gast. Afwezig met kennisgeving de 
beeren IJerens en Mensink. 

Na lezing der notulen en ingekomen stukken, wordt een vraag 
van den heer Wilmink afdoende beantwoord. De heer K. de Waard 
wordt met 22 stemmen gekozen in de plaats van den heer 
Wilmink, die wegens drukte wenschte af te treden. De voorzitter 
brengt hem dank voor zijn vele werk. Het dagelijksch bestuur 
bespreekt de laatstgezonden circulaires, waarna, naar aanleiding 
van bijna volstrekt gemis aan mstemming met door hem vóór 
zijn verkiezing gestelde voorwaarden, de secretaris zich genood
zaakt acht bij dezen als lid en secretaris te bedanken. De pogingen 
van enkele leden, om het incident hiermede te sluiten, zijn 
gestuit door het onherroepelijk uittreden uit de Vereeniging van 
den heer Soeters. 

Bedankt. 
(Met ingang van i Januari 1925.) 

Als lid: F. Smallenboek. 
D. Kuiper Czn. 

Als belangstellend lid : Th. C, D. Gerhardt (wegens vertrek 
naar elders). 

Als lid : J. Aldersma. 
ir. F. C. W. J. P. Soeters (met ingang van 18 Sept. 1924). 

Als'donatrice: mevr. A. M. Soeters—Piek. 

Postzegelvereeniging ,,Helder", te Helder. 
Secretaris: J. G. J. POLLING, Draaisteeg 7, te Helder. 

KORT VERSLAG der VERGADERING, gehouden op Donder-
dag 18 September 1924, in de Sociëteit „Van Weelde". 

Aanwezig 32 leden. Afwezig met kennisgeving de heeren : 
A. J. de Jong J. H. Decides en A. H. Voetelink. Circa 8 
uur opent, bij afwezigheid van den voorzitter, de secre
taris, de heer J. Foiling, met een kort woord van welkom 
de vergadering, in het bijzonder aan de heeren Waasdijlc 
en Kruis. De notulen der vorige vergadering worden voor
gelezen en onveranderd goedgekeurd. 

Bij de ingekomen stukken is een schrijven van den heer 
J. A. M. van der Brugh, mededeelende dat hij om zekere 
redenen bedankt voor het lidmaatschap onzer Vereeniging. 

Bij een verzoek van de firma Tho Bokholt, om als lid te 
worden voorgedragen, deelt de voorzitter mede, dat ons 
reglement daarin nog niet voorziet en stelt voor dit in 
handen van het bestuur te geven om zoodanige wijzigingen 
voor te stellpn en hiervan de firma kennis te geven. Wordt 
besloten. De secretaris doet voorlezing van het verslag van 
het eerste halfjaar. De verslagen van den penningmeester 
en den administrateur der rondzendingen worden op verzoek 
van den voorzitter uitgesteld tot de volgende vergadering. 

Het bestuur stelt voor de October-verloting weder op den 
ouden voet te doen plaats hebben. Wordt besloten. 

Van de rondvraag wordt door 4 heeren gebruik gemaakt. 
Op verzoek geeft de voorzitter een résumé van hetgeen 

er op de Tentoonstelling in Den Haag is te zien geweest, 
wat uiteraard zeer beknopt moest zijn. 

Tijdens de pauze vindt de voortrekking plaats voor de 
verloting. Voor eene kleine veiling bleek geen animo te zijn. 

Nadat men nog gezellig bijeen is gebleven, wordt onge
veer kwart voor elf huiswaarts gegaan. 

De Secretaris, J. G. J. POLLING. 
Bedankt. 

J. A. M. v. d. Brugh, Kon. Insti tuut der Marine. 
Nieuw lid. 

J. A. Kruijs, Hoofdgracht 78, Helder. 
Candidaat-lid. 

J. Rotgans, Officier van administratie Ie kl., 
Marine Hospitaal. 

POS T Z ECrLHANOEU . J j j ^ ;^%^Jk A * « k t* O _ O IR .LeC7N D E RAAT 
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A D V E R T E N T I E N. TJj 
UITSLUITEND voor LEDEN 

der 
Aangesloten Vereeniglngen. 

TE KOOP OF IN RUIL GEVRAAGD : 
Jub. Ned. 192324, 2 cent, plaat 2, en 
10 cent, plaatIO, benevens allconiegel
matigheden, De Rmjterzegels en id. 
Portzegels in geh. of halve vellen. ^104) 
F. H. M POST, Maliebaan 104, Utrecht. 

Tt VnnP ' 'O Series lub. 1923, Curacao, 
I l RUUr . 10 „ „ „ Suriname, 

500 ,, Nederl.Tooropzegeh, 
200 „ „ Tentoonst, „ 

Alle ongebruikt, tegen hoogste bod. 
Brieven onder No. 152 adm. v. d Blad. 

Prijs dezer adver tent ies : 
75 cent per keer, 
bij vooruitbetaling. 

Nederlandsche en Buitenlandsche zegels (gemengd) 
per Kilo slechts fl. 1.— plus porto. — TsjechoSlowakije per 
Kilo fl. 3." pi. porto. Toezending na ontvangst van postwissel. 

(168) Poslzeyelhaniiel „THE GLIBE", Kruierslfsal 30, Zaandam. 

Te Koop postz. der geheele wereld 
tegen zeer voordeelige prijzen Bij af
name boven f 10 — extra korting. 

VRAAGT ZICHTZENDlNOEN. (161) 
Tevens inkoop van Ned. en Ned. Ind. 
zegels B. B. Paans, Werkendam. 

SPOTGOEDKOOP. 
Voor f 1.75 stuur ik U franco aan

geteekend blok van 4 têtebèche post
zegels 10 op 1'i et. of 12'/ op 5 et. 
Betaling na ontvangst. Brieven No 16J, 
Administratie van dit Blad. 

SENFCATALOGUS 
1923/24, Altdeuischland, Oesterreich
Ungarn, laatste uitgave f 2.—. 

Voorhanden bij K. A. HEIJMANS Jr , 
Vijverhofstraat 161, ROTTERDAM. (155; 

BOEK OVER HOLLAND. 
Van het zeldzame boekje over Holland, 
geschreven door B LEAVY, uitgegeven 
te Philadelphia in 1912, zijn enkele 
ex. verk'iigbaar i f S — franco bij (154) 
K A. HEIJMANS Jr. Vijverhofstr 161, Rotterdam 

WEDERVERKOOPERS. Engroszichtzendingen van buitenlandsche 
zegels, per 10, 25, 50 en 100 of meer. worden op aanvraag gaarne 
toegezonden. Voor hen, die depots hebben, is het adres 

(164) Poslzejelfeanilfll „THE GLOBE", Krujorslfaat 33, Zaandam. 

De beste 
EuropaCatalogus. 

8e druk 1925. 

1925 

8. Auflage 1924 i 

TimbresPost«: 
MEHAUiGCBER i i ^ . i ■ EOITEURS ^ 

If i',,iriii'lli iSi i.f, JriiMfi'iTl/ 

Omvang 700 bladzijden. Ruim 2500 afbee ld iu^n . 
T e k s t : Duitsch en Fransch. Prgzen in Zwitsersche fr. (goudwaarde). 
Groote overzichtelijkheid. — Goede leesbaarlieid. — Zuivere druk. 
Keurige afwerking — Inhoud: Alle zegels v. Europa en de Daitsche Kol. 
Nienw opgenomen : De Postkantoren in het Buitenland. 
1 P R I J S V R A A G . I e prijs: 1 Baselerdulfje. 2e prijs 1 Zurich C. 
3e prijs: 1 Brunswijk, en vele andere tot een gezam. waarde v. fr. 1500,—. 
1 E X T R A B O N ter verkrijging van de »Beiner BriefmarkenZeitung« 
met de supplpmenten op den Catalogus. 
— Prijs 4 Zwitsersche francs, porto per exemplaar fr. 1,20. — 

Vreemd bankpapier wordt tegen don dagkoers omgerekend in be

tal ing genomen. 
Te verkrijgen door tussohenkomst van alle groote postzegel en 

boekhandelaien of rechtstreeks van de uitgevers (140) 

Zumstein & Co., Bern 114, Zwitserland. 

Rudolf Kormos, 
Te Koop gevraagd: 

NEDERLAND 
10 GULDEN, GEBRUIKT . . . 1905 
GEBRUIKTE JUBILEUMZEQELS 1923 

1913 
WELDADIGHEIDSZEGELS . . 1923 
VLIEGPOST COMPLEET. . . 1921 
1, 214 EN 5 GULDEN. . . . 1898 
GEBRUIKTE OPDRUKZEGELS . 1923 

J t g " Op verzoek woidt U gratis en 
franco toegezonden: 

Maandelijksclie Geïllustreerde Prijscourant 
(Prijzen in Italiaansche Lires) 

Firma AMLETO e RENATO SANGÜINETTI 
M I L A N O (6), IT ALI'V. 

Telefoon 12—215 ViaS Giovanniin Concaö 
De firma Is lid van de Italiaansche en van deOosten

rijksche Vereeniging van Postzegelhandelaren. 
Q c y Correspondentie in het Itallaansch, Fransch 

of Duitsch te voeren. (150) 

 POSTZEGELENGROSHANDEL,

Rotterdam  Postbus 636  Zuidblaak 32. I 

Elke hoeveelheid! (57) Hooge prijzen 

Van het Nederland sch PhilatelistenAdresboel< 
1924 zijn nog verl<rijgbaar enkele exemplaren 

ingenaaid, met schrijfpapier doorschoten f 3,50 
gebonden, met schrijfpapier doorschoten  5,50 

en nog een ex , gebonden, zonder schrijfpapier  4,75 
franco; aanteelienen 15 cent extra 

Uiisluiiend bij den Samensleller en Uitgever: 
K. A.HE l lN l tNSJ f . Jp i l i a l s t raa lE ROTTERflAM, 

bij wien tevens verkrijgbaar zijn 
Ingenaaide exemplaren, franco f 2,75. 

Deze ingenaaide ex zijn tevens verkrijgbaar bij de hande
laren, genoemd in de advertentie in het voiig nummer van 
het Maandblad, alsmede bij E BUCQUET, Nijmegen, enden 
„HIVAGSCHE POSTZEGELHANDEL", 'sGravenhage. 

Bestelt uwe abonnementen en plaatst uwe advertenties in 
ALLE philatelistische bladen der wereld door bemiddel'ug van 
K. A. HEIJMANS Jr , Vijverhofslraal 161, ROTTERDAM 

'SS' Proefnammers ä IS eent franco "sa i (156) I 
lB<«t"iVii»iwi«>».<»t»' '»H' '^ '*l"i**f '»ih'»i^ '»i*' ;» 
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INKOOP: Ned. en Kol. speciaal Jub. 
1928 en nieuwe uitgifte. 
Alleen prima ex Br. zonder 
prijs geen antwoord. 

VERKOOP OüdEuropa, Yv. '25  8 et. per 
franc, o a 
Duitschland 64, België 2425
29 37. Bergedorf, Bosnië 63 X. 
BuIgari]e5 8X!^X1011 , 
Denemarken 5 b 911 ä 1517
20 D 3, Finland4ä 7, Engeland 
88.105156, enz. 

Vooruitbetaliüg, porto extra ben. fl. 10,—. 
Aanvragen retourporto. 

K ^ Wat niet naar genoegen is , wordt 
leruggenomen 
(162) Mej. J BERGHUIS, Almen (G ) 

} 

P Mfa< «(« UM «ftf i^'^m Ufa! <»^ lafl^ ' ^ tfti Im^ '•f^ O, 
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GIBBONS' CATALOGUS 1925 
DE MEEST N A U W K E U R I G E EN C O M P L E T E C A T A L O G U S 

DEEL I. Britsche R<jk. (Oereed 30 September 1924). Geheel herzien en niet vele belangrijke prijs
veranderingen. De lijsten van de Australische Republieken, Bahamas, NieuwZeeland 
(eerste type), Rhodesia, Straits Settlements, Tasmanië (plaatjesuitgiften), TransJordanië 
en Victoria (»V en Kroon«iiitgiften), zijn opnieuw bewerkt. :: 

Pr^js: 6 8. C d. (netto); porto binnenland G d. en buitenland 9 d ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 

DEEL II . Vreemde landen. (Gereed begin 1925.) Verzamelaars, die dit mooie deel onmiddellijk na 
verschijnen wenschen te ontvangen, kunnen reeds nu bestellen bij vooruitbetaling. 
— ^ ^ ^ — P r i j s : 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 jaargang bevat 216 
bladzijden met artikelen, nieuws, enz. met 450 illustraties en afbeeldingen. : : 

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

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

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

i 
LEVERING VAN Z E L D Z i E ZEGELS VAN ALLE LANGEN VOLGENS lANCOLIJST IS 
: MIJNE SPECIALITEIT : 
PRIMA KWALITEIT. ZEER MATIGE PRIJZEN. 

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

GROOTE VOORRAAD ZELDZAME ENGELSCHE KOLONIËN, ZUIDAMERIKA, ENZ. 
VAN OORLOGSZEGELS ZIJN BIJNA ALLE RARITEITEN VAN BAGDAD, 
BUSHIRE, BR. N. GUINEA EN MARSHALL, BATOUM, ENZ., ENZ. VOORRADIG. 

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

W. W. C. 2. E 

I 

émi^M»^^»^ ■,ij;a,.»jaa 
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Aan Plumridge & Co., 61—62 Chancery Lane, London, W.C 2, is opge
dragen bij OPENBARE VEILING te VERKOOPEN, op Donderdag 23.en 
Vrijdag 24 Oct, 1924, eene schitterende verzameling van bovengenoemd land. 

Têfebèche paren, wijde spaties, wijde rouleiies, roode 
overdrukken, twee T R A N S V R A L foutdruki<en — 
Prachtige series van alle uitgiften, waaronder begrepen mooie rangschikking 
van de opdrukken op de Koningin Vicioriauitgifle in zwart en in rood : 
— IN H E T G E H E E L M E E R D A N 530 K A V E L S . — 

De geïllustreerde catalogus wordt op verzoek gratis toegezonden door de 
AUCTIONARISSEN = = r r = ^ ^ : = = = n : z = ^ ^ = z i ; : : z : = 3 : 

PLUM IDGE & 
6 1  6 2 C H A N C E R Y L A N E , L O N D O N . 

Coi 3 
Telefoon Holborn 1961. (148) Telegramadres: Plumavere, London. 

Briische Koloniaal^Ze 
MIJN LAATSTE AANKOOP BESTAAT UIT EEN MOOIE OUDE VERZAMELING, 
STERK IN DE E E R S T E U I T G I F T E N VAN AFRIKA, A U S T R A L I Ë , 
W E S T  I N D I S C H E E I L A N D E N , enz., GEHEEL EN AL IN GOEDEN STAAT. 
Z I C H T Z E N D I N G E N WORDEN OP AANVRAAG TOEGEZONDEN TEGEN 
: ^ = ^ = E E N D E R D E C A T A L O G U S  P R I J S . 1 = = : ^ 

KONING EDUARD EN KONING GEORGEUITGIFTEN. 
IK BEZIT BOVENDIEN EEN ZEER FRAAIE COLLECTIE VAN DEZE AANLOK

KELIJKE ZEGELS, HETZIJ POSTFRISCH, HETZIJ MOOI GEBRUIKT, WELKE 
GROOTENDEELS GEPRIJSD ZIJN H A L F C A T A L O G U S . :: 

= R E F E R E N T I Ë N G E V R A A G D . = 

J.Bird, 31 EUerby street, 

 F u l h a m , " London^ $.w. 6 
POS T.ZEGEUHANDEL _, | ^ r 'V'A^ J k W Q ' t* » ' k ' DI«r.,UE.Ö.N DE; ««AX 

.'=■ '^. iHtiT'Eéü; x o j ö ' « i 55; 

jèdlda^. 



i6 OCTOBER 1924. N E D E R L A N D S e n MAANDBLAD VOOR PHILATELIE XIII 

100 versch. Danz ig . . . 
100 
300 
300 

50 
35 
50 

100 
1000 
3000 

110 

5» 

j > 

j » 

J5 

J> 

»> 
J» 

)> 
»> 
J> 

Hongari je . 
}f 

Oostenr i jk . 
Belg. Spoorw 
Griekenland 

5> 

)f 

der geil. wereld 
»» M >» 

Zuid Am. Staten 

f 1,50 
f 0,35 
f 0,60 
f 0,45 
f 1,35 
f 0,35 
f 0,80 
f 3,50 
f 3,75 
f 9,35 
f 3,50 

aas 
(b ^ 

'i 
» < 
N » 

■• 3 
'~' ^ 
« O 
o 

o  < 
_,« 
^ 2. 
3 
w o 

Sensationeel Aanbod voor 
BEGIN VERZAMELAARS. 
10 versch. series (op strooken) f 0,75 
15 , 
30 , 
35 , 
40 , 
50 , 
60 , 

100 , 

> »> 

> J5 

> J> 

5 J> 

5 >> 

> JJ 

> »> 

» 
J> 

J> 

5> 

J ) 

» 
II 

f 1,35 
f 1,75 
f 3,50 
f 5i00 
f 7,35 
f 10,00 
f35,00 

De Haagsche Postzegelhandel, 
Toussalntkade 41, 
:: DEN HAAG, :: 

Zie onze aanbieding in het vorige nummer. 

Wij hebben steeds groote sorteering in 

 A L B U M S 
(159) 

TEGEN CONCURREERENDE PRIJZEN. 

I CONCURREERENDE AANBIEDING! ' 

I 

W LI' 

I 
ï 
I 

;rdr. ƒ 
rang \ 

I 

I 

V 

DANZIG. 
Vlie«p=»t 1021—'23. 40 pfg. — 500 Mik. 12 b t . / 0 , 3 5 
Eéndagsvlioeer, 50 Mrk., bl. met en zocder D M 2 » < 0,35 
Orerdruk, 40— 100—250 duizerd op 2öO Mrk. geel 
Groot formaat, 10—20 —50 en 100 duiz. op 20 » 
Millioenen serie 1—300 millioer, klein formaat 
1 millioen op 10000, geel » » 
10 » » 1 millioen, geel, groot » 
Vliegpost, 250 duiz.—5 millioen, klein » 
Porto, overdruk, 5 — 100 duiz. » » 
SOVJET RUSLAND. 
Jubileum 1922, compleet, Yvert No 170-174 5 
WelJadigh serie 1922 » » » 185-188 4 
Lenin 1924, onget. enget. . » » 235-238 8 
Goud overd., berie, zeldz. » » » 205-207 3 
Weldadigh. serie 1922, zddz.» » » 176-1794 

idem » » » » 153-156 4 
Overdruk rood, serie » » » » 159-163 5 
(1 kop.—1 roeb. (goudwaardej ongetand, compleet 10 
blechts kort in verkeer geweest) zeldz. serie 217-226. 

1922,bplastingzegels v. postz.-zend., serie com pi. 2 
1923, serie controle-zegels v. postz.-zend., compl. 5 

LITHAUEN. 
1919, lOs.—5 Auks, 3 compl. series Y. no. 25-55 31 
1921, 20 s. —5 » vliegpost, compl. 7 
1921—'22, 20 s.—5 Auks, vliegpost, compl. 7 

» 2—4—10 » ■ » » 3 
1922, 1 — 3—̂ 5̂ Anks, vliegpost, driehoek compl. 3 
1922, zeldz. serie met cent en Litasoverd 
Yv. no 129164 enz. compl 51 st. pr. op aanvran 
1924, vliegpost, in Litaswaardc, compleet 4 

» » r a . overd. ^weldadigh. serie) compl. 4 
DUITSCHLAND. 
Overdrukserie 5 duiz. — 2 millioen, compl. 38 
50 milliard, doorstoken, 1 
Overdrnkseiie, 1 —10 milliard, compleet 10 

» » Dienst, 5 duiz.— 5 mill, compl. 10 
100 verschillende complete vellen, slechts 
NEMEL 1922, 3 — 100 Mrk.  f 4 0 op 40 op 40 en 

80 op 1.25 op 60 compl. 11 
Overdrnkseiie, 10 — 25—50 Mrk., compl. 3 

» 10 — 20 » » 2 
1923, overdrukserie op Lithanen 3 series compl. 17 

)> . » klaipéda,100.400500cpl. zld. 3 
. 10 — 1000 Mrk., compleet 10 

60 verschillende, zeer mooie collectie, Yv. fr. 80 ruim 
OPPERSILEZIÊ. 1921, complete serie met overdruk 

Plebiscite, 20 maïs 1921, gekeurd 11 
SPANJE. 1907 tentoonstell. l O c —4 Prseta,con)pl. 7 
1916 C'rvantes herdenking, prachtseiie 8 
AZERBAIDJAN. 
1921, 1—5000 roebel Yv.  t fr. 45,— slechts 15 
ARMENIË. 
Sovjet, beeldenserie compl. onget. en getand 32 
RUMENIÊ 1907, 3 compl. series weldadigheid. 12 
MONTENEGRO 1907, 1 p.—5 Kronen, compl. 12 

1910, 1 » —5 » » 12 
1902, porto » 5 

SALVADOR 1915, 1—50 c , Yv. 9,50 francs 7 
NYASSA 1911, overdr.republika,2Vj300 R. 10 

„ 1921. 1 c .  l Esc. 16 
FRANSCHE KOLONIËN 1924, compl. serie, 

overdr. 25 ets. op 2 en 5 francs, zeldzaam 31 
MONACO, 10 verschillende 10 
NIEUW FOUNDLAND, 9 verschillende 9 
FINLAND, 30 verschillende 30 
ZWEDEN, 40 » . 40 

I 
» 0,70 
»0,75 
«0,50 
<■ 0,40 
» 0,15 
. 0 , 1 0 
» 0,45 

» 0,70 
. 0,70 
»'2,90 
» 3,75 
» 4 , 
» 2,25 
» 2,50 

. 1 , 
. 1 , 7 5 

. 3,— 
»0,90 
» 0,90 
» 0,40 
»0,60 

beneden alle 
concurrentie. 

:. ƒ1 ,20 
» 2,25 

» 0,30 
■ » 0,25 
. » 8,45 

»0,15 
ƒ 1 0 , -

\l 

St. ƒ 0 , 9 5 ^ 
» » 0,45 W 

» O,: 
1,75 

• 2,75 
1,25 

4,50 
0,35 
0,90 

1,50 

1,10 
1,50 
0,50 
0,85 
0,35 
0,50 

. . 0,95 \& 
» »0,95 $ 

» » 5 , — 
. » 0,50 
» » 0,50 
» » 0,50 
» » O 50 
franco. 

^ 
ToesendUisr na ontvangst van bedrag ; boven f jo. 

rOSTZEGElHIiNDEl IDS. LH FOUTKÉ, VHAGE. | 
Postcheque en Giro no. 31822. Prins Hendriicstr. 61 

(9) 
X » > ^ » » ? » < » > » - » ? : » > i » : » ? ' » ^ ^ ? » ? ' » » S » i » » ^ » > 5 » ? » ; 

lïT-ji-fc^gjHJWïfi'i.'ni 'O ^ D IR. L E O N D E RAAT 
= • IHT.TEL. XUIO 6ZSr, 
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RECLAME-AANBIEDING 
den Haagsche Postzegelhandel, Toussaintkade 4t, Den Haag. 

Nederland 1924. 
Ten toonstellingsserie compleet f 2,50 
Gebruikt met tent. stempel compl. f 3,50 

Oplaag 60.000 stel. 

Nederland 1867. 
15 c. brain, pracht exemplaar f 2,25 
20 c. groen, pracht exemplaar f 1,25 
11^ c , wapentype, rood f 1,50 

Rusland 1915. 
7 K. op wit papier, 

Yvert 40 francs, slechts f 1,90 

Luxemburg 1924. 
Serie Caritas compleet f 3,50 
Serie 27 Mai 1923 compleet f 1,25 

Piume 1924. 
Serie compl. overdr. Eegno d'Italia f 8,75 
Gebruikt op brief f 9,50 

Nyassa 1924. 
Port serie, compleet, 9 stoks, 

oplaag 40000 series, slechts f 1,75 

Nederland 1871. 
Port No. la, gekeurd eu 

met garantiebrief f 20,— 

Denemarken 1854—'64. 
16 sk. pracht exempl., volle kleur f 7,50 
16 sk. doorst., pr. exempl., Z.Z. f35,— 

Noorwegen 1856. 
2 a. geel, pracht exemplaar f 2,75 
1363. 3 s. violet, zeldzaam f 9,75 

Siam 1919. 
Victory serie compleet, 

ongebruikt, zeldzaaam f 25,— 

Serie Togo Anglo-French 
Occupation 1915. 

Compleet (Thier) f 42,50 

Rus3.-ehina 1917. 
Serie compleet, 1 C.--10 Dollar, 

zeldzaam, slechts f 57,50 

Montenegro 1913. 
Serie compleet met Porten en A.R., 

zeer lastige serie f 5,50 

Lithauen 1922. 
Serie overdrukken, compleet, 

51 waarden f 42,50 

Zumstein Catalogus 1925. 
Europo Pr. in Zw. franken Fransche en 

Duitsche Tese f 1,95 -f pjrto f 0,35 

Nederland 1924. 
Foutdruk kaart met Hattum, (Oyerijsel) 

inplaats Gelderland. 
Zeldzaam, per stuk f 0,35 

Ned. - Indië 1914. 
2!^ GId., rood, pracht exemplaar f 1,50 

Zeer lastig zegel. 

M e m e l 1922. 
Vliegpost 3 M. op 60 rechte M., 

Yvert no. 78, zeldzaam, slechts f 8,95 

Luxemburg 1922. 
Overdruk Ofticiel op 80 c , 2 en 5 fr., 

(zwart), Yvert 40 fr. f 2,75 

F i u m e 1924. 
Serie compl. overdiuk Annessitne centime 
f 9,25 Gebruikt op brief f 10,— 

P e r z i ê 1909. 
Serie compleet (269—284), 40 fr. f 2,75 
Deze serie met Service 1913 

375 fr., slechts f 12,50 

Yïerl 1925 f 3,50 %' S i ? 
10 Kr. Regno d'Italia T entino 

3 November 1918 
10.000 francs Yvert, koopje f 375,— 

Russ. Levant 1913 
crr» pi- op 5 R.z.z.z. 
<- ' ' - ' gebruikt of ongebruikt f 55,— 

Brunswijk 1852. 
No. 1, pracht exemplaar, breede randen, 

schitterend in kleur f 72,50 

M e m e l 1923. 
No. 129, z. Memel z. f 1,95 
135b, Marke» Z.Z. paar f 22,50 

Oost. Post in Tirol 1918. 
Serie compleet tot 10 Kr. 

Z.Z.Z. slechts f 47,50 

D a n z i g 1921. 
Wapen serie compleet D.M. waarbij 
alle nagekomen waarden, slechts f 15,— 

Alle zegels worden desverlangt 
van ons garantiemerk voorzien. 
Zie onze SPECIALE AANBIEDING 

ITAL. LEVANT. 

Porto overdruk Nederland. 
Tête-Beche paar 10/IV^ o. 1 0,00 

» » 1 2 4 / 5 0. f 0,75 
jMet witten tussohenstrook 10 cent meer. 

Ned. Indië Port 1874, 
5 eent ongebruikt pracht exemplaar, volle 
gom, zeer zeldzaam f 55,— 
20 0. groen, pracht exemplaar f 1,90 

Busland 1922. 
Vliegpost overdruk op 452, 

zeldzama zegels f 2.45 

Piume op Hongarije. 
Serie compleet, gebruikt cp twee 

brieven, Yvert 420 fr. f 14,90 

Liber ia 1918. 
Serie compl. met en z. O.S. Yv. 140-152, 
90-102, zeldz., 300 fros., slechts f 12.50 

Perzie 1915. 
Serie compl. 17 st. 130 fr. f5,50 

» Colis-Post 17 St. 130 fr. f 4,25 
» Service 17 st. 130 fr. f4,25 de

ze
 3

se
r. 

51
 s

t. 
39

0 
fr

. f
 1

2,
50

 

Album van Nederland en Kol. 
Klemband HoU. Tex., pracht uitvoering 

f 5,50 f 5,75 f 7,50 plus porto 

Denemarken 1870. 
48 sk., pracht exemplaar, z.z. f 15,— 
Goed exemplaar f 9,50 

Serv i ë 1866. 
No. 1, la en 2, 

Yvert 290 francs f 17,50 

Brunswijk 1852. 
No. 3a, zalmkleur z.z. 

praoht exemplaar f 50,— 

Zweden 1862. 
17,0, grijs, zeldzaam f 25, -

Montenegro 
compleet volgens Schaubeck Album 

slechts f 27,50 

Oostenrijksche Veldpost. 
1ste serie overdruk K. D. K. 

Veldpost, compleet z.z. f 47,50 

Armenië 1921.'22. 
Serie compleet, 16 waarden, 

getand ot ongetand f 0,75 

Nederland 1924. 
10 cent rood z.z. f 1,50 

ingetrokken. (158) 

Toezending geschiedt alleen bij vooruitbetaling. — Bedragen beneden 10 Old. porto extra. — Ieder kooper ontvangt een 
bon, welke bij bedragen van 10 GId. of veelvouden daarvan omgewisseld kunnen worden, tegen 5 "/o der waarde, aan 
zegels naar keuze. — Buitenland porto extra. — Voor Ned.-Indië Reserve-order bijvoegen. — Denkt s.v.p. om koersverschil. 

mu 
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ß^= 

* 

SPECIALE AANBIEDING 
ITALIAANSCHE LEVANT. 

(DE ZEGELS DER TOEKOMST BIJ UITNEMENDHEID.) 

1921 1 pi. op 5 c. groen (119) 
2 pi. op 15 c. zwart (120) 
4 pi op 20 c bruin (121) 
5 pi op 25 c blauw (122) 
10 pi op 60 c rood (123) 
Dito gebruii<t 

1922 10 para op 1 c bruin (124) 
20 para op 2 c licht bruin (125) 
30 para op 5 c groen (126) 
1 pi. 20 para/15 c zwart (127) 
3 pi. op 20 c bruin (128) 
3 pi. 30 para/25 c. blauw (129) 
7 pi. 20 para/60 c rood (130) 
15 pi. op 1 L. gr. en br. (131) 

1922 Opdruk Constantinopoli. 
20 para op 5 c groen (132) 
1 pi. 20 para/15 c. zwart (133) 
3 pi. op 30 c licht bruin (134) 
3 pi. 30 para/40 c bruin (135) 
7 pi. 20 para/l L. gr en br (136) 

1922 Opdruk „Smirne". 
1 pi 20 para/15 c zwart (138) 
3 pi. op 30 c lichtbruin (139) 
3 pi. 30 para/40 c. bruin (140) 
7 pi. 20Dara/l L. gr. enbr.(141) 

1922 3,75 pi "op 25 c. blauw (142) 
30 para op 5 c. groen (143) 
1,50 pi./20 c. bruin (144) 
1,50 pi./25 c. blauw (145) 
3,75 pi/40 c. bruin (146) 
4,50 pi./50 c violet (147) 
7,50 pi./60 c. rood (148) 
Dito gebruikt 
15 pi. op 85 c. bruin (149) 
Dito gebruikt 
18,75 pi/l L gr. en br. (150) 
Dito gebruikt 
45 pi. op 5 L. r. en bl (151) 
90 pi. op 10 L ol en gr. (152) 

f 7.50 
0,50 
1,75 
1,65 
0,65 
0,65 
0,17X 
0.17)2̂  
1,40 
0,15 
0,55 
0,25 
0,50 
1,50 

2,75 
0,10 
0,17>^ 
0.30 
0,60 

0,20 
0,20 
0,25 
0,60 
0,30 
0,75 
0,40 
1,50 
0,50 
0,60 
0,65 
0,60 
1,30 
1,25 
1,15 
1,00 

12,75 
24,75 

f 1922 30 para op 2 c. bruin (153) 
30 para op 5 c groen (154) » 
\}4 pi op 10 c. rood (155) » 
3 pi. ep 25 25 c. blauw (156) » 
33/4 pi/40 c. bruin (157) » 
43̂ 2 pi. op 50 c. violet (158) » 
7>i pi op 85 c bruin (159) 
7)2' pi. op 1 L gr. en br. (160) » 
15 pi. op 1 L gr. en br. (161) » 
45 pi op 5 L r. en bl. (162) 
90 pi. op 10 L. ol. enbr. (163) » 
No. 162 en 163 ook gebruikt 
Foutdruk 30 RARA in blok 
Foutdruk 1% PIASIRE paar > 
Foutdruk ly^ PIASIRE/1 L paar » 

1923 Opdruk Constantinopoli. 
30 para op 5 c groen (164) » 
1 pi. 20 para/25 c blauw (165) » 
3 pi. 30 para/40 c bruin (166) » 
4 pi. 20 para/50 c. violet (167) » 
7 pi. 20 para/60 c. rood (168) » 
15 pi. op 85 c. bruin (169) » 
18 pi. 30 para/l L. gr. enbr. (170) » 
45 pi op 5 L. bl. en rood (171) » 

1922 Expres zegels blauw en rood 
15 pi/l L 20/30 c. (3) » 
15 pi. op 30 c. (4) 
15 pi/l L. 20 Constant (5) » 

1922 Portzegels Italië overdruk Constant 
10 c. bruin en rood (1) » 
30 c. bruin en rood (2) » 
60 c. bruin en rood (3) » 
1 L. blauw en rood (4) » 
1 L. donker blauw en rood (4) » 
2 L. blauw en rood (5) » i 
5 L. blauw en rood (6) » ■ 

Wij ruilen alle in onze prijslijst voorkomende zegels en series tegen betere soorten 
van Nederland en Koloniën en kunnen zoodoende de hoogste prijzen betalen 

„DE HÄÄ55CHE POSTZECELHAÏÏDEL", 
T O U S S A I N T K A D E 4 1 (157) D E N HAAG. 

■'■■frfiiiifrfmiiMirr'
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illBflBltill. 
— De postzegelhandelaar H. VAN DÊR LOO, 
te Rotterdam, biedt in zijn blaadje, hetwelk 
verschenen is bij de opening der Intern. Post-
zageltentoonstelling te Den Haag, eene vorde
ring van f345,40 te koop aan op Van Herwaar
den, Brief nnarkenhand el, Berlijn—Groningen. 
Deze vordering is een grove leugen. Wij zijn 
GEEN CENT SCHULDIG aan den heer Van 
der Loo. Op de veiling in Dec 1923/Jan. 1924 
van genoeniden heer kochten wij zegels, 
moesten echter een gedeelte hiervan terugzen
den als gerepareerd of beschadigd, die ech
ter alle als pracht-exemplaren beschreven 
waren. Wij zonden hem die zegels toen terug 
en betaalden de goede exemplaren, ten bedrage 
van pl.m f 1500,— en hebben dus geen enkel 
onbetaald zegel van hem in oris bezit. — 
— Wij houden deze publicatie daarom voor 
eene unfaire daad, om ons in onzen goeden 
naam te benadeelen, temeer daar hij met de 
publicatie wachtte tot de gehouden Tentoon
stelling, waarin ik persoonlijkde vertegenwoor
diging voor Duitschland had. (165) 
J,C. E VAN HERWERDEN Jr. 
— Eigenaar der firma's — 
Postzegelhandel Van Herwerden. Groningen. 
Van Herwerden Briefm handel G.m.b H., Berlijn. 

£ 3 . ^ ^ ^ ^ ^ . ^ ^ . ^ . ^ , ^ .^^.^. .^^ I>^<^<ê:^<ê:^<^<^<^<^ ^_^±^ 

POSTZEGELHANDEL 

H. C CORRELJE, 
Nobehfraaf 7. U T R E C H T . Telefoon 2782. 

Bij het verschijnen van hel October-nummer 
zal onze nieuwe winkel, geheel modern in
gericht, in het centrum der stad UTRECHT, 

NOBELSTRAAT 7, ^̂ °p,i;;f 
H, H. Philatelisten worden beleefd tot een 
:: bezoek uitgenoodigd. : : 

^ Ruime keuze in albums, stokboekjes en alle 
andere p h i l a t e l i s t i s c h e benoodigdheden. 
Catalogi v. Zumstein, Yv. & Tellier en Michel. 

Te GEÏLLUSTREERDE CATALOGUS VAN 
NEDERLAND EN KOLONIËN 1924-1925 
bevat alle zegels van Nederland en Koloniën 
en is tevens p r i j s c o u r a n t mijner Firma. 
Het groote succes van dit werkje is bewezen, 
daar de geheele oplage spoedig is uitverkocht. 
: : Prijs franco slechts f 0,25 : : 

ÏTE K O O P G E V R A A G D : 
Jubileumzegels 1923 van 5-7i/2-20-25-35-50-2ix2 
en 5 Gulden en Jubileum 1913 van 5-12Vi et. 
ledere hoeveelheid. Uitsluitend offerten met 
verlangden prijs worden spoedig ingewacht. 
Een bod op zegels wordt niet gedaan. (124) 

^ 

'iZ.I^ (Ja f^ fS) Pi> (^ (^ 1^ (^'^ '^'^<^i^'^®\^^^ 'W^U 

liS" HANDELAREN ! Vraagt mijn nieuwste Engros>prijslijsten met talrijke gelegenheidsaanbiedingen! 

V ^ ^ ^ \ D O / ^ 1 1 L D F" N ' " l'ankpapier in aangeteekenden brief ontvangt U per keerende 
^ ^ ^ ^ • • ^ ^ ^ ^ L» l ^ C 1 ^ post franco een der volgende verzamelingen: 

1) 4 complete gelegenheidsseriën van Spanje, Litauen, Holland, Italië. 
2) 5 complete gelegenheidsseriën van Rumenië, Beieren, Turkije. 
3) 3 Gelegenheidsseriën van Liberia, Perzië, Salvador. (Voornoemde verzamelingen bevatten slechts in pracht

vollen druk uitgegeven Jubileums-, Vliegpost-, Weldadigheids-, enz. uitgiften.^ 
4) 1004 versch. zegels v. alle landen, waarbij een zeldz. Trinidad-oorlogszegel en 3 overal ontbrekende v. Guatemala. 
5) UI verschillende van Centraal- en Zuid-Amerika, waarbij een hoog gecatalogiseerde Salvador-serie. 
6) 119 verschillende alleen Danzig, Albanië, nieuwste Holland. 
7) 46 verschillende zegels van Portugeesch-Nyassaland met afbeeldingen van Giraffen, Zebra's, enz., waarbij 

eenige zeldzame Provisorien. De mooiste zegels der wereld! 
8) 558 verschillende van alle landen, waarbij hoogste waarden van Duitschland, Polen, Danzig, verder de proviso

rische Nooduitgifte van Brunswijk, enz. 
9) 528 verschillende van alle landen, waarbij 27 verschillende kroningszegels van Perzië, een zeldzaam zegel van 

Cuba (deze alleen reeds met 10 fr. gecatalogiseerd), enz. 
10) 508 versch. van alle landen, waarbij 3 zeldzame oude van Abessinië, een cpl. prachtige Jubileum-serie v. Liberia. 
11) 530 verschillende, bevattend o.a., een complete serie der goede Turkije-Adrianopel-Portzegels, verder 15 ver

schillende van Epirus tot de hoogste waarden, een serie van een zeldzame provisorische Albanië-uilgifte, enz. 
12) 520 verschillende van alle landen, waarbij 14 verschillende zeldzame van Borneo met opdruk »Britisch Prolec-

torat«, zeldzame Provisorien van Costa Rica, enz. 
13) 520 verschiHende van alle landen, waarbij 3 complete prachtseriën van Rumenië, 8 van de allernieuwste van Holland. 
141 513 verschillende, waarbij een complete serie weldadigheidszegels van Holland, een serie Litauen, Engel Vlicgpost, 

een serie Italië Zwarthemden, enz., enz. 
15) 522 verschillende van alle landen, waarbij 16 mooie Nyassa-zegels, 6 van de nieuwste zeldzame Piovisoriën van 

Mozambiqne, een hoog gecatalogiseerde Laurenco Marques. 
16) 555 verschillende, waarbij 2 compl. seriën van Armenië, een prachtserie van 19 v. Ukraine, een compl. série Epirus, enz. 
17) 600 verschillende van alle landen, waarbij meer dan 100 verschill. prentjeszegels van Midden- en Zuid-Amerika. 
18) 600 verschillende van alle landen, waarbij vooral aandacht is geschonken aan Danzig, van welke alleen meer 

dan 100 verschillende aanwezig zijn. 
19) 1025 verschillende van alle landen, waarbij 14 prenfjeszegels der Ukraine, een serie Albanië, provisorische uitgifte, enz. 
20) 1010 verschillende van alle landen, waarbij 3 oude van Abessinië, 6 verschillende van Kreta, een hoog gecatalo

giseerde van Cuba, enz., enz. (146) 

Bij gelijktijdige bestel l ing van 5 kavels geef ik 
één kavel gratis! 

Bovenstaande beschrijving kan slechts een gering gedeelte van deze 
pracht-verzamelingen weergeven. 

Overtuigt U zelf door liet in oogenschouw nemen! 

R C H F 5 T . T I W 1 B R I . S POSTE- . y E M T E . 
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