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Gatalogns Nederland en Koloniën 
IS heden Yersclienen. 

Geheel bewerkt met typen en tandingen vol
gens den bekenden Engeischen catalogus van 
Stanley Gibbons en Leiddraad van Nederland. 

Prijt f 0,25 franco huit , al léén bij vooruilbefal ing. 

I 
J. M E B 
POSTBUS 883. (6) 

u s, 
AMSTERDAM. 

Aan de Abonné's. 
Ter kennis van de abonné's in het B i n n e n l a n d wordt 

gebracht, dat h.e.Aenperpostkwifantie over den abonnementsprijs 
voor den vierden j aa rgang (met de invorderingskosten f 5,25) is 
beschikt. Aan hen , wier kwitantie onbetaald mocht terugkomen 
en die nalat ig blijven het verschuldigde vóór 10 Januari a.s. 
over te maken , zal het blad niet mftrr worden toegezonden. Voor 
eventueele toezending van den abonnementsprijs gelieve men 
zooveel mogelijk gebruik te maken van den Postcheque en 
Girodienst, door overschrijving of storting op onze Rekening 
no. 37183. 

De abonné's in het B u i t e n l a n d worden verzocht, den 
abonnementspri js ä f6,— per postwissel over te maken. Indien 
daaraan op 10 Februar i a.s. nog geen gevolg is gegeven, zullen 
zij van de abonnentenl i js t worden afgevoerd, 

Breda, 2 D e c e m b e r 1924. De Administrateur, 
L. C, A. SMKULDERS 

Nederlandsche Bond van Vereenigingen van 
: Postzegelverzamelaars. : 

In verband m e t het bepaalde in art. 4 van het Huishoudelijk 
Reglement, wordt aan de Vereenigingssecretarissen nogmaals 
beleefd verzocht ■— voorzoover door hen daaraan nog geen ge
volg mocht gegeven zijn — in den loop dezer maand, aan on
dergeteekende opgave te doen van het getal leden van elke bij 
den Bond aangesloten Vereeniging op i December 1.1. en van 
de namen en adressen van hare vertegenwoordigers voor h e t 
e e r s t e h a l f j a a r 1 9 2 5 . 

A. F. SINGELS, waarn. ie Secretaris. 
Breda (Teter ingsche Molenstr. 37), 15 December 1924. 

Internationale Postzegeltentoonstelling te 'sGravenhage. 
Het Uitvoerend Comité der Internationale Postzegeltentoon

stelling, van 6—17 September 1924 te 'sGravenhage gehouden, 
deelt mede, dat, ingevolge besluit van de Algemeene Vergadering 
der Ned. Vereen , van Postzegelverzamelaars op 30 November 
1924 te Amsterdam gehouden : 

ie. allen inzenders, van wie slechts een gedeelte hunner ver
zameling is tentoongesteld, het voor dat gedeelte voor plaatsruimte 
betaalde bedrag door den penningmeester, den heer J. F. van 
Strijen, Lange Vijverberg 5, Deti Haag, terugbetaald zal worden, 
echter onder inhouding van f 5,— als bijdrage in de algemeene 
kosten, speciaal voor bewaking van het gedeelte, dat uitsluitend 
ter beoordeeling van de jury bleef. 

De kosten van verzekering blijven integraal verschuldigd, daar 
de geheele inzending door het Comité verzekerd werd voor het 
geheele opgegeven bedrag . 

De aanvragen moeten bij genoemden heer uiterlijk i Februari 
1925 worden ingediend . 

2e. aan de deelnemers in het waarborgfonds eerst dan een 
definitieve afrekening zal worden toegezonden, wanneer de eind
rekening met den Franschen Bond, die, zooals bekend, mede
eigenaar is van het op de Tentoonstelling gebruikte materiaal, 
opgemaakt is. 

Daar de Parij sehe Tentoonstelling, waarvoor hetzelfde materiaal 

dienen moet, in Mei 1925 gehouden wordt en het materiaal 
eerst daarna verkocht kan worden, zal wel geen eindafrekening 
aan de deelnemers in het waarborgfonds kunnen geschieden vóór 
September 1925. 

Inmiddels zal het Uitvoerend Comité alle pogingen in het 
werk stellen een vroegere regeling met den Franschen Bond te 
treffen, waardoor wellicht nog vóór de bedoelde Tentoonstel l ing 
gehouden is, een afrekening met de deelnemers in het waar
borgfonds mogelijk wordt. 

Voorloopig kan worden medegedeeld, dat de te rugbeta l ing op 
de gestorte f 10, per aandeel naar alle waarschijnlijkheid 
tusschen f 5,— en f 6,— zal bedragen. 

Namens het Uitvoerend Comité voornoemd : 
E. BONN, Secretaris. 

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

De leden worden overeenkomstig het reglement beleefd uitge
noodigd, hunne contributie 1925 (f6,50) vóór i Februari te 
voldoen. Na dien datum zal op hunne kosten over het bedrag 
beschikt worden. De leden in A'i?^/./««/ze" worden verzocht hunne 
contributie te zenden aan onzen vertegenwoordiger J. J. Roeloffs 
Valk, Dagoweg i i i , Bandoeng. Bedrag voor Ned.Indië f6 ,75 , 
zijnde contributie f 6,50 en f 0,25 voor koersverschil en innings
kosten. 

Selon les Statuts les membres sont pries de bien vouloir acquiter 
leur contribution pour 1925 (fl 6.50) avant Ie ler Fevrier . Au de 
la de cette date on en disposera ä leurs frais. 

Membres are kindly remenbered according to the rules that 
their subscription for 1925 (f6,;o) has to be paid before the 
ist of February. Beyond that date larger expenses for corres
dondance are to their charge. 

Die Mitglieder werden den Best immungen des Reglements 
entsprechend, höflichst ersucht ihren Jahresbei t rag für 1925 
(f6.50) vor dem len Februar an den Kassenwart zu entr ichten. 
Nach diesem Datum wird darüber auf ihre Kosten verfugt. 

De Penningmeester, 
T H . H . K L I N K H A M E R . 

Afdeelingen. 
Amersfoort: Seer : M. A. Witsenburg, Prins. Julianalaan 11. 
Amsterdam: Secr . : A. Sauveplanne, Van Baerlestraat 160. 
Arnhem en Omstr.: Secr. : J. R. de Joncheere, Arnhemsche 

Straatweg 25, V'elp. 
Dordrecht: Secr. : G. W. Wesselman, Maartensgat 7. 
Friesland; Secr.: S. Tromp Visser, Korenmarkt 207, Leeuwarden. 
Gooi en Eemland: Secr. : C. Bovenkerk, Pater Wynter laan 9, 

Naarden. 
'sGravenhage: Secr . : J. J. Deggeller, Schuytstraat 151. 
Haarlem: Secr.: dr. J. M. van Olst, Wühelminas t raa t i4 . 
'sHertogenbosch: Secr. : Lambert W. C. Berge, Kerkst raa t 64. 
Leiden en Omstr.: Secr. : J. A. A. van der Horst, Breestr. 165. 
Nijmegen: Secr . : dr. M. Heyer, Canisiussingel 13. 
Twente: Secr.: Chr. A. Struyck, Almelo. 
WestFriesland: Secr. : A. Kriebel, Ritsevoort 28, Alkmaar. 

Handboek der Postwaarden van NederlandschIndië. 
Deel II. Portzegels. Tekst in vier talen. Prijs f 9,50, voor 

leden f 8,50. 
Van deel I zijn nog exemplaren beschikbaar . Prijs f6,—, voor 

leden f 5,—. 
Bij bestelling van deel I en II samen, bedraagt de prijs f 14,50, 

voor leden f 12,50. 
Bestellingen aan den boekhandel of bij de Uitgevers Firma 

Enschedé & Zonen te Haarlem. 
Eereleden. 

VI. dr. H. W. Borel. 
VII. P. W. Waller . 

Nieuwe leden. 
710. A. Barendregt, Kopenlaan 4, Semarang. (N.I.) 
718. A. J. P. Doom, Mataramboulevard 5, Djocja. (N.I.) 
740. N. J. Kool, s.f. Rewoeloe hjDtocja. (N.I.) 
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REINOUKINGMA, Apeldoorn. Tel 1029 
= = POSTZEGELHANPEL EN EXPERT. = = 

ABONNEERT U OP: 
POSTZtGELNIEUWS, 26e Jaargang. 
24 geïll. pag. per maand, f2,— per jaar. Proefnr. gratis. 
Onder medewerking van bekende philatelisten. 
ledere maand een philatelistisch gedicht van onzen 

dichter-zanger Speenhoff. 
Duizenden koopjes aan zegels per stuk. 
In ieder nr. een vervolg van KINüMA'S geïll. Nederland-

sche Philatelische Encyclopaedie. 
Kingma's Blanco Permanent-Album, een juweel, f 13,50 per 

stuk, met loo cartonachtige bladen. 
O f f r e e r e n : Curasao of Suriname jubileum ongebruikt 

compleet per serie f20,—. (211) 
Nederland Brandkastzegels, compleet, ongebruikt f75,—. 

741. W. biewertsz van Reesema, Soengei poetih hjGalang 
(S. O. K., N.I.) 

742. Tan Kong Tian, employé Factorij, Semarnng (N.I.) 
743. H. Frijling, off. v. gez., Residentielaan, Dcocja (N.I.) 
744. P. A. van Blommestein, s. f. Remboen \s\Koetoardjo (N.I.) 
745. H. Dekker, contr. P. T. T., Weltevreden (N.I.) 
746. P. W. Modderman, p/a Deli-MY, Medan (Deli, N.I.) 
747. dr. H. van Zanten, Katja Katja Wetan 133, Äawrt'öc»^. (N I.) 
748. K. van de Graft, Boterstraat 3, Oldenzaal. (oud-lid) V. L, 
749. L. de Gruyter, p/a. P. de Gruyter & Zoon, 's-Hertogenbosch. 
750. M. L. H. de Jong, Anna Paulownastraat 59, Den Haag. 
751. W. Nijveld, Valeriusstraat 10, Den Haag. A. V. L. 
752. H. J. Weijers, Eendrachtstraat 23, Haarlem. 
753. J. van der Rijst Jr , Brouwerijstraat 24 D, Oostburg. (Zeel.) 
754. H, J. W. Smals, Annastraat 127, Nijmegen. V. 
755. A. de Blaauw, van Spaenstraat 20, Nijmegen. V. 
756. Ch. Hustinx, Üranjesingel 53, Nijmegen. V. 
757. W. H. Eecen, Kennemerstraatweg 77, Alkmaar. 
758. C. Th. F. Oetgens van Waveren Pancras Clifford, Stad

houderslaan 86, den Haag. 
759. W. J. G. G. van Zanten, Patrijzenplein 10, Arnhem. W.h.'L 

Aanmeldingen. 
N. Benjamins, Joh. Verhulststraat 151, Amsterdam. 
H. D. C. J. van den Berg, Pieter Aertsstraat 88 i, Amsterdam. 
C. A. N. Frese, Empl. van Dorp & Co., Semarang. (N.I.) 
P. J. J. Haazevoet, Overtoom 212, Amsterdam. 
J. Groenhuizen, Westersingel 32 b, Rotterdam. 
dr. C. W. Hennan, 7602 Paxton Avenue, Chicago, Illin., U.S.A. 
J. F. de Hosson, p/a. A. G. Reding, da Costakade 85 A/I, 

Amsterdam. A. V. L. 
jhr. H. M. de Koek, Celebesstraat 67, den Haag. 
Chr. van Loon, Singel 142, Dordrecht. 
dr. S. Postmus, Off. v. Gez., Tjimahi. (N.-I.) 
jhr. H, P. C. de Stuers, c/o, Asiatic Petr. Co. lim.. Marine 

Departm., Singapore S S. 
mr. R. M. van Dusseldorp, Loskade 254, Middelburg. 
L. Rieter, Villapark 18, Venlo. A. 

Bedankt met 31. 12. '24. 
369. L. A. van Doorn. 
112. W. F. J. Geldmaker. 
123. C. Th. Herssens. 
605. A. van der Minne. 
361. H. Otto. 
443. H. J. van Riek. 

506. J. P. Spruyt. 
481. J. van Voorthuysen. 

53. H. C. de Wit. 
575. H. J. de Valois. 
577. K. F. Zeeman. 
288. dr. A. N. van Praag. 

Afgevoerd. 
718. mevr. C. M. Deerns-van Hengel. 
266. mevr. F. C. Vorkink Soesman. 
117. H. P. Burgdorffer. 
523 A. H. W. Blom. 
527. C. J. Stadlmair. 
70. mevr. V. M. G. Swart-Stadlmaier. 

Geroyeerd als lid. 
480. 
305-

H Hoekstra. 
R. Sturms. 

. 61. O. M. Oseen. 

Adresveranderingen. 
875. dr. H. W. Borel, thans p/a Jan van Nassaustraat t6, den 

Haag. 
335. J. P. de Borst, thans van Bleiswijkstraat 62, den Huag. 
300. D. Grevelink, thans ing. havenwerken, Soerabaya. (N.I.) 
494. mr. J. Hingst, thans pension Beau Rivage, Arosa. {Zw.) 
728. F. A. Baron van Lynden. 
700. E. A. de Meyier, thans adres onbekend. 
701. H. E, J. M. Tervooren, adres onbekend. 
696. H. J. van der Weg, thans pension Faber, Dreef 4, Hzarlem. 
682. J. F. van der Weide, thans Coenstraat 48, Bandoen^ . (N.I.) 
457. C. H. M. van Wieringen, thans Tuin du Bus 38, Welte

vreden. (N.I.) 
600. L. W. Hartog, thans p/a. Fa. Monod Diephuis, 5ö(;«i5rt ï.(N.I.) 
554. V. A. K. J. Fahrensbach, thans p/a. Fa. Deli-Atjeh, ^atewff 

(N.I.) 
163. Han Tiauw Gwan, thans Lamnjongweg 8, ÄöÄ̂ a Ärt̂ -̂T. (N.I.) 
576. A. Wulff, thans p/a. Dept. van Landbouw, Buitenzol^.. (N.I.) 
298. jhr. J. M. von Schmidt auf Altenstadt, Ass. Res Toeal 

(Amboina N.I) 
307. Ch. Bieger, thans Gadekan lor 109, Djocja. (N.I.) 
483. A. G. V. van der Schooren, thans Stadhouderska .e 131, 

Amsterdam. 
511. H. W. J. Muller, thans 2e Schuytstr. 33, den Haag 

Afdeeiing Verkoop. 
Vertegenwoordiger dezer afdeeiing in Indië: J, J. Koeloffs 

Valk, Dagoweg i i i , Bandoeng. 
Sectiehoofden : 

Atjeh en Onderh.: jhr. F. Goldman, Oleh-Leh. 
Deli: N. J. C. Jeekel, p/a. Deli-maatsch., Medan. 
Weltevreden: R. Reints-Bok, Laan Canne 21, Welteveden. 
Bandoeng en omstr.: ]. J. Roeloffs-Valk, Dagoweg i i i , Bandoeng. 
Djocja en omstr.: E. J. F. Linssen, Kampementsstraat i, Djocja. 
Magelan^en omstr.: ]. H. Krabbenbos, Banjoe Biroe. 
Semarnng: J. Hoek, Soenarioweg 21, Semarang. 
Malang en Soerabaja: G. W. Borgesius, Malang. 

Catalogus Bibliotheek. 
De nieuwe catalogus is gereed en wordt op aanvrage bij den 

secretaris aan de leden en afdeelingen franco toegezonden. 
Verslag der Algemeene Vergadering op 30 November 

1924, in American Hotel, Amsterdam. 
Aanwezig 5 bestuursleden, de afgevaardigden der 13 afdeelin

gen en 15 belangstellende leden. De voorzitter, de heer G. V. 
van der Schooren, en de heer Robert hadden bericht gezonden, 
dat zij wegens ziekte tot hun leedwezen de vergadering niet 
konden bijwonen. 

De vice-voorzitter mr. E. Bonn opende de vergadering, de 
hoop uitsprekende, dat de voorzitter spoedig weer in staat zal 
zijn op zijn voortreffelijke manier de bijeenkomsten te leiden. 
Hij doet voorlezing van een schrijven van den voorzitter waarin 
deze naar voren brengt hoe de Vereeniginghaar4o-jarig oestaan 
bloeiende en in een nog niet bereikten omvang herdacht. Zij 
vierde haar jubileum op grootsche wijze door een Internationale 
Tentoonstelling, die uitstekend slaagde^ gaf daaibij uit het 2e 
deel Handboek, dat naar inhoud en uitvoering behoort tot de 
beste werken der philatelie. 

Nu gaan wij een tijdperk van rustig philatelistisch werken 
tegemoet, om na tien jaren weer te mogen getuigen van wat 
is bereikt. Laten we voortaan elk jaar een bedrag op zijde leggen, 
opdat we dan kunnen doen als nu, zonder voor het financieel 
evenwicht extra-postzegels noodig te hebben. Erkentelijk zijn wij 
allen, die hebben medegewerkt aan de gebeurtenissen, die ons 
4o-jarig bestaan voor ons onvergetelijk hebben gemaakt 

Den secretaris wordt opdracht gegeven den voorzitter dank te 
brengen voor zijn opwekkende woorden, hem de goede wenschen 
van de vergadering over te brengen en de hoop uit te spreken 
voor spoedig herstel. 

De punten 2—4 der agenda worden zonder opmerkingen 
goedgekeurd. 

De Rekening en Verantwoording der Intern. Tentoo),stelling 
wordt punt voor punt behandeld. Den opstal hebben wij in ge
meenschappelijk bezit met den Franschen Bond, de hierop be
trekking hebbende post is daardoor nog dubieus en zal vermoe
delijk tegenvallen. 
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Op een vraag van den heer De Raay over enkele beschikbaar 
gestelde medail les , die niet zouden zijn uitgereikt, wordt geant
woord, dat voor deze geen speciaal doel was aangegeven, de 
namen der schenkers zijn vermeld en de gelden op een anderen 
post verantwoord. 

Een klacht van den heer P. G. Keiser over enkele minieme 
prijsjes in de ver lot ing is te verklaren, doordat bij de hoofd
prijzen waarvan er 1000 van minstens f 10, - waren, en de vele 
andeie van 2, 5 tot 25 fr., er nog enkele zegels waren van geringe 
waarde, die we verkregen door de overeenkomst met handelaren 
bij he door hen nemen van aandeelen in het waarborgfonds. 
Van onze 2100 loten zijn er nog 1000 verkocht, op de overige 
2000 loten is voor fr. 1000 prijzen gevallen. 

Een belangrijk debat ontspon zich over de vraag of exposanten, 
die mmder p laa ts ru imte ontvingen dan besproken was, automa
tisch restitutie zouden ontvangen. Het tentoonstellingsreglement 
vermeldt over dit punt niets. Besloten wordt te pubhceeren, dat 
men om restitutie te verkrijgen, vóór 1 Febr. '25 aanvrage moet 
doen bij het tentoonstellingscomité, waarbij echter een zeker bedrag 
voor bewaking en verzekering wordt afgehouden. 

Aangezien de financieele resultaten van de gehouden tentoon
stelling nog niet definitief kunnen worden vastgesteld, vonden 
noch het idee om de aandeelhouders direct f 6.— uit te keeren 
en hec verdere lisico door de Ned. Vereeniging te doen dragen, 
noch de tusschenvoorstellen, instemming, maar zullen de deel
nemers in het waarborgfonds op de uitkeering moeten wachten, 
totdat alles vereffend is en een volkomen juiste berekening kan 
woiden gemaakt . 

De definitieve rekening en verantwoording van de Tentoon
stelling zal met he t advies van de financieele commissie in het 
jaarboekje worden opgenomen. Dank werd gebracht aan de Ten-
toonsteüingscommissie voor haar goed werk. 

Begrwiing. De post contributie kan met f150.— worden ver
hoogd terwijl bij de uitgaven voor den post leescirkel nog f 50.— 
werd ui tgetrokken voor het vormen van een leescirkel in Indië, 
en f 100.— voor den catalogus bibliotheek. Deze is door de 
zorgen van den secretaris tot stand gekomen en zal aan de leden 
en afdeelingen op aanvrage worden toegezonden. 

De ifdeelmg 's-Gravetihage is niet tevreden over de wijze, 
waarop door den Bond laatstelijk een reglementsherziening is 
behandeld, terwijl slechts vooraf enkelen er iets van wisten, en 
over de manier waarop aldaar bij de verkiezing is gehandeld. 

Den heer Voss verdroot de prijsverlaging van deel I van het 
Handboek tot f 5,—, en had gaarne een aanvull ing van dit deel 
bij de uitgave van deel II gezien, verder stelde hij voor geen 
gelden meer uit te trekken voor de Commissie Handboek, maar 
de f 50.— te voegen bij het Garantiefonds Handboek. Dit voor
stel wordt geaccepteerd. 

Dr, van den Berg zag gaarne een reverve gevormd voor een 
tentoonstellingsfonds. De heer Deggeller merkt op, dat zulk een 
post niet op de begrooting thuis behoort, maar uit onze reserve 
een fonds kan worden gevormd. De vergadering besluit in dien 
geest. 

Als Eerelcden de r Vereeniging worden met a lgemeene stemmen 
benoemd de beeren P. W. Waller, wiens verdiensten voor de 
Philatelie hier niet behoeven te worden geschetst, en dr. H. W. 
Borel, die zulk goed werk voor ons in Indië heeft verricht. 

De bestuurs leden mr. E. Bonn en Th . H. Kl inkhamer worden 
met 60 van de 6t s temmen herbenoemd, evenals de beeren 
G. J. Stork en J, F . Burgersdijk resp. als lid en plaatsverv. lid 
der Financieele Commissie. 

Als plaats voor de volgende Algemeene Vergader ing wordt 
Amersfoort aangewezen, terwijl de tijd aan het bes tuur wordt 
overgelaten. 

Geroyeerd wegens wanbetaling worden H. Hoekstra en R.Sturms. 
Een beroep op de Alg. Verg. van een candidaat-lid, die door 

het bestuur niet als lid werd toegelaten, werd verworpen. 
Rondvraag. Bezwaren worden geuit tegen het houden der 

Bondsvergader ing in 1925 te Apeldoorn; hiervan zal aan het 
bestuur van den Bond worden kennis gegeven. 

Dr. van den Berg hekelt de vele en naar veler tneening soms 
onnoodige Nederlandsche zegeluitgiften. 

De heer De R a a y meent , dat men zich in de afdeelingen meer 
in hoofdzaak aan de philatelie moet wijden. Hij wil gaarne zijn 
Fiume-coUectie bij alle bij den Bond aangesloten vereenigingen 
en hare afdeelingen op aanvrage ter bezichtiging stellen tegen 
veigocding van kosten. 

Nadat de heer Albrecht a t tent maakte op fouten in de rond-
zendingsboekjes en wees op een methode om fraude tegen te 
gaan, en de heer Deggeller den voorzitter dank zegde voor de 
goede wijze, waarop hij deze vergadering had geleid, werd de 
bijeenkomst gesloten. 

De Secretaris, A. VAN D A M . 

Postzegelvereeniging ,,Breda", te Breda. 
I e S e c r e t a r i s : L. C. A. S M E U L D E R S , Schoolstraat iZ, Breda. 

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

Aanwezig 34 leden en 2 introducé's, de beeren G. K. F . Polke 
en H. J. Veen. Voorzitter de heer Singels. 

Na opening der vergader ing en welkomheeting van de beide 
introducé's en den heer Tissen, voor de eerste maal als lid 
aanwezig, worden de notulen der veigadering van 10 November 
1.1. ongewijzigd goedgekeurd en vastgesteld. 

De 4 candidaat- leden, wier namen aan het slot van dit verslag 
voorkomen, worden met algemeene stemmen als lid aangenomen. 

Door den len secretaris wordt medegedeeld, dat het aantal 
leden op i December 1.1. 417 bedroeg en thans bedraagt, na de 
aanneming van evengemelde nieuwe leden, 421, Op de lijst der 
candidaat- leden komen wederom niet minder dan 17 namen voor. 

In het bekende drukraampje circuleeren vervolgens eenige 
nieuwigheden, waaronder het 5 cents-zegel Nederland en het 
weldadigheids-postzegel 10 cent Nederland «Voor het Kind». 
In verband met de aanstaande verschijning van de weldadigheids-
zegels, is van de presidente van het door den Ned. Bond tot 
Kinderbescherming in het leven geroepen Amsterd. Comité, enz. 
een schrijven ingekomen, waarin verzocht wordt een groot aantal 
series van die zegels te mogen leveren. Wordt besloten hierop 
niet in te gaan, daar de zegels aan alle postkantoren zullen 
verkrijgbaar worden gesteld. 

Door den heer Smeulders worden ten behoeve der bibliotheek 
ten geschenke gegeven eenige werkjes, w. o. «Stamp Collecting 
for All», door Stanley Gibbons, en «Les Timbres d 'AUemagne 
de 1914 ä nos jours», door Maurice Bachelet. 

Alsnu brengt de voorzitter ter tafel de begrooting van ontvang
sten en uitgaven voor 1925 en verleent daartoe het woord aan 
den len penningmeester , den heer Cramerus, die de verschillende 
posten der geraamde ontvangsten en uitgaven toelicht. De be
grooting wordt daarna met algemeene stemmen aangenomen en in 
ontvangst en uitgaaf vastgesteld op f2742. (Zie slot dezernotulen.) 

Tot leden der commissie, belast met het nazien der rekening 
en verantwoording 1924 van den penningmeester , worden hierna 
door den voorzitter benoemd de beeren E. Slik en dr. G. M. 
van der Wal en tot plaatsvervangend lid de heer H.J . van Gooi. 

Na eenige bespreking wordt verder besloten de groote verloting 
in de Januari-vergadering op dezelfde wijze te doen plaats hebben 
als in vorige jaren, nadat eene door den heer Ziedses des Plantes 
indertijd voorgestelde kleine wijziging daarin niet de goedkeuring 
van de meerderheid der vergadering kon verwerven. 

De voorzitter deelt nog mede, dat hij door he t uitvoerend 
comité der Internationale Postzegeltentoonstelling te Parijs ver
zocht is, om zitting te nemen in het «Comité de Patronage». 

De heer dr. Gommers had 4 kleine teekeningen vervaardigd, 
voorstellende een eenvoudig onderwerp, voorkomende op 4 
verschillende postzegels. Voor degenen, die, zonder een catalogus 
te raadplegen, konden aangeven op welke postzegels bedoelde 
onderwerpen voorkomen, had hij beschikbaar gesteld een 4-tal 
prijzen, n.l. 15 cent Nederland ( ie emissie), 2 ' / j op 30 c. CaA«f(ÏO 
en 3 roode-Kruiszegels België ( ie emissie). Na opening der 
briefjes bleek, dat geen enkel lid de 4 teekeningen goed 
geraden had, ook niemand 3 teekeningen, doch wel hadden allen 
goed opgegeven op welke zegels 2 dezer gemelde teekeningen 
voorkomen, dr. Gommers heeft toen zijne prijzen maar doen 
verloten en vielen deze ten deel aan de beeren Singels, Van 
Gooi, Martin en Van den Berg. 

Ten slotte wordt overgegaan tot verloting onder de aanwezige 
leden van een aantal zegels, aangekocht voor f3,70. Voor het
zelfde doel waren nog ten geschenke ontvangen van den heer 
Keiser, Den Haag, een zegel van fr. 5,--i^«/^/^'(no. 205) en eenige 
zegels van de beide beeren Veen en den heer Oliée. Aan bijna 
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ieder lid kon een prijs worden toegekend. Door de bereidwillig
heid van den heer Slik gewerd elk lid bovendien een fraaie 
maandkalender der Nationale LevensverzekeringBank. 

Nadat de voorzitter heeft medegedeeld, dat de Januariver
gader ing reeds te 7'/2 uur zal aanvangen, sluit hij de verga
dering. 

Breda, 8 December 1924. Di ie Secretaris, 
L. C. A SMEULDERS. 

Nieuwe leden. 
(Met ingang van i Januari 1925). 

113. A. G. Duijn, Oude Dieze, te 'sHertogenbosch. (Sectie III.) 
E. Z. R. 
378. Eduard Pool, Spoorwegstraat 5, te Hengelo (O.). (Sectie IV.) 
E. Z. R. 
(Ned. Kol.1. 
160. J. C. van Bortel, t i j d e l i j k Marias t raa t 12, te Vetilo. 
E. 
209. 
E. Z. 

J. F. H. Titulaer, te Beek (Prinsenhage.) (Sectie II.) 

Candidaatleden. 
G. K. F. Polke, Afdeelingschef Bierbrouwerij «deDrieHoefijzers» 

Ceresstraat 15, te Breda. (Voorgedragen door J. Broeders, te 
Breda.) 

F . C. Op de Beek, Coiffeur, Houtmark t 17, te Breda. (Voor 
gedragen door A. Exalto, te Breda.) 

C. J. Vijgeboom, Heer Frankens t raa t 42, te Rotterdam. (Voor^ 
gedragen door Henri Marsé, te Arnhem.) 

A. H. M. Colen, Onderwijzer, Boschlaan 28, te Ginneken 
(Voorgedragen door dr. E. M. Gommers , te Ginneken.) 

C. Koopman, ie luitenant b/d Politietroepen, Bavelschelaan 92 
te Ginneken. (Voorgedragen door G. J. Hendriks, te Breda.) 

mevr. F. de Wijs, Goirkestraat 92, te Tilburg. (Voorgedragen 
door J. Sikkens, Breda.) 

D. H. Hageraats, Snellinckstraat 64 a, \t Rotterdam. (Voorge
dragen door Sylvain J. J. Gèrardy Capelle, te Rotterdam). 

dr. J. Noordlzij, arts . Wilhelminasingel 6, te Zwolle. (Voor
gedragen door A. W. J. van Doorn, te Zwolle) 

L. A. van Doorn, i s te Ambtenaar ter secretarie der gemeente 
Schoten, Soendastraat 31, te Haarlem. (Eigen aangifte). 

W. H. Eecen, Kennemerstraat 77, te Alkmaar. (Voorgedragen 
door P. C. Korteweg, te Alkmaar) 

J. van Baerle, Middelwijkstraat 26 B, te Soest. (Voorgedragen 
door J. H. Meijer, te Soestdijk). 

H. J. L. van Leeuwen, Sigarenwinkelier, Groote Markt 14, te 
Breda. (Voorgedragen door L. J. Tonne t , te BredaS 

H. Hessels, Rijksklerk belastingen, Chassésingel 13 .■?, te ÄA^rf«. 
(Voorgedragen door L. J. Tonnet , te Breda.) 

Baron Bruno Albori, Husarenri t tmeister a. D., Schloss Reigers

berg, "Post Ih, Steiermark ('Ö.f/É /̂'r̂ VA .̂ (Voorgedragen door Baron 
Oscar Albori, te Weenen). 

H. J. Veen, Filiaalhouder, Bloemstraat 2, te Ginneken. (Voor
gedragen door dr. E. M. Gommers , te Ginneken.) 

mevr. wed. L. C. BoudelingVis van Hiemst, Groote Markt 30, 
te Goes. (Voorgedragen door E. Slik, te Breda.) 

L. Clercq, Hotelier, Stationsweg 12, te Goes. (Voorgedragen 
door E Slik, te Breda) 

Adresveranderingen. 
D. van Gelder, te Breda, t hans Baronielaan 22, aldaar. 
(Overgebracht van Sectie I naa r Sectie II.) 
J. P IJsselstein, te 'sGravenhage, thans Laan van Nieuw 
OostIndië 19, aldaar. (Sectie V.) 
J. Richel, voorheen it'sGravenhage, th^LnsHoogsUSiUl 176, 
te Schiedam. (Sectie V). 
Sylvain J. J. Gèrardy Capelle, voorheen te Rotterdam, thans 
Legation de France, te Sofia (Bulgarie) . (Sectie V.) 
P. A. M. Davyt, voorheen te Brussel, thans Avenue 
Malausséna 15, te Nice. 
A. W. J. van Doorn, te Zwö//«, thans Diezerstraat 3, aldaar. 
(Sectie IV.) 
P. J. H. Kuyper van Harpen , te Amsterdam, thans Jan 
Luijkenstraat 17, aldaar. (Sectie VII ) 
H. W. A. van Andel, voorheen te 'sHertogenbosch, thans 
Ernst Casimirstraat 34, te Breda. (Overgebracht van Sectie 
III naar Sectie I.) 
C. Vossenaar, te Breda, thans Karres t raa t iia, aldaar. 
(Sectie I.) 

371

180. 

239

433

294. 

285. 

478. 

95

110. 

258. 

225. 
208. 
343
121 . 
362. 
333

Bedankt als lid. 
Liefdewerk tot steun van Neder landsche Missionarissen, te 
Roermond. (Sectie VI.) 
W. Fris, te Zaandam. (Sectie VII.) 
W. Backers, te Eindhoven. (Sectie VI). 
W. A. H. Gunst, te Breda. (Sectie I.) 
C. L. A. M van Gils, te Breda. (Sectie T.) 
J. F. Braams, te Rotterdam. (Sectie V.) 
H. van der Meulen, te Assen. (Sectie IV.^ 

B e g r o o t i n g de r Pos t ïeg ' e lTereen ig lng , , B r e d a " Toor het j a a r 1925. 

O N T V A N G S T E N . 
1. Contributie van 417—7 = 410 leden ä ƒ 4,— . / i64o,— 
2. Contributie en entree van in 1925 aan te nemen leden - 300,— 
3. lo" / , van het verkochte in de rondzendingen . . - 4oo,— 
4. Aandeel in de opbrengst der advertentiën, enz. 

van het vereenigings-orgaan - 4oo,— 
5. Onvoorziene ontvangsten . - 2 , -

Totaa l der O n t V a n g s t e n . . ƒ 2 7 4 2 , -
Aldus vastgesteld in de vergader ing van 8 December 1924. 

3-
4. 
5. 
6. 
7-
8. 
9-

10. 
1 1 . 
12 . 
13-

14-
15. 

16. 

17-
18. 

19-

U I T G A V E N . 
Aandeel in de kosten van uitgaaf van het ver
eenigings-orgaan / II50,— 
Kosten lidmaatschap van den Neder landschen 
Bond van Vereenigingen van Postzegelverzame
laars (417 X i'o.35) - i'^5,95 
Kosten van drukwerken, portefeuilles, enz. . . - 300,— 
Kosten van nummerstempeltjes en doosjes . . - 15,— 
Porti en bureaubehoeften secietaris - 75,— 

idem adminis t ra teur . . . - 35,— 
idem twee penningmeesters - 25,— 
idem acht sectiehoofden . - 100,— 
idem bibl iothecaris . . . - 25,— 

Kosten van abonnement op phi la te l is t ische bladen - 15,— 
Zaalhuur en fooi kellner van het vergader lokaal - 4o,— 
Kosten van elf maandelijksche verlotingen . . - 4°,— 
Kosten der jaarlijksche a lgemeene verloting in 
Januari 1925 - 450,— 
Assurant ie-premie - 26,— 
Twaalfdejaarlijksche bijdrage aan he t Reservefonds 
(Besluit van 5 Mei 1913) - 25,— 
Reis- en verblijfkosten van de vertegenwoordi
gers op de Bondsvergaderingen - 60,— 
Kosten van uitbreiding der b ib l io theek . . . . - 25,— 
Tweede bijdrage aan het Fonds tot viering van 
het 35-jarig bestaan der Vereeniging in 1928 . • 150«— 
Onvoorziene uitgaven - 40,05 

Totaal der LH t g a v e n . . / 2742,— 
De ie Penningmeester, J. C. C R A M E R U S . 

aas 
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350, 
374-
355 
410 
334. 
417 
141 
255 
38. 
184, 
426, 
372 
201 
274, 

F. Th . Holsboer, te Deventer. (Sectie IV.) 
C. F . A. de Groot, te Spekhoherheide. (Sectie VI.) 
F . C. Erke lens , te Bergen-op Zoom. (Sectie I I I ) 
IJ. B. Potjewijd, te Blerick (L.) (Sectie VL) 
C. C. van Lierop, te Bennebroek. (Sectie VII.) 
J. A. Schuurman, te Gouda. (Sectie V.) 
H. L. J. Vermeulen, te Ginneken. (Sectie II.) 
W. J. H. de Veer, te Terviieren (Brussel). 

J. M. Nieuwdorp, te Middelburg. (Sectie I I I ) 
H. B. Wijgmans , te Epe. (Sectie IV.) 
F . K. Reparon, te Gouda. (Sectie V.) 
J. G. van der Staaij, te Amsterdam. (Sectie VII.) 
A. W. Schrauwen, te Breda. (Sectie I.) 
H. F . G. Gudde , te Nijmegen. (Sectie IV.) 

Bekendmakingen. 
I. 

Den leden in Breda en aangrenzende gemeenten (Secties i en II) 
wordt bij deze kennis gegeven, dat afrekening voor hen plaats 
heeft in de vergader ing van 12 Januaii a s . en dat alsdan ook 
gelegenheid zal bestaan tot voldoening der contributie ä f4,— 
voor het vereenigingsjaar 1925. Aan de leden, niet aanwezig in 
die vergader ing en de \cditn buiten Breda (Stcües III, IV, V, VI en 
Vil), wordt veizocht hunne contributie voor 1925 aan den 2en 
penningmeester , den heer P .J . H. van Deventer, Te t . Koninginne
straat I I , te Breda, over te maken v ó ó r i F e b r u a r i a.s., 
door overschrijving of storting op zijne Postrekening n». 4i489. 
Mocht h ieraan niet worden voldaan, dan zal over de contributie, 
verhoogd me t f0,25 voor incassokosten, per post-kwitantie 
worden beschik t . 

II. 
Aan degenen , die zicli TÓór de vergadering v a n l ä J a n n a r ' 

a.s. nog als l i d zalIen aanmelden b^ een der bestaursleden 
(doch bfl voorkeur bjj den l e n Secretaris) , wordt kennis 
gegeven, dat zfl zu l len deelnemen aan de g r o o t e a l g e -
m e e n e v e r l o t i n g ( z o n d e r n i e t e n ) , waarvoor een 
bedrag van f450 ,— is uitgetrokken. 

III. 
Leden, die tot heden hunne contributie van het j aa r 1924 ä 

f4,— nog niet betaald hebben, kunnen deze tot 31 December 
a.s. nog voldoen bij den 2en penningmeester, den heer P. J. H. 
van Deventer , Te t . Koninginnestiaat 11, te 5;-é'fl'«. Wanneer door 
hen op I Januar i a.s. daaraan nog niet voldaan is, zullen zij ter 
r o y e e r i n g w e g e n s w a n b e t a l i n g worden voorgedragen. 

Aankondiging. 
LEDEN-VERGADEBING op Maandag 12 Januari 1925, des 

avonds te 7V2 nnr, in de bovenzaal van de „ B e u r s v a n 
B r e d a " . ( Ingang St. Janstraat.) 

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

KORT VERSLAG der jaariijksche algemeene vergadering' 
gehouden op Zaterdag 29 November 1924, te 8 uur' 
in hotel „Krasnapolsky", Amsterdam. 
Hoewel er bij de opening der vergadering slechts 4o leden 

aanwezig waren , als gevolg van het feit, dat er dezen avond 
2 postzegelveilingen in Amsterdam werden gehouden, liep dit 
aantal langzamerhand op tot 55. Na den tocht van onze 3 kranige 
vliegers he rdach t en gewezen te hebben op de philatelist ische 
waarde, die de luchtpostbrieven van deze Indië-vlucht onge
twijfeld zullen krijgen, leest de heer Vredenduin voor hetgeen 
de postzegelhandelaar E. Bucquet uit Nijmegen op den Cabaret-
avond gedu rende de Haagsche Tentoonstel l ing voor vleiends 
van ons kleine, doch flinke landje heeft gezegd, reden te meer 
voor ons, Neder landers , om niet, zooals nog zoo vaak geschiedt, 
smalend op ons vaderland af te geven. Vervolgens deelt de 
voorzitter m e d e , dat de heer Knijper van Harpen zooeven 
wederom een belangrijke schenking boekwerken voor onze biblio
theek heeft gedaan, twee onzer leden het goede voorbeeld, in 
de vorige vergader ing gegeven, gevolgd hebben en hunne 
a a n d e d e n in he t Waarborgfonds der Tentoonstel l ing beschik
baar stelden voor ons Jubileumfonds en de heer Pootjes te dien 

einde zijn getrokken prijs geschonken had ; een en ander wordt 
met luide ins temming door de vergadering vernomen. Verder is 
het zoo goed als zeker, dat voortaan op Zaterdag-middagen 
van 2—S uur op het hoofdpostkantoor een loket voor postzegel
verzamelaars zal worden opengesteld, waar alle Nederlandsche 
en mogelijk ook de Koloniale postwaarden verkrijgbaar zullen 
zijn; voorwaar een mooi succes voor ons ijverig «Hollandia»-lid, 
dat dit balletje opgeworpen heeft. 

Bij de technische rondviaag deelt de voorzitter o. a. mede, 
dat de nieuwe Beriage-Hanabriefkaarten van 12'/s et. reeds 
2 veranderingen ondergaan hebben ; de kaart , die eerst Hattem 

' in Overijsel vermeldde, is door een andere met Inschrift «Hattem-
Gelderlandt vervangen en de poort, op de Leidsche kaart eerst 
foutief als Morschpoort aangeduid, heet op de verbeterde kaart 
«Zißpoort» ; verder was heden voor het eerst de 5 cent postzegel 
in het type der nieuwe 4 et. met duifje verkrijgbaar. 

Na ballotage blijken de heeren K. H. Boeg en M. Hauer te 
Amsterdam als lid te zijn aangenomen. 

De jaarverslagen van den len secretaris, penningmeester en 
bibliothecaris, die op vooruitgang wijzen, oogsten luiden bijval. 
Daar de heer E. Donath bedankt heeft als hoofd der afd. 
Verkoop, is voor deze functie een ander noodig ; de overige 
bestuursleden stellen zich allen herkiesbaar en worden dan ook 
bij acclamatie herbenoemd, terwijl de heer S. van Kooten voor
taan als hoofd der afd Verkoop zal optreden en in zijn plaats 
de heer Zilver als penningmeester wordt gekozen. 

De Raad van Beheer van het Maandblad wordt eveneens 
herkozen en bestaat dus wederom uit de heeren P. Vredenduin j r . 
en J. A. Kastein met den heer J. P. Traanberg als plaatsver
vangend lid. 

Daar het ledental nu meer dan 275 bedraagt , zullen wij 
voortaan 6 in plaats van 5 afgevaardigden bij den Bond hebben ; 
de heer Leon de Raay, die steeds getoond heeft zooveel voor 
de Philatelie en den Bond over te hebben, wordt a's nieuwe afge-
vaaidigde b e n o e m d ; de heeren P. Vredenduin jr., S. van Kooten, 
J. P. Traanberg , L. van der Chijs en 8. Ondeiwijzer worden als 
zoodanig herbenoemd. 

De leden, die gedurende het afgeloopen vereenigingsjaar 3 of 
2 nieuwe leden aangebracht hebben, ontvangen een souvenir in 
postzegels, evenals de heeren Stoffels en Van Wijk, die steeds 
zoo bereidwillig zijn, gezamenlijk het s tembureau te vormen. 

Na de pauze deelt de heer Leon de Raay mede, dat hij zijne 
collectie Fiume, welke onlangs op de Tentoonstel l ing te Christiania 
met goud b jkroond is, op de volgende vergadering zal vertoonen, 
hetgeen met zeer veel ingenomenheid wordt vernomen. Tevens 
stelt de heer De Raay deze collectie ook voor andere Vereeni-
gingen ter bezichtiging beschikbaar tegen vergoeding der porti-
kosten, iets waarvoor hij door den heer Vredenduin bij voorbaat 
wordt bedankt . 

Na veiling van 45 kavels, die ruim f65,— opbrengen, volgt 
de algemeene verloting, waarbij de 25 prijzen ten deel vallen 
aan de nummers 274, 62. 4 ; , 123, 278,206,128,322,226,179,22, 
129, 257, 271, 248. I I , 297, 120. 65, 354, 222, 360, 268, 355 en 92. 

Nadat de voorzitter nog heef tbekend gemaakt, dat de volgende 
bijeenkomst, zonder tegenbericht, op 20 December zal plaats 
vinden, wordt de vergadering te half elf gesloten. 

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

K. H. Boeg, P. C. Hooftstiaat 72 1, Amsterdain. 
M. Hauer , Van Breestraat 176, Amsterdam. (Beiden voorge

steld door J. J. A. Enge lkamp. Ze zijn eerst dan aangenomen, 
als voldaan is aan art. 5 van 't H. R.) 

Bedankt als lid. 
J. de Witt , Van Bossestraat, Amsterdam. 

Adresveranderingen. 
J. F . Kooij, Elis. Wolffstraat 37 ni, Amsterdam. 
P.J . H. Knijper van Harpen, Jan Luijkenstraat 17, .^»«rf^ri/«»«. 

266. 

193-
152. 

132. 
122. 
124. 
125. 
121. 

Nnmmeropgave. 
L. van Essen, Hilversum, 
L. de Haan, Heemstede. 
W. W. Helmholt , Mahkinga (Fr.). 
A. P. J. Nortier, Utrecht. 
R. Rinckes, Heilo. 
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Candidaat-Iid. 
S. Woudstra, Handelsreiziger, Nieuwe Prinsengracht 16, 

Amsterdam. (Voorgesteld door J. J. A. Engelkamp). 
Vergaderingen. 

BESTUURSVERGADERING op Zaterdag 20 December 1924, 
's avonds te half 8 (vóór de ledenvergadering), in Kra^napolsliy. 
LEDENVERGADERING op Zaterdag 20 December 1924, des 

avonds te 8 uur, in Hotel ,,KrasnapoIsky", Warmoes
straat, Amsterdam. 

Mededeeling. 
Wegens de feestdagen heeft deze maand de ledenvergadering 

niet plaats op den laatsten Zaterdag der maand, doch een week 
vroeger, dus op 20 December 1924. 

De ie Secretaris, J. A. KASTEIN. 

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

KORT VERSLAG van de algemeene vergadering op Dins
dag 25 November 1924, in Hotel l'Europe, te Utrecht. 
Aanwezig 37 leden en i introducé. Om ongeveer 8 uur werd 

de vergadering door den vooizitter geopend, die alle leden en 
meer in het bijzonder het voor het eerst aanwezige lid, den heer 
Van Arkel, benevens den introducé, welkom heetle. Nadat de 
notulen der vorige vergadering onveranderd goedgekeurd wai en, 
werden de ingekomen stukken voor kennisgeving aangenomen. 
Onder deze ingekomen stukken was een schrijven van den eige
naar van het café-restaurant Witjens, waarin deze localiteiten 
voor de vergaderingen tegen een zeer geringen huurprijs aanbood. 
De in den laatsten tijd opgedane ervaringen met de tegenwoor
dige vergadering-lokalen zijn van dien aard, dat de Vereeniging 
genoodzaakt is naar een andere localiteit om te zien. De heer 
Stuurman stelde voor, om, alvorens op het aanbod van den heer 
Witjens in te gaan, eerst eens bij Terminus naar vergaderlokalen 
om te zien. Den secretaris werd opgedragen daaromtrent nadere 
informaties in te winnen. 

Het voorgedragen candidaat-lid, de heer W. M. E. Smitshuijsen, 
werd met algemeene stemmen als lid aangenomen, terwijl het 
lid J. van Haarst, dat nog steeds in verzuim gebleven is aan 
zijne verplichtingen te voldoen, met algemeene stemmen als lid 
geschorst werd. De schorsing van het andere voorgedragen lid 
werd aangehouden tot de volgende vergadering. 

Het verslag van den directeur van den verkoophandel werd 
hierna goedgekeurd, terwijl de directeur bedankt werd voor de 
vele werkzaamheden in het afgeloopen jaar, in verband met de 
reorganisatie van den verkoophandel, door hem verricht. Mede
gedeeld werd, dat groep Z weer opgericht zal worden. De be
grooting van den penningmeester werd vervolgens goedgekeurd; 
het verslag van den penningmeester kon nog niet worden uitge
bracht, omdat de verificatie-commissie nog niet geheel gereed 
was gekomen met hare werkzaamheden. 

Nadat het bestuursvoorstel tot afschaffing van de vergoeding, 
te verstrekken aan den officieelen afgevaardigde voor de Bords
vergadering, met algemeene stemmen was aangenomen, werden 
bij acclamatie tot afgevaardigden benoemd de heeren C. G. A. 
Wijnmalen, dr. P. H. van Gittert, H. G. Milius, J. G. Raatgever 
en J. F. Burgersdijk en tot leden van den Raad van Beheer de 
heeren dr. P. H. van Gittert, H. G. Milius; tot plaatsvervangend 
lid de heer F. H. M. Post. 

Aangezien de gehouden proef met den beursavond als geslaagd 
moet worden beschouwd, werd besloten den volgenden beursavond 
te houden op 13 Januari 1925 in het gewone vergaderlokaal. 

Nadat bij de rondvraag enkele vragen van leden beantwoord 
waren, stelde de heer Sluijp voor hulde te brengen aan de 
kranige vliegers van den Indischen tocht, waardoor een directe 
postverbinding met Indië tot stand gebracht is. De vergadering 
sloot zich bij die hulde aan. 

Bij de gehouden gewone verloting wederom de gebruikelijke 
Sint Nicolaas-verloting, samengesteld door den heer Wijnmalen, 
zoodat thans alle aanwezige leden in het bezit van een prijsje 
kwamen; sommige zelfs van twee prijzen. Deze St. Nicolaas-
surprise viel zeer in den smaak van de aanwezigen. Voor de 
gewone verloting waren door de heeren Deenik en Van der Horst 
eenige mooie prijsjes beschikbaar gesteld. 

Na dit vlot afgewerkte gedeelte der agenda de geanimeerde 
veiling en de ter tafel gekomen zichtzending, waarna de ver
gadering om lo'/z uur werd opgeheven. 

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

Nieuw lid. 
(e) W. M. E. Smitshuijsen, Moreelselaan i, Utrecht. 

Candidaat-leden. 
J. B. Samson, Wilhelminastraat 51 (»Ons Thuis»), Alphen 

aid Rijn. 
F. G. Riesz, Kleiweg 34, Gouda. 

Geschorst als lid. 
J. van Haarst, Wilhelminakazerne, Assen. 

Afgevoerd als lid. 
W. G. J. J. Hamer, Amsterdam. 
G. E. M. Pardalis, La Garenne Colombes. 

Rectificatie adres. 
J. A. Goquereau wordt Turfmarkt 88, te Gouda. 

Vergaderingen. 
BESTUURSVERGADERING op Dinsdag 16 December 1924. 
ALGEMEENE VERGADERING op Dinsdag 28 Dteember 1924. 

Mededeeling. 
De eerstvolgende beursavond wordt gehouden op 13 Januari 

1925 in het gewone vergaderlokaal. Convocaten worden daarvoor 
niet verzonden. 

Haagsche Philatelisten-Vereeniging, te 's-Gravenhage. 
Secr.: G.J. GOELAND, Van Weede v. Dijckveldstr. 80, 's-Gravenhage. 

VERKORT VERSLAG van de bijeenkomst van Vrijdag 
28 November 1924, 's avonds te 81/4 uur, in het 
„Zuid-Hollandsch Koffiehuis", te 's-Gravenhage. 

Aanwezig 22 leden. Voorzitter de heer Sroo. 
De voorzitter opent de bijeenkomst, die, als buitengewoon 

algemeene vergadering uitgeschreven, door het vervallen van de 
motieven, thans het karakter van gewone bijeenkomst zal dragen ; 
hij heet de aanwezigen hartelijk welkom. De notulen worden door 
den secietaris voorgelezen en onveranderd goedgekeurd. Veivol-
gens doet de secretaris mededeeling van de ingekomen stukken, 
o.m. een bericht van den heer J. D. van Brink, die zich voorstelt 
zijn bekroonde collectie gelegenheidszegels in de e. v. Januari-
bijeenkomst te laten bezichtigen en dan zelf zal toelichten en 
een schrijven van den heer P. C. Dozy, m.eldende, dat hij zijn 
herbenoeming als bibliothecaris aanvaardt. Een en ander wordt 
met belangstelling vernomen; de verdere stukken worden in 
handen van den secretaris gesteld voor afdoening. 

Bij de nu aan de orde gestelde ballotage van nieuwe leden 
blijken die met 21 stemmen voor en i blanco allen Ie zijn 
aangenomen. 

De ter najaarsvergadering van October j .l . , door afwezigheid 
van den penningmeester, niet behandelde begrooting voor het 
jaar 1925 wordt thans door hem ingediend en na eenige bespre
king van de pro memorie posten aangenomen. De voorzitter 
verleent daarna het woord aan den heer Deggeller, voorzitter van 
de desbetreffende commissie, en deelt deze heer een en ander 
mede over hetgeen tot heden door die commissie is gedaan. 
De heer Maris verstrekt in verband hiermede eenige inlichtingen, 
die door de commissie met dankbaarheid worden genoteerd. 

De voorzitter bespreekt reeds nu, zooals langzamerhand trou
wens gewoonte is geworden, de eerstvolgende grootejaarlijksche 
verloting en den penningmeester gehoord, wordt dienovereen
komstig besloten. Het voorstel van den heer Deggeller om daarbij 
een beroep op de leden te doen wordt aangenomen. 

In verband met de maandelijksche verlotingen stelt de voor
zitter voor de leden in de gelegenheid te stellen hunne doubletten, 
tegen den daarvoor aan te geven prijs, voor die verlotingen 
beschikbaar te stellen. Het aanschaffen van behoorlijke prijzen 
tegen niet al te hooge kosten wordt steeds moeilijker. Ook dit 
voorstel wordt aangenomen. 

JJBJlülff 



O F F I C I E E L O R G A A N V A N : * 
de Nederlandsche Vereeniging van Postzegelverzamelaars te Amsterdam; de Postzegelvereeniging „Breda" te Breda; de Vereeniging van 
Postzegelverzamelaars „Hollandia" te Amsterdam; de Utrechtsche Philatelisten-Vereeniging te Utrecht; de Haagsche Philatelisten-Vereeniging 
te 's-Oravenhage; de Vereeniging van Postzegelverzamelaars „de Globe" te Arnhem; de Philatelistenclub „Rotterdam" te Rotterdam; de 
Internationale Vereeniging „Philatelica" te 's-Oravenhage; de Nederlandsche Philatelistische Vereeniging „Op Hoop van Zegels" te Haarlem; 
de Philatelisten-Vereeniging „Groningen" te Groningen; de Philatelisten-Vereeniging „Zuid-Limburg" te Maastricht; de Philatelisten-Vereeniging 
„Apeldoorn" te Apeldoorn; de Postzegelvereeniging „Helder" te Helder en den „Nederlandsche Bond van Vereenigingen van Postzegelverzamelaars". 

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

Alle bijdragen van postzegelkundigen, wetenschappelijken en redac-
tioneelen aard, benevens nieuv^e 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. 

Vaste medewerkers: J. A. KASTEIN, fl. 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. :: :: :: 

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

Gratis voor de leden van bovengemelde Vereenigingen. 

V, pagina ƒ 30,-
V, » » 17,50 
V» » » 12,50 

ADVERTENTIËN (bij vooruitbetaling): 

V* » 10, 

V, pagina . 
V, » . 
V, ' • 
V„ " ■ 

f 1,10 
. 6 , 
» 5,50 
» 4,50 

»/„ pagina. / 4 , 

V18 ' • » 3 , 
Bij 3. 6 en 12maal plaat
sing 5,10 en 15 "/o nductii 

3e JAARGANG. B R E D A , 16 D E C E M B E R 1 9 2 4. No. 12 (36), 

Beschrijving van de belangrijl<ste inzendingen 
op de Internationale Postzegeltentoon

stelling te 'sGravenhage van 
6 tot 17 September 1924. 

Kampioensklasse, Nederland en Koloniën. 
Verzameling P. W. Waller. — Overveen. 
Buiten mededing ing als lid der Jury. 
Door gebrek aan plaatsruimte was slechts een klein gedeelte 

van deze collectie geëxposeerd, zoowat een zesde deel. 
De Historische verzameling had eigenlijk aan die der zegels 

moeten voorafgaan, maar daar het hier eene Postzegeltentoon
stelling gold, heeft de inzender de Postz^egels doen voorafgaan. 

De uitgifte 1852 is zeer uitvoerig behandeld en beslaatalleen 
een tiental ramen . Bijzonder fraai zijn de zegels op geheelen 
brief van die emissie met de verschillende fouten van de diverse 
platen. De 15 cent is mooi vertegenwoordigd op geheelenbrief. 
De strip van vier plus één op geheelen brief met afstempeling 
HoU. Spoorweg, t rok zeer de aandacht. 

De volgende uitgiften waren slechts gedeeltelijk tentoongesteld. 
Alles te behandelen zou te veel plaatsruimte vergen. Daarom 
slechts eenige dingen gememoreerd. 

Als zeldzaamheden waren te beschouwen de 10 en 15 cent 
emissie 1867, type I getand 10'/a : 10, de 25 cent getand 14 : 13'/s 
en i4 : 14, 

Verder de 5, 12 V2 en 50 cent van 1872 getand 14: i4 groote 
gaten en de uitgegeven proef van 1894 5 cent geel. Van de 
nieuwere uitgiften waren de plaatnummers geheel compleet, en 
was voor het eerst van de 2 cent plaatno. 2 te zien, daar dit 
het eenigst bekende exemplaar schijnt te zijn. 

De ie betalen Portzegels, uitgifte 1881 —1892, waren in hun 
geheel te zien en bewerkt naar het Handboek Deel II, ofliever 
gezegd het Handboek werd naar deze opstelling bewerkt. De 
meeste waarden der zettingen B. H. E. F. en G. waren weer 
tot een geheel vel samengebracht , met aanduiding van de 
plaatfouten. 

De zoogenaamde proefporten van 1894 waren rijk vertegen
woordigd in de drie typen. Van de 2'/2 cent, waarvan slechts 
één vel ä 200 s tuks is uitgegeven, waren r ie t minder dan 62 
exemplaren aanwezig en op rij en nummer gezet volgens zetting G. 

Van de Koloniën was weinig tentoongesteld bij gebrek aan 
plaatsruimte. Bezienswaardig waren van Nederl.Ir dië 1864, blok 
van 15, 1865 str ip van 7 op geheelen brief, de verschillende 

landmai lpor ten, waaronder »Landmaill» en «aangebragtt» bene
vens een strip van 3 | i 5 c. 1874 Porlzegel op geheelen brief. 

Van Suriname was merkwaardig 1900 f2,50 met opdruk o cent 
inplaals van 50 cents. 

De portzegels van de Koloniën waren opgezet als die van 
Nederland. 

De historische verzameling, waarvan slechts een zeer klein 
gedeelte geëxposeerd was, is buitengewoon interressant en 
leerrijk. Alles is beschreven met aanhaling van de ar t ikelen 
uit de circulaires en verzameling van voorschriften. Vooral het 
Pkelhuysje en de briefportberekening trok zeer de aandacht . 
Van de toenmaals bekende 6 steden wijzers waren er 4 geëxposeerd. 

Het Rijk heeft met deze verzameling een mooi begin voor 
zijn Postmuseum. Laten wij hopen, dat deze schenking een 
voorbeeld zal zijn voor vele anderen om hetzelfde te doen, zoodat 
het Postmuseum binnen afzienbaren tijd zich zal kunnen uit
breiden en eene bekendheid door de geheele wereld zal hebben 
verkregen. 

Tijdens de tentoonstel l ing werd eene groote algemeene collectie 
benevens eene fraaie verzameling poststukken aan het te st ichten 
Postmuseum aangeboden). 

Verzameling A. J. Warren. — Epsom (Engeland). 
Een prachtverzameling, geheel wetenschappellijk opgezet. De 

uitgifte 1852 Nederland de 5 en de 10 cent «geplaat. en bijna 
compleet . De uitgifte 1867 is zeer mooi vertegenwoordigd en 
behalve de zeldzame 10 en 15 cent type I getand 10'/s •' lo , 
waren ook te zien de 25 cent 14 : 14 en de 50 cent in diezelfde 
tanding, voor zoover bekend het eenige exemplaar. 

"De uitgegeven proef 1894 5 c. geel is gebruikt en ongebruikt 
aanwezig en van de verdere uitgiften was alles zoo goed als 
compleet. 

Zeer intressant was de bovenste helft van een vel portzegels 
emissie 1881 Zetting B getand 13I/2 : 13V2 zonder plaatfout de 
z.g. doorlooper (2e rij N. 10). Een bewijs dat de doorlooper eerst 
tijdens het drukken is ontstaan. (Zie het nieuw uitgekomen 
Handboek Deel II bladz. 72) 

Zeer mooi was de verzameling brieven van Ned. I n d i ë u i t d e n 
tijd van de Oost Indische Compagnie, zooals de talrijke landmail
porten die bij tientallen in de verschillende variëteiten aanwezig 
waren. Zoo ook de 5 c. port van 1874 die in blokken en str ippen 
te zien was, zoowel gebruikt als ongebruikt . 

Suriname en Curagao waren zoo goed als compleet. 
De collectie ontving dan ook de Groote Gouden medail le 

benevens nog verschillende speciale prijzen. 



148 NEDERLANDSCH MAANDBLAD VOOR PHILATELIE. 

Verzameling D. C. Gray, — Londen. 
Als er eene verzameling op deze tentoonstelling was, die voor 

het publiek niet tot zijn recht kwam, dan was het wel deze. Geëtal-
leerd waren slechts enkele bladen, in vergelijking van het 
groote aantal dat in de Ju iykamer in albums was te zien. Daar 
waren een groot aantal portefeuilles, waarin eigenlijk voor den 
dag kwam, hoe mooi deze verzameling is. Wij zouden ons op 
het s tandpunt willen stellen, da t eigenlijk alléén door de Jury 
gekeurd moest /orden, hetgeen tentoongesteld is, benevens 
hetgeen door gebrek aan plaatsruimte door de Commissie is 
gekort van het aantal aangevraagde meteis . Het is toch belache
lijk, dat eene collectie, die zeker een 50 M^. beslaat, daarop 
wordt beoordeeld, terwijl het publiek nog geen 10 M^. te zien krijgt. 

Hetgeen in deze portefeuille was te zien, was wel zoo over
weldigend mooi, dat de Jury besloot, aan deze verzameling even
eens een groote gouden medai l le toe te kennen , en tqvens de 
Groote medaille van Hare Majesteit de Koningin voor de mooiste 
collectie van Nederland. 

W a i e n de portzegels van Nederland niet eenigszins veiwaarloosd 
geweest, zeker zoude deze collectie hooger beoordeeld zijn ge
worden, dan die van den heer Warren . Zij werd er nu mede 
gelijkgesteld. 

Nog nimmer zagen zij eene mooiere opzetting van de emissies 
1852, 1864, 1867 enz., De platen, die gereconstrueerd waren, 
zagen wij zoowel gebruikt als ongebiuikt , elk exemplaar was een 
prach texemplaar ; er mankeerde niets aan. Het wemelde van 
kwartvellen, blokstukken van 8, 6 en 4 van alle waarden. Alles 
was keurig beschreven en zaakkundig gerangschikt. 

Verzameling J. van Nifterik, — Haar lem. 
Het iSjjammer, dat deze exposant in de Kampioensklasse had 

ingezonden. Hij behoorde ons inziens daarin niet thuis, daar deze 
verzameling nog nimmer met een gouden medaille was bekroond 
op eene Internationale Tentoonstel l ing. Deze zeei mooie collectie 
was niet tegen die van de beeren Warren en Gray opgewassen, 
alle studie ontbrak geheel, hetgeen toch wel noodig is als men 
in eene kampioensklasse wil mede doen Had de inzender in 
eene andere klasse ingeschreven, hij zou zeker een gouden 
medaille hebben behaald. 

Het is een prachtcolletie, t o top heden bijgehouden. Zeer mooie 
s tukken waren er in de emissie 1852 en verdere emisssicb, 
Hoogst zeldzaam waren de i '/j c. (een gebruikt en een ongebruikt) 
van de Porten, Emissie 1881, getand i ! i/j : 12 Type IV. Hiervan 
bestaan slecht eenige exemplaren. 

Merkwaardig was ook een geheel vel van 50 stuks der korte
lings uitgegeven opdrukzegels i Gulden op Dienst op 17 V2 c , 
in de tanding n ' / i ^ i i V s . 

Eenige vergissingen waren gemaak t bij de Typen der de 
Ruijter-Portzegels, misschien het gevolg van een foutdrukin den 
Leiddraad. 

Bij den opzet der p laa tnummers der laatste Jubileum-zegels 
zouden wij den inzender willen aanrader , de p laa tnummers in 
een ju is te volgorde te plaatsen. Doorelkaar gegooid, zooals nu, 
is een overzicht te moeilijk. (Wordt vervolgd.) 

Nieuwe Uitgiften. 

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

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

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

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

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

De aanduiding van maand en j a a r l inks boven den landsnaam 
verwijst naar de jongste mededeel ing, betrekking hebbende op 
hetzelfde land. Waar voorafgegaan door , ,K" verwijst zij naar 
de betrekkelijke kioniek der maand . 

Gebruikte afkortingen: S. C. = S t a m p Collecting. 
R. M. = B u i k t i n Mensuel. 
Y. = f irma Yaar & Co. 

BELGIË. 
Por tzegel : 10 centimes, 

fW^WWWIWWIWWlWIWPWH blauw groen. 

Pakketpostzegels: 
4 francs, rose 
5 francs, violet. 

Maison Fischer dank voor 
bericht. 

De heer Maingay te 
Brussel is zoo vriendelijk 

ons het volgende te melden : 
Uitgave 1921/24. De waarden vanaf 50 centimes in het 

type Montenez — Yvert no. 201 tot 207 — zullen na uitputting 
van den voorraad niet opnieuw vervaardigd worden. Uit een 
oogpunt van bezuiniging zullen deze waarden in het vervolg 
aangemaakt worden in de Rijksdrukkerij te Mechelen in boek
druk, t )pe Houyoux; m.a.w. in he t zelfde type als de lagere 
waarden van i tot 40 cent imes . Binnenkort zal aldus ver
schijnen de 50 centimes grijsachtig b ru in . 

Dank voor bericht! 
BULGARIJE. 

wmmmwmmmf Een vijf-tal opdrukken verscheen 
alhier op frankeer- en portzegels, ter 
voorziening in een tekort aan enkele 
frankeer waarden . 

Overdrukt werden : 
5 stot groen (Yv. no.-i26) met i Leu. 

50 stot blauw (Yv. no. 159a) met 3 Lewa. 
I Leu karmijn (Yv. no. 161) met 6 Lewa. 

20 stot zalmkleur ig 
(port no. 28) met 10 stot. 

5 stot groen (port no. 26) met 20 stot. 

CANADA. 
De I cent geel en 2 cent groen, koningstype zijn ongetand 

verschenen. 
COSTA RICA. 

Van de uitgave 1910 werden de i cenlavo bruin en 10 
centavos blauw voorzien van een looden opdruk met in het 
midden een vliegtuig ten gebruike bij de luchtpost. Deze 
opdrukken bestaan ook kopstaand. 

DENEMARKEN. 
Binnenkoit zal het 300 ja ien ge leden zijn, dat een geiegelde 

postdienst in Denemarken werd ingevoerd . Voor deze gelegen
heid zal een speciale serie verschijnen in de waarden 5, 10 
en 20 Ore met de porlretten van den thans regeerenden vorst 
en van Koning Karel IV onder wiens regeering het Deensche 
postwezen werd gesticht. 

DUITSCHLAND (Nov. '24). 
Als verdeie dienstzegels zijn te melden : 

50 pf., oranje (adelaar). 
I Mark (burcht Rheinste in) . 

EGYPTE. 

De I mil l ième, koningstype, werd 
overdrukt me t »Amiri« om te benutten 
als dienstzegel. 

i - f c j j j f i j M i f m . i j i 
WATCRORAArSMCC^ - M . T A A R t C D I R . L E O N D E HA.fi,T 

= : ^ I N T . T E L , r O l D C25.if. 

i^j..:t^i,sé&£^S.4gM..^Ü&ahi::Mk^ ^mê^ 
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ESTLAND. 
In het landkaart-type verscheen de 300 Mark, bruin en blai 

FRANKRIJK. 

In het Pasteur-type is verschenen de 
15 centimes, groen. 

FRANSCH MIDDEN-AFRIKA (Nov. '24). 
De complete serie van Gabon (Afrique Equatoriale Gabon) 

werd overdrukt met »Afrique Equatoriale Franfaise«. 
Aan de, in het October-nummer vermelde opdrukken op de 

zegels van Tchad, zijn nog toe te voegen de zwarte opdrukken 
op de 5 en ID centimes. Deze bestaan dus in twee k l eu ren : 
blauw en zwart. 

GROOT-BRITANNIË (Nov. '24). 
Met het nieuwe watermerk zijn te melden : 

Frankeerzegels 2i/^ pence, blauw. 
3 pence, blauwviolet. 
4 pence, grijsgroen. 

Portzegels ï^ pence, roodbruin. 
3 pence, violet. 

IMMAMMÉÉIM 

In nieuwe teekening volgens afbeel
ding verscheen voorts het portzegel 
2 shilling 6 pence, bruin-violet op geel. 

Het dient zoowel voor fiscaal, als voor 
postaal doeleinde (belasting en rechten 
vallende op buitenlandsche postpak
ketten.) 

Maison Fischer dank voor bericht. 

HONGARIJE (Nov. '24). 
In het oogst-type, doch met het zelfde watermerk als benut 

voor de weldadigheidszegels van dit jaar, verscheen de 
400 kronen, blauw. 

I T . J L L I Ë . 
Tot welke excessen de post-reclame leiden kan bewijst het 

jongste Italiaansche zegelproduct. 
De 50 centimes der koerseerende 

uitgifte werd voorzien van een verleng
stuk waarop een reclame prentje voor 
de Singer naaimachines. 

Het is toch werkelijk al te dol, dat 
het publiek op deze wijze moei mede
werken aan de reclame voor een of 
andere zaak. Had men nu nog de 
strook voorzien van een perforatie, 
waardoor ze te scheiden is van 
den zegel, dan kon de gebruiker 
ten minste nog het reclame-deel ge
makkelijk verwijderen. Nu moet hij 
een schaar nemen om een en ander te 
scheiden. 

Wij maken van dezen reclame-post
zegel alleen melding om de curiositeit; 
van verdere producten van Italiaansche 
na-aperij op dit gebied zullen wij geen 
nota meer nemen. Inderdaad is het 
nabootsing, zoodat men zelfs dezen 

zegel-wangedrochten oorspronkelijkheid ontzeggen m o e t : van 
de Prins-regent uitgave van Beieren van 1911 bestaan enkele 
waarden met soortgelijke reclame-strooken. 

Ter gelegenheid van »het Heilige Jaar» in 1925 zal een 
speciale serie verschijnen, waarop te zijnertijd wordt terug
gekomen. 

L ITHAUEN. 
Van de weldadigheidsserie van 1924 komt, volgens het 

Bulletin Mensuel van November j .1 . , de overdrukte 10 cent 
violet voor met de twee verschillende watermerken der uitgave 
1923 en 1924. 

MEXICO. 
De nieuwe serie, waarmede in 1923 een begin werd gemaakt 

en waarvan de onderscheiden waarden in achtereenvolgende 
nummers van ons blad werden beschreven, verschijnt thans 
op papier met het watermerk »Correo Mexico». 

Het Bulletin Mensuel van Novemberj l , meldt als eerstel ingen ; 
2 centavos, rood. 
4 » , groen. 
5 » , oranje geel. 

10 » , lila-bruin. 
20 » , blauw. 

MOZAMBIQUE. 
Van de frankeerzegels in het Ceres-type werden de volgende 

door opdruk »Porteado« veranderd in portzegels ; 
20 centavos op 30 centavos. 
50 » » 6 0 » (opdruk rood). 

PALESTINA. 
Een lezer is zoo vriendelijk ons toe te zenden een exem

plaar van »Het Beloofde Land«, Maandblad van het Neder-
landsch-Palestina-Opbouwfonds, waarin de afbeeldingen voor
komen van een twee-tal nieuwe postzegels voor dit land. Aan 
het bijschrift o n t k e n e n wij het volgende : 

»Deze postzegels zijn de eerste in de geschiedenis der phi-
latelie, die Hebreeuwsche letters niet als opdruk, doch als deel 
van de teekening zelve dragen. 

Het postzegelwezen in Palestina was vóór den oorlog een 
paradijsje voor de Philatelisten. Alles, wat in de groote Euro-
peesche politiek wat in de melk te brokkelen had, had in 
Turkije, waartoe Palestina destijds behoorde, zijn eigen post
kantoren en ook zijn eigen postzegels. Zoo kwam het, dat vóór 
den oorlog de Turksche postzegels door de Joodsche bevolking 
van Palestina slechts betrekkelijk weinig gebruikt werden ; de 
Oostenrijksche Joden bedienden zich van de Oostenrijksche post, 
de Duitsche van de Duitsche, de Italiaansche van de Italiaan
sche, enz. Tijdens den oorlog vaagde Turkije al deze bijposte-
rijtjes weg en de mooie nieuwe Turksche zegel werd alleen-
heerschend. De veroveraar van Palestina, Generaal Allenby, 
verklaarde in November 1917 de postzegels van het Engelsche 
bezettingsleger tot officieele postzegels voor Palest ina. In 
October 1920 werden deze postzegels versierd met den opdruk 
»Palestina« in 3 talen en 3 letterteekens, Engelsch, Arabisch 
en Hebreeuwsch, in welken vorm de legerzegels tot op heden 
dienst bleven doen. Met het voortschrijden van de stabilisatie 
der toestanden in Palestina is het begrijpelijk, dat men thans 
besloten heeft tot uitgifte van eigen Palestijnsche postzegels. 

ledere waarde van de nieuwe serie vertoont een ander beeld 
van de schoone plekken en monumenten van het Joodsche 
land.« 

Deze zegels komen binnenkort in koers. 
PARAGUAY (Oct. 24). 

De landkaart-serie werd uitgebreid met de 2 pesos, karmijn' 
De in het October-nummer vermelde i peso blauw in deze 

teekening werd voorzien van den opdruk C. 
De zegels met dien opdruk zijn uitsluitend geldig voor 

frankeering in het b innenlandsch verkeer en mogen alleen 
benut worden op stukken, die in de hoofdstad ter post zijn 
bezorgd. 

PORTUGAL. 

De serie ter herdenking 
van den vierhonderds ten ge
boortedag van den Por tugee-
schen dichter Camoëns, ook 
wel genoemd Luiz Vaz de 
Camóes, is thans verschenen. 
Ze bestaat uit 31 waarden, 
waarin 7 verschillende teeke-
ningen werden verwerkt, voor 
elke opeenvolgende groep van 
5 waarden is eenn ieuw zegel
beeld ontworpen. De hoogste 

vmimwnsäs Ê 0* <> -. D l f J . U E i P N D E RAAT 
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waarde, de 20 Escudos ver
toont het standbeeld van den 
dichter, te zijner eere opge
in Lissabon. 

Van een viertal waarden 
geven wij hierbij de afbeelding. 

Van het veelbewogen leven 
van dezen dichteravonturier 
geven deze zegels eenige 
episoden weer. 

Het is niet met zekerheid 
bekend waar en wanneer 
Camoëns geboren werd. Een 
viertal steden betwisten elkan
der de plaats van zijn geboorte. 
Ook wat het Jaar betreft is 
geen zekerheid verkregen; 
men neemt thans algemeen 
aan, dat de dichter m 1524 
het levenslicht aanschouwde. 

In 1542 kwam Camoëns 
aan het Portugeesche hof, 
maar werd kort daarop reeds 
verbannen wegens zijn blijspel 
«Seleucus», dat al te sterk 
herinnerde aan de handelwijze 
van koning Emanuel , die de 
bruid van zijn zoon totgemalin 
had genomen. Nog andere 
blijspelen en tal van sonnetten, 
oden enz, vloeiden uit zijn 
vruchtbare pen. In 1572 
schreef hij zijn nationaal hel
dendicht « Os Lusiados» (de 
Lusiaden of De nakomelingen 
van Lusus, den fabelachtigen 
siamvader der Portugeezen.) 

In de ja ren van zijn balling
schap nam hij deel aan de 
kruistochten, vocht tegen de 
Mooren in Spanje, waar hij 
zijn rechteroog verloor; hij 
s t i e r f in 1580 te Lissabon aan 
de pest, die de Portugeesche 
hoofdstad toen teisterde. 

Op de vijf laagste waarden, 2, 3, 4, 5 en 6 centavos zien wij 
Camoëns te Ceuta in NoordAfrika, waar hij in een gevecht 
tegen de Mooren zijn eene oog verloor. 

De vijf volgende waarden, 8, 10, 15, 16 en 20 centavos brengen 
in beeld het feit, hoe onze held in een schipbreuk het hand
schrift van de Lusiade redde. 

De 25, 30, 32, 40 en 48 centavos zijn een afbeelding van het 
eenige authentieke schilderij dat van den dichtersoldaat bestaat . 

Op de 50, 64, 75, 80 en 96 centavos kunnen wij den omslag 
of band bewonderen, waarin de eerste uitgave van zijn helden
dicht was gebonden. 

De vijf volgende waarden, t, 1.20, 1,50, 1,60, en 2 Escudos 
geven weer het sterfbed van Camoëns, terwijl op het dan volgend 
vijftal, de 2,4o, 3, 3,20. 4,50 en 10 E. het praalgraf te zien is, 
waarin het stoffelijk overblijfsel van den dichter naderhand 
werd bijgezet. 

De hoogste waarde de 20 E, toont, zooals we reeds zeiden 
het standbeeld voor hem te Lissabon opgericht . 

In het Cerestype is te melden : 32 centavos, groen. 
T O G O . 

Voor deze Fransche Kolonie, waar de zegels van Dahomey, 
voorzien van den opdruk »Togo« in gebruik zijn, zal binnen
kort een nieuwe, eigen serie verschijnen, aldus meldt Maison 
Fischer. De opdrukken gaan dan buiten koers behalve de 
met Togo overdrukte poitzegels. 

KmTOlCVPORTTCIESA 
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TSJECHOSLOWAKIJE. 
Het portzegel 4oo Heller rood, werd overdrukt in blauw 

met de volgende waarden : 50, 60 en 100. 
SPANJE. 

In nieuwe teekening, waarvan de 
afbeelding hierbij staat, verscheen de 
I peseta, grijsblauw, gedrukt op grijs
getint papier. 

URUGUAY. 
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De 2 centimos, voor pakketpost
doeleinden verscheen thans in grijs
blauw ter vervanging van dezelfde 
waarde in rood. 

ZWITSERLAND. 
De 70 centimes, Helvetiatype verscheen in violet en geel

bruin. Het zegel is gedrukt op gevezeld papier ; watermerk 
kruis. 

NEDERLAND. 
De nieuwe zegels van 10 cent. 

In de vorige opgave hebben wij gemeld, dat de zegels van 
10 cent zijn uitgegeven in vellen van loo stuks. Wij moeten 
dit bericht nog aanvullen. 

Deze waarde is ook verschenen in vellen van 200 stuks. De 
oplaagletter is, gelijk bij de velllen van 100 stuks, ook A, maar 
de telcijfers zijn aan beide kanten 1—20 in de bekende volgoide. 

Ook is de kleur der vellen van 200, die wij zagen, iets don
kerder dan die der vellen van 100. 

M EDERLAND 
^ ( 

:J. 

Nieuwe Weldadigheidszegels. 
Het Hoofdbestuur der P. & T. deelt ons mede, 

»dat van 15 December t/m 15 Januari 
a. s. weldadigheidspostzegels worden 
veikrijgbaar gesteld. Deze zegels, welke 
worden aangeduid met den naam Wel
dadigheidszegels voor »'t Kind«, worden 
verkocht ten bate van den Nederland
schen Bond tot Kinderbescherming. 
Zij zijn vervaardigd naar een ontwerp 
van den teekenaar Georg Rueter en 
vertoonen een kinderkopje tusschen 2 
engelenfiguren. 

De bedoelde zegels worden verkrijg
baar gesteld in 3 soorten met een fran
keerwaarde van resp. 2, 7V2 en 10 cent. 
De verkoopprijs van deze zegels be
draagt resp. 4, II en 12'/ , cent. 

De geldigheidsduur van de betreffende zegels is onbeperkt.« 

I SGHË 11 
zijn mijn specialiteit. Mijn voorraad bestaat alleen uit de mooist mogelijke exemplaren. Aan mancolijsten schenk ik 
mijn bijzondere persoonlijke aandacht . Zichtzendingen worden gaarne op aanvraag toegezonden. (^'^1) 

T. ALLEN, „Craigard", Blake Hall Road, Wanstead, E. 11, England. 
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De heer K. A. Heijmans Jr., Rotterdam, zendt ons een afschrift 
van het Kon. Besluit van 8 December 1923, betreffende het 
verkrijgbaar stellen van Weldadigheidspostzegels, afgekondigd 
in het Staatsblad van 20 December 1923 (No. 544). 

Art. I. Onze Minister van Waterstaat is gemachtigd om 
jaarlijks gedurende een door hem te bepalen tijd aan de kan
toren der posterijen voor het publiek bijzondere postzegels ver
krijgbaar te stel len, welke worden verkocht met een door hem 
te bepalen toeslag boven de frankeerwaarde en waarvan de 
opbrengst, na aftrek der frankeerwaarde, de kosten van aanmaak, 
administratiekosten en eventueele andere onkosten uit de uitgifte 
voorti'loeiende, ter beschikking wordt gesteld van onzen Minister 
van Binnenlandsche Zaken en Landbouw. Onze laatstgenoemde 
Minister gebruikt de te zijner beschikking te stellen bedragen 
na overleg terzake met zijn Ambtgenooten tot steun aan nationale 
vereenigingen, welke een menschlievend doel nastreven. 

Art. 2. Onze Minister van WsL\.irita.a.i bepaalt welke voorstelling 
de in het tegenwoordige besluit bedoelde bijzondere postzegels 
zullen dragen. De zegels, welke, nadat de termijn voor de ver
krijgbaarstelling aan de kantoren is verstreken, nog niet verkocht 
zijn, sullen worden vernietigd. 

Onze Ministers van Waters taat en van Binnenlandsche Zaken 
en Landbouw zijn belast met de uitvoering van dit besluit. 

(Cursiveering van ons. Red.) 

Men ziet h ierui t dus o.m., dat «//è/aar weldadigheidspostzegels 
— dus zooals in Zwitserland — kunnen worden verwacht; dat 
de opbrengst niet a l 'een bestemd is voor noodlijdende kunste
naars, zooals men veelal meent, doch dat elke vereeniging, welke 
een menschlievend doel nastreeft, in aanmerking kan komen 
voor een gedeelte der opdrengst van den meer dan normalen 
verkoopsprijs. 

Den heer Heijmans vriendelijk dank voor zijne a t tent ie! 

Jubileumzegels 1923 en Reddingszegels 1924. 
Door de bereidwil l igheid van het Hoofdbestuur der P., T. en T., 

is de redactie in de gelegenheid gesteld, mededeeling te doen 
van de oplage-cijfers van de in het hoofd dezes vermelde zegels. 

Jubileumzegels. 
2 c. I 114 I l 4 
5 c. 196552 
7 ^ c . 283551 

10 c. I 049 200 
20 C. 123907 
25 c, 27085 
35 c. 34 024 
50 c. 29 405 

I gld. 16257 
a ' / jg ld . 2041 
5 gld. I 482 

Reddingszegels. 
2 c. 20 715 ve 

10 c. 19 854 » 

vel van loo st. 
» » 
» » 
» » 
» » 
» » 
» » 
» » 
» » 
» » 
» » 

van 
» 

105 . 
IOC » 
100 » 
100 » 
100 » 

50 y. 
IOC » 
25 » 
25 » 
25 . 

100 s i . 
100 » 

— 
= L 

= 
= 
= 
= 
:= 
=: 
= 
= 
= 

= 
= 

I I I 411 4oo 
20 637 960 
28355 100 

104 920000 
12390700 
2 708 500 
I 726 200 
2 940 500 

406 425 
51025 
37050 

2071 500 
I 985 400 

st 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
* 
» 

» 
» 

Uit de Dienstorders, uitgegeven door het 
Hoofdbestuur der P. & T. 

553.. PORT- en FRANKEERZEGELS. Afstempelen van niet 
op zendingen geplakte zegels. Ter kennis wordt gebracht, dat 
het afstempelen van door het publiek daartoe aangeboden Ne-
derlandsche port- en frankeerzegels, welke niet op stukken zijn 
gehecht, niet mag geschieden met de bijzondere dagteekening-
stempels (b v. die met het Inschrift Rps, Giro, e.d.) doch dat 
daartoe zijn te bezigen de dagteekeningstempels, waarmede de 
gewone correspondentie wordt afgestempeld. 

Art, 303 der V.P . bnl . (nieuw) zal dienovereenkomstig worden 
aangevuld. 

H. 727. P E R F O R A T I E M E R K . Aan den Algemeenen Spoor
wegboekhandel te Utrecht en de in verschillende plaatsen ge
vestigde filialen van dien boekhandel is vergunning verleend tot 
het gebruik van he t perforatiemerk voor frankeerzegels »S.B.«. 
Gebruik door het publ iek van frankeerzegels, voorzien van bedoeld 
perforatiemerk, is mede geoorloofd. 

SURINAME EN CURAgAO. 
Op een desbetreffende vraag aan het Departement van Koloniën 

mochten wij het volgende schrijven ontvangen : 
DEPARTEMENT 

KOLONIËN 's-Gravenhage, den 20 Nov. 1924. 

6e AFDEELING 
No. 258/VI. 

,^ In antwoord op Uw brief van 17 dezer heb ik de eer 
,,<j . U mede te deelen, dat van de West-Indische jubi leum

zegels verkocht zijn : 

iname, j 

ra?ao,, 

67915 
66526 
3ÏI32 
10263 
7846 
3934 
3408 

67468 
66422 
49219 
60399 

7045 
4482 

l 4002 

stuks van 5 cent 
> » 10 » 
» » 20 » 
» > 50 » 

, f I,— 
. » f 2,50 

» f 5 , -
stuks van 5 cent 

" 7Vi " 
> » 10 » 
» » 20 » 
» » f I,— 
» » f 2,50 
» » f 5,— 

Het restant der oplage is of zal worden vernietigd. 
Over de gegevens met betrekking tot de Nederlandsch 

Indische jubileumzegels wordt nog niet beschikt . Nadat 
die zullen zijn ingekomen, zal ik U nader ber ichten. 

De Adminis t rateur . 
Hoofd der 6de Afdeeling, 

Voor dezen, 
(w.g.) W. F. G E R D E S O O S T E R B E E K . 

Uit het bovenstaande valt op te maken, dat de Guldens-waarden 
en vooral de 2'/j en 5 Gulden dezer series zoowel van Suriname 
als Curagao tot de zeer zeldzame zegels der Nederl . Koloniën 
behooren en de 50 cent Suriname tot de kleine zeldzaamheden. 
Vergelijken wij met deze zegels eens de 5 cent Port van Ned. 
Indië I emissie. Hiervan zijn, volgens het zooeven verschenen 
II deel van het »Handboek der Postwaarden van Ned. Indië«, 
uitgegeven looooo stuks. Laat ons eens aannemen, dat hiervan 
95 "/D zijn verloren gegaan, dan zijn er nog 5000 stuks over. 
Dat zoude dus een aanmerkelijk grooter aantal zijn, dan in het 
geheel van iedere waarde der 2I/2 en 5 Gulden der Jub . zegels 
van Suriname en Curagao zijn uitgegeven. 

MK w Afstempelingen. f 
NEDERLAND. 

Amsterdam, i December jl . is in het modemagazijn der bekende 
firma Gerzon in de Kalverstraat, op de 3e verdieping, een voor 
het publiek toegankelijk bijkantoor der Posterijen geopend. De 
dagteekeningstempel van dit knusse bijkantoortje is een typen-
raderstempel van het tegenwoordige model, met den datum in 
een dwarsbalk, b.v. — i XII 4 N en omschrift in de dubbel-
ring : AMSTERDAM MAG. GERZON 1924. 

Met de wijziging betrekkelijk de b 'nnenlandsche pakketpost , 
waarbij de adreskaart nr. 38 vervangen zal worden door een 
drie-deelig label nr. 38, zijn ook nieuwe gummistempels te ver
wachten. 

Art. B 4 van dienstorder nr. 583 luidt nl. 
»De zegels op de labels worden op de post- en bijkantoren 

»door middel van een gummi-stempel onbruikbaar gemaakt. 
»Aan de post- en bijkantoren zullen vanwege het Hoofdbestuur 
»gummi-stempels worden verstrekt.« 

Op een drukwerk uit Amsterdam, afgezonden door den Wijn
handel M. Kempinski & Co. zonder postzegel en met 4-regelige 
gedrukte vermelding »Frankeering bij abonnement Amsterdam« 
kwam een continueerend machinestempel voor : 

U - M - f c J J J J J M Ü H I . I J I 
W A T E R & R A A F S Ü E E R . • M . Y A A R IC^* PJT̂ k̂ fx̂ Po%ẑ '̂ "̂  
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BEZOEKT R E S T A U R A N T 

KEMPINSKI 

LEIDSCHESTR. 95 A'DAM 

H E T BES I E -MATIGE PRIJZEN 

FRANKEERING 

BIJ ABONNEMENT 

AMSTERDAM 

NOVEMBER 1924 

Wij onderzoeken nog of dit een volwaardig poststempel is. 

. BELGIË. 
Panne. Rond handsiempel BEZOEK PANNE EN DE SLAGVEL

DEN. VISITEZ PANNE ET LES CHAMPS DE BATAILLE. 

COLUMBIA. 
Medellin. Mach. st. in kastje LES CAFE'S COLUMBIENS 

SONT LES MEILLEURS 
EXIQEZ LES TOUJOURS 

DUITSCHLAND. 
Berlin N. O. Handst . Fachgewerbliche Ausstellung für das 

Fleischergewerbe und Mastviehschau. 
Berlin IV. idem. In het midden het borstbeeld van Heinr. 

von Stephan, ongeveer als dit op de nieuwe postzegels van 10, 
20, 60 en 80 Pf. voorkomt met omschiift : » BERLIN W » en in 
Gothische letters BERLINER BRIEFMARKEN-AUSSTELLUNG 2 . - 9 . 
Nov. 

Frankfurth a. M. 3-regelig machinestempel, links van den 
datumstempel BENUTZE DIE LUFTPOST. 

Freienwald. Handst . Ältestes Moor- und Stahlbad der Mark * 
Heilquellen Luftkurort. 

Kaiserslautern. Cont. mach, st Nimm ein Postscheck Konto! 
Hohe Leye. b. Winterberg (Westf.) Handst. Sommerfrische » 

Wintersportplatz. 
Kempten. Continueerend machinest. Rijdende auto en dennen 

waarboven IM POSTAUTO en er onder : DURCH ALLGäU. 
Rügenwalde. Handst. Hervorragende Wurstwaren und Gänse

brüste. Dat zou wat voor LucuUus geweest zijn, daar in Rügen-
walde ! 

Tegernsee. Handst. Slot met omschrift in Gothische letters 
Tegernsee Sommer- u. Wintersport. 

Todtmoos. In het bovenste segment een den en in de dubbel-
r ing Höhenluftkurort im Schwarzwald • 850 ü. M. * 

FRANKRIJK. 
Bayonne. Handst. in kastje VISITEZ BAVONNE SES MUSÉES 

ET LE PAYS BASQUE. 
Calais, i d e m : FÊTE DE LA MER CALAIS 14, 15, 16 en 17 

AOüT 1924. 
Nice. Mach. st. in mooi met bloemen versierde omlijsting : 

NICE PAYS D'ENCHANTEMENT SON SOLEIL SES JARDINS SES 
PALACES SES THEATRES SES FÊTES. Zeer terecht schrijft Dr. 
van der Sleen hierbij »Beter dan Blue Band«. 

Orleans. Handst . 3EME FOIRE EXPOSITION D'ORLÉANS 6 - 1 5 
JUIN. 

Paris 50 Cont. mach. st. 4 regelig in kleine l e t t e r s : 
UTILISEZ LA POSTE AERIENNE SE RENSEIGNER DANS LES 

BUREAUX DE POSTE. 
Paris 7 idem, doch met grooler letters. 
La Seyne s\Mer. Handst . LÄ SEYNE s/MER SES CHANTIERS 

LES SABLETTES TAMARIS. 
Versailles. Mach. st. VERSAILLES FÊTES DE NUIT UNIQUES 

AU MONDE JUlN-JUILLET-AOüT. 

ENGELAND. 
Nu de British Empire Exhibition voorbij is, stempelen o.a. 

Cardiff en Plymouth wederom POST EARLY IN THE DAY. 

OOSTENRIJK. 
Weenen. Handst . XVI. ESPERANTO-WELTKONGRESS WIEN 1924. 
Weenen 8. Cont. mach. st. in omlijsting BESUCHET DIE WIENER 

MESSE 7 . - 1 4 . SEPT. 1924. 

VER. STATEN v. NOORD-AMERIKA. 
Grand Rapids (Mich.) 3 regel ig mach . st. 

RED CROSS ROLL CALL JOIN. 

Z U I D - A F R I K A . 
Durban, East London. Cont. machines t . 

SUPPORT S.A. INDUSTRIES 
ONDERSTEUN S.A. 1NDUSTRIEË 

Capetown (Kaapstad), Durban, Pretoria, Port-Elizabeth, idem 
BUY UNION LOAN CERTIFICATES 

KOOP UNIE LENING SERTIFIKATE 
Voor spoedige inzending der nieuwe afstempelingen zijn wij 

dank verschuldigd aan mevr. Bsse Van Heerdt-Kolff en de 
beeren : H. Amesz, L. G. Barentsen, D . Bastenhof, A . W . Brave, 
Ed. A. V. Bilderbeek, J. D. van Brink, J. A. Kantjr., A. Makkreel 
Hzn., F . H. M. Post, Dr. W. G. N. v. d. Sleen, G.J. Stork, ir. H. 
Treitel, K. Zirkenbach, W. G. Zwolle en J. Goossen Czn. Trg . 

Nederlandsche Posterijen. 

Opgave van wij 
kantoren (vervolg 

16 Juni 1924. 

16 » » 
16 » » 
16 » » 
16 > » 
16 » » 
16 

Juli 1924 

16 

16 
16 
16 

I 
I 
I 
I 

» » 
» » 
» » 

Augustus 
» 
» 
» 

1924. 
» 
» 
» 

16 » » 
I September 1924. 

16 » » 
16 » » 

I October 1924 

I 
I 

I 
I 
I 
I 

16 

16 

16 
20 

zigingen in de lijst van post- en hulppost
van de opgave in het Juni nummer 1924). 

Opheffing hulppostkantoor Bmtrmalsen. 
(wordt beste l l ing Geldermalsen.) 

idem Callantsoog (w.b. Schagerbrvg). 
idem Meteren (w.b. Geldermalsen). 
idem Sir yansland {w.h.Oosterlana). 
idem Mookhoek (w.b. 's-Gravendeel). 
idem HLoo bij Bergeijk (w.b. Bergeijk). 
idem Meerlo (w.b. Tienray). 
idem Eemnes binnen (w.b. Eenmes-buiten). 
idem Giesscndam (w.b. Neder Hardinxveld). 
idem Meddo (w.b. Winterswijk). 
Postkantoor Horst wordt vervangen door 
een hu lpkan toor onder dienzelfden naam 
(ressort Venlo). 
Opheffing hu lpkan toor Ubachsberg (w.b. 
Voerendaal). 
idem Leusden (w.b. Hamersveld). 
idem Alem (w.b. Maren). 
idem Beers (w.b. Cuijk). 
idem Petten (w.b. Burgerbrug). 
idem St, Geertruid (w.b. Eijsden). 
idem Lintelo (w.b. Aalten). 
idem Zegveld (w.b. Woerden). 
idem Eext (w.b. Gieten). 
idem Deinum (w.b. Marssum). 
idem Zeijen (w.b. Assen). 
idem Valkenburg (Z.H.) (w.b. Katwijk a\d 
Rijn). 
idem Wanneperveen (w.b. Nijeveen). 
idem Kats (w.b. Kortgene). 
Hulpkantoor Ruurlo wordt vervangen door 
poskantoor onde r denzelfden naam. 
Postkantoor Moordrecht wordt vervangen 
door hu lpkan toor onder denzeliden naam 
^ressort Gouda). 
idem Aardenburg (ressort Oostburg). 
Opheffing hulppostkantoor Heenweg (w.b. 
's- Gravensande). 
idem Boven-Pekcla (w.b. Nieuwe-Pekela). 
idem Acguoij (w.b. Leerdam). 
idem Puth (w.b. Schinnen). 
idem Eede (w.b. Aardenburg). 
Postkantoor Onderdendam wordt vervangen 
door hu lpkan toor onder denzelfden naam 
(ressort Groningen). 
Opheffing hulppostkantoor Teuge (w.b. 
Twello) 
idem Jaarsveld (w.b. Lopik). 
idem Westgraftdijk (w.b. de Rijp). 
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I November 1924, idem Gieterveen (w.b. Gasselternijveen). 
I » » ' idem Garrehweer (w.b. Loppersum). 
I » • idem Spijk (Gld.) (w.b. LobithTolkavier). 
I » » idem Stompwijk fw.b. Leidschendani). 
I » » idem Hiirwenen ,(w.b. Rosstmi Gld.). 

16 » . idem Schoorldam (w.b. VVannenhmsen). 
16 » . idem Velswijk (w.b. Zelhem). 
16 » • idem Nederasselt (w.b. Grave"). 
15 " » Opheffing bijkantoor Amsterdam—Mercu

riiis. 
I December 1924. Opheffing hulppostkantoor AJitmaal(yi.h. 

Zunder t). 
I » » idem Nigtevecht (w.b. IVeesp). 
I » » idem Kilde/ (w.b Doetinchem). 

16 » » idem Noordeloos (w.b. Hoornaar). 
(Bijgewerkt tot en met mededeel ing 48 van 1924). 

De Enveloppen voor aangeteekende Brieven 
van Australië. 

Het is mij niet zoo precies bekend, of het met de zegels ook 
zoo gesteld is, maar voor ons, poststukkenverzamelaars, zorgt 
Australië als een moeder voor haar kind. Door de welwillendheid 
van den heer Cola?o Belmonte daartoe in staat gesteld, neem 
ik heel dikwijls de nieuw uitgekomen poststukken in ons Tijd
schrift op, en gewoonlijk behooren hierbij dan eenige enveloppen 
voor aangeteekende brieven (registereds). 

Zeer kort na het verschijnen van de »Grosser Ganzsachen 
Katalog, Teil 1« van den heer Rob. Noske kwam ik in het bezit 
van eenige nieuwe registeieds, welke den verzamelaars nog niet 
bekend zijn, en die toch een nadere beschrijving verdienen, 
daar zij veel op elkaar gelijken. 

Vooiaf fchter enkele korte bemerkingen over de reeds geca
talogiseerde enveloppen. 

Ik moet dan dadelijk beginnen met de mededeel ing, dat ik 
No. I (Koning George en face) helaas niet ken ; ik heb dit stuk 
nooit gezien. 

Zijn opvolger van 1913 (4 p. geel) heeft den nieuwen waarde
s tempel : Landkaart van Australië met Kangoeroe; het formaat 

is i48 X 88 m.M., de voordruk, in 2 regels 
luidt : »This Letter must be given to an 
Officer of the Post Office, to be Registered, 
and a Receipt obtained for it« ; hieronder in 
een hokje : »REGISTERED« ; op de achter
zijde n ie t s ; sluitklep rechts. 

No. 2. 4 p. geel op wit. 
In 1914 werd deze enveloppe door 2 andere 

vervangen, met denzelfden waardestempel. 
»Registered« verdween, geheel bovenaan staat 
nu : REGISTRED LETTER« ; de bovenge
melde voordruk is nu niet meer 2, maar 4 

regels ; hieronder nog : »The Address must be written on this 
side«. Ponde klep l inks ; op de achterzijde leest men : »Registia
tion. Compensation may be given for loss in respect of Registered 
Letters subject to the Regulations set forth in the Common
wealth Post & Telegraph Guide«. 

No. 3. 4 p. oranje op wit. 
a. formaat 152 X 94 m.M. Formaat G. 
b. » 200 X 103 ' • 
No. 35 werd in 1923 opgebruikt , door bijplakking van 2 p. 

aan zegels. Alle volgende enveloppen verschenen in foimaat G. 
Eriare, enz. Had men steeds een groote hoeveelheid materiaal 

tot zijn beschikking, dan zou het samenstellen van een catalogus 
bij een land als Australië niet zooveel moeilijkheden opleveren 
als nu ; maar juist met de landen uit dit werelddeel moet men 
zich tevreden stellen met weinig stukken en zoo goed als geen 
inlichtingen. Ik wil hier gaarne bekennen, dat ik op de catalo
giseering dezer enveloppen in gemeld werk grooten invloed heb 
uitgeoefend ; helaas moeten nu eenige vergissingen, die mij toen 
o ibekend waren, verbeterd worden. Het eerste abuis is, dat 
No. 5 vermoedelijk ouder is dan No. 4. 

Hiervóór valt te zeggen : dat No. 5 wat papier, kleur en voor
druk betreft, een copie van No. 3a is : 

dat No. 4 hetzelfde papier (ofschoon wat l ichter van tint) 
heeft van alle volgende; de zinsnede: »This Letter, enz.« is 
juist zoo gedrukt [1^/% regel) als bei No. 8, enz. ; de tekst op de 
achterzijde is in karmijn gedrukt, als bij No. 6 en 7. 

Hiertegen echter : dat bij No. 5 onder den eersten voordruk
regel s taa t : »Price, Fourpence Halfpenny, Including Cost of 
Envelope«, dus een papiertoeslag, die bij No. 4 ontbreekt en 
eerst bij alle volgende wordt aangetroffen (vermoedelijk werd 
deze toeslag echter bij No. 4 ook reeds betaald.) 

De waardestempel is nu Koning George 
naar links met emu en kangoeroe. Het ge
bruikte exemplaar van No. 5, dal ik bezit, 
draagt als d a t u m : 3. 1916; dat van No. 4 
echter 31 3. 1920. Ik catalogiseer dus n u : 

1915 (?). No. 4. 4 p. (41/2 p.) oranje op wit, 
voordruk oranje. 

1918 (?). No. 5. 4 p. oranje op licht zeemkl. 
voordruk karmin. 

Bij dit laatste stuk staat nog onderaan op 
de voorzijde: »As an act of grace compensa
tion may be given for loss in respect of regis
tered letters subject to the regulations, etc.« 

De beide volgende enveloppen (No 6« en 6(5 in den catalogus) 
hebben aan de voorzijde, den waardestempel van 4 p. (George 
met emu en kangoeroe) en 1 REGISTERED LETTER) met prijs
opgaaf (4!/2 p.), alles in oranje ; op de achterzijde, met klep, 
echter is alles in karmijn g e d r u k t ; daar leest men : »This letter, 
etc.« in 2 regels, waaronder links : REGISTERED, in een vakje ; 
verder onderaan links in \y^ r ege l : »Compensation may be 
given for loss, enz.«, als bij No. 3 Rechts bovenaan op de 
londe klep staat in een vak je : »The Stamp to Pay the Postage 
must be Placed Here«. Het eenige onderscheid tusschen No. 6« 
en db is, dat de ondeidruk in dit vakje wordt gevormd bij de 
eerste door een karmijnen ster, bij de andere door een oranje. 
Daar echter No. 7, die waarschijnlijk zeer spoedig na No. 6 
verscheen, ook een karmijnen ster heeft, komt het mij voor dat 
No. 6b (klep rechts) ouder is dan No. 6a (klep links, als bij 
No. 4). De volgorde wordt dus nu : 

1919. (?) No. 6a. 4 p. (4J/2 p.) oranje op grijszeemkl.; klep 
rechts, ster oranje. 

1920(?) No. 6b. 4 p. (41/2 P ) oranje op grijszeemkl.klep links, 
ster karmijn (gebr. 2. 7. 1920). 

De eerste enveloppe, waarbij de portoverhooging (is die mis
schien I Januari 1920 ingegaan?) in een waardestempel werd 
uitgedrukt, is No. 7 (mijn gebruikte exemplaar heeft 18. 11. 1920 
als datum). Zij is weer precies gelijk aan het hierboven gecata
logiseerde No 6b, alleen is alles op de voorzijde bruin ; waarde 
5 V; prijs 5H P

1920 (?). No. 7, 5 p. (5V2 p ) bruin op grijszeemkl. 
Hierna meldt onze catalogus, dat er in 1920 weer 2 enveloppen 

verschenen met gewijzigden voordiuk. Ik ben nu overtuigd, dat 
hiervan slechts het allerlaatste n.1. de gewijzigde voordruk juist 
is. Ten eerste het j a a r ; ik geloof, dat dit 1921 moet zijn: mijn 
gebruikt stuk draagt 20. 7. 1921 als datum. Verder houd ik het 
voor waarschijnlijk, dat er niet 2, maar 3 enveloppen uitgekomen 
zijn: in ieder geval staat vast, dat van 1921 tot 1924 de ver
schillende uitgiften elkaar met groote snelheid zijn opgevolgd. 
Waarui t is mij dat nu gebleken ? 

In 1924 kwam er portovermindering ; eenige —misschien alle 
— registereds van 5 p. ontvingen op den waardestempel een 
zwarten, tweeregeligen opdruk : »FOURPENCE H A L F P E N N Y . ; 
dikwijls ook nog op de achterzijde in 3'/3 rege l : »Price 5I/2 d., 
which includes 3 d. registration fee, ij/^ d. postage up to i 
oz. weight, and 1 d. for value of envelope. Extra stamps must 
be affixed if weight exceeds i oz. or if the let ter is addressed 
to a place, where the ii/^ d. rate does not apply«. Ik bezit nu 
eenige stukken met deze opdrukken, die ik onopgediukt niet 
k e n ; ik vestig met nadruk de attentie op de wijzigingen, die op 
de achterzijde in het tarief voor »postage« en «value of envelope« 
bij de volgende omslagen hebben plaats gevonden. 

Ik ga nu verder met de beschrijving ; de enveloppen, die ik 
niet bezit, maar waarvan he t bestaan wordt vermoed, heb ik 
met \ gekenmerkt . 

De volgende uitgifte heeft aan de voorzijde : een vierhoekige 
klep rechts met licht bruinen waardestempel van 5 p. In den 
linker bovenhoek in een hokje 2 regels : »This space reserved 
for registered ticket«, (waar dit bijna nooit zit); daaronder in 
2V2 rege l : »This Letter , e tc . ; links onderaan in 2 ^ rege l : 
»Address here in ink on lines provided so, that portion of address 
will be on the flap of the envelope«. In het midden der kruis
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lijnen : »REGISTERED«. Links van den waardestempel, halfop 
de enveloppe zelf, half op de k l e p : »Affix extra stamp here« 
(3 rege ls ) ; hieronder op dezelfde wijze, 3 adreslijnen. Op de 
rugzijde bevinden zich de volgende mededeelingen ; 

»Registered Letter«. 
»Price 5I4 d. which includes 3 d. registration fee, 2 d. pos

tage up to Yi oz. weight, and y^ d. for value of envelope. Extra 
Stamps must be affixed if weight exceeds Vj oz. or i f the letter 
is addressed to a place, where the 2 d. rate does not apply«. 
(31/3 regel). 

See directions other side for addressing, etc. (i regel) Com
pensation may be given as an act of grace for loss in respect 
of letters subject to the regulations and conditions prescribed«. 
(2 regels). 

Ik vestig er bijzonder de aandacht op, dat deze 3 laatste 
woorden »and conditions prescribed« op geen volgende enveloppe 
worden aangetroffen en dat die zinsnede dan eindigt met 
■»regulations etc.« 

1921 (?) No. 8. 5 p . (514 p.) bruin op l ichtzeemkl.; voordruk 
bruin (gebruikt 10. 6. 1921) (Catalogus No. ia). 

De opvolgster van deze enveloppe is juist zoo : alleen zijn de 
gemelde 3 woorden vervangen door »etc« ; het papier is weer 
wat grijsachtiger; klep vierhoekig. 

f". 1921 (?). No. 9. (514 p.) bruin op grijszeemkl. 
Dat deze enveloppe is uitgekomen, staat vast, zooals uit het 

volgende blijkt. 
Door de stijging der papierprijzen was de Australische post 

niet meer in staat deze enveloppen voor i/j p. per stuk te leveren 
en besloot daarom deze prijs te verhoogen (wanneer?) ; zij ver
anderde daarvoor 'Schriftelijk« op de achterzijde van No. 9, de 
totaalprijs van 5'4 in 6 d., en die van de enveloppe van J^ in 
I d.; ik bezit een dergelijk »schriftelijk' veranderd stuk met den 
lateren opdruk ^y^ p. 

i 1921 (?) No. 10. 5 p. (6 p.) bruin op grijszeemkl.; klep 
vierhoekig, op de achterzijde schriftelijk gewijzigd tarief. 

Het is natuurlijk mogelijk, dat ook No. 8 op dezelfde wijze 
veranderd i s ; dit komt mij echter niet waarschijnlijk voor ; even
min geloof ik, dat No. 8 voorkomt met den lateren opdruk van 
4Vii p . Het verschil tusschen No. 8 en 9 bepaalt zich tot de 3 
woorden, aldaar aangegeven, en dit lijkt mij niet zoo beduidend, 
dat men, om deze te doen verdwijnen, daarvoor een nieuwe uit
gifte heeft gemaak t ; ik houd er daarom voor, dat No. 8 is 
opgebruikt . 

De volgende editie omvat weer 2 enveloppen, waarop de ver
hoogde prijs voor de enveloppe zelf, gedrukt voorkomt; de eene 
heeft een vierhoekige klep (zooals No. 8, 9, 10); de andere een 
r o n d e ; de eerste ken ik slechts met opdruk. 

1922 (?) No. I I . 5 p. (6 p.) bruin op zeemkl. 
■f a. vierhoekige klep. 

b. ronde klep. 
Op 9. 4. 1923 werd mij opnieuw een enveloppe van c p. bruin 

met ronde klep toegeadresseerd; de 3 adreslijnen bevinden zich 
niet meer deels op de klep, deels op de enveloppe, maar nu 
treft men links 4 adreslijnen aan, waarboven : »Address herunder 
on lines provided» ; anders zijn beide zijden precies gelijk aan 
No. lib, dus met het tarief op de achterkant : 6 d. = 3 d. 
registration f 2 d. postage (up to Vi oz.) ) i d envelope. 

1923 (?) No. 12. 5 p. (6 p.) bruin op zeemkl. 
Hierna behoort een enveloppe beschreven te worden, waarbij de 

portoverlaging is aangegeven. De waardestempel is weer 5 p. 
bru in ; de waardeaanduidingen op de achterzijde zijn: »3 d. 
registration { i'/j d. postage (up to i oz) f i d. envelope«, 
totaal 5V2 d. Zooals men ziet is de »postage« van »2 d. up to 
I/3 oz.« ver 'aagd tot »ii/j d. up to i oz.« Deze enveloppe past 
echter niet meer in het systeem, dat tot nu gold, nl. dat de 
waardestempel aangeeft »registration \ postage«, daar deze dan 
418 p. had moeten zijn. Ik bezit deze enveloppe slechts met 
den opdruk 4I2 p . ; zij is daarmede de eenige omslag, die geen 
opdruk op de achterzijde heef t ; ik houd deze e'ave\op\ie,zonder 
opdruk van ^y^ p. op den waardestempel voor een foutdruk, en 
betwijfel zeer of zij zonder dezen wel uitgekomen is. 

t 1924 (?) No. 13. 5 p. ( 5 ^ p.) bruin op zeemkl. (?) 
Wanneer de portoverlaging is ingevoerd is mij niet bekend ; 

ik meen echter ergens gelezen te hebben, dat zij op i Januari 
van dit jaar is begonnen ; mijn eerst gebruikte stuk met den 
bekenden opdruk is gestempeld 4. 2. 1924. 

Waarschijnlijk heeft men alle overgebleven enveloppen vanaf 

No. 8 (misschien ook No. 7) van den opdruk voorzien ; men zou 
dan het volgende schema krijgen, waarbij dan alleen de laatste 
geen opdruk op de rugzijde zou h e b b e n : 

1924 (?) No. 14. 4H p. (5V2 p.) op 5 p. bruin op zeemkl. 
t a. op No. 7 (514 p.) ? 
i b. >, » 8 (5H P) ? 
f f . » » 9 (5 l/s P) 

d. y> » 1 0 (6 p.) 
e. » » 11a (6 p.) 

f / . » » 11b (6 p.) 
_§. » » 12 (6 p.) 
h. » » 1 3 (5H p.) 

Uit gebrek aan bewijsstukken is het natuurlijk niet zeker te 
zeggen, wat bestaat en wat niet. Het komt mij heel waarschijn
lijk voor, dat men langzamerhand zal zien opduiken de No. 9, 
10, 11 a, i 4 t en 1 4 / ; zeer onwaarschijnlijk de No. 14« en 14b; 
het bestaan van No. 13 acht ik uitgesloten ; de andere enveloppen 
bezit ik. 

In dit jaar verscheen ook nog de definitieve uitgifte met den 
juisten waardestempel van 4J4 p., dus overeenkomend met het 
tarief op de achterzijde; de tekst is zoowel voor als achter precies 
gelijk aan No. 14.^, de kleur echter is donkerviolet; ronde klep. 

1924. No. 15. 4V2 p. (51/2 P ) donkerviolet op grijs zeemkl. 
Nog zij vermeld, dat alleen de Nos. 5, 6 en 7 den naam van 

den drukker vermelden : »Thos. De La Rue & Co. Ltd. Patent.« 
Het zal mij natuurlijk zeer aangenaam zijn, als mij afwijkingen 

of nieuwe emissies gemeld worden, waarom bij voorbaat dank. 
Sdam. W. P. COSTERUS P Z N . 

Bestaat Nederl. Indië Senf No. 35 zonder punten 
op de E van Indië ? 

Onder bovenstaand opschrift komt van de hand van zekeren 
F. Stretz uit Toronto in de bondsmededeelingen over September 
1924 van den »Deutscher PhilatelistenVerband« onderstaand 
artikel voor. Het bijgevoegde cliché vertoont de 25 c. opdruk op 
25 c. Nederland (Yvert no. 35,. 

De vertaling luidt aldus : 
In het jaar 1923 stelde de »American Philatelist« vol. no. 36 

no. 9 deze vraag en vertoonde dit zegel met de ontbrekende 
punten , welke zekere heer E. J. Newcomer ter beschikking 
gesteld had. 

Vier jaren vroeger had een ander verzanielaar, de heer N. 
Hagenauer uit Pittsburg (V S.) reeds eenzelfde exemplaar ge
vonden. Deze heer Hagenauer wendde zich in Maart 1919 tot 
den bestuurder van de postzegelverzameling in het Nationaal 
Museum te Washington den heer Joseph B. Leavy, om ophelde
ring te ontvangen. 

Het antwoord luidde : 
Joseph B. Leavy 

U.S. National Museum • 28 April 1919. 
Washington. 

Den heer N. Hagenauer 
Pittsburg. Pa. 

Het doet mij leed U te moeten melden, dat de opdruk op 
bijgaande zegel eene vervalsching is. Wanneer U hem nauw
keurig met den echten opdruk vergelijkt, zult U bemerken, dat 
de getallen en letters, in hel bijzender CT, alle verschillend zijn. 

De heer Hagenauer stelde zich met dat antwoord in het jaar 
1919 tevreden, tot het artikel in de »American Philatelist« ver
scheen. 

Dat artikel bewees hem, dat ook nog een ander verzamelaar 
den zegel zonder punten bemerkt had en bezat en bewoog hem, 
aan den redacteur van de »Am. Phil.« in Cincinnati als volgt 
te schrijven : 

Hiermede zend ik U een exemplaar Nederl. Indië, in mijn 
bezit sedert 1919. In den aanvang van het jaar 1919 ontving 
ik verscheidene honderden Nederl. Indië op brie/stukken. Als ik 
de zegels aan een studie onderwierp (tot mijn leedwezen had ik 
ze van de briefstukken afgeweekt) vond ik den zegel zonder 
punten. 

/k herinner mij echter gofd, dat alle zegels op briefstukken en 
door de post gebruikt waren. Het is mijn bedoeling dit zegel 
aan een Europeesch specialist te zenden, zoo gauw de verhou
dingen aan de overzijde der zee zich wat opgeklaard hebben. 

Hierop antwoordde de redac teur : 
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Hierbij ontvangt U no 35 Nederl Indie terug. Het komt m 1. 
geheel overeen met het exemplaar in ons Juni -nummer van de 
»Am Phil « Het origineel werd den eigenaar teruggezonden 
Het schijnt mij toe, dat de zegel echt kan zijn, doch maak ik 
geen aanspraak een kenner van Nederl Indie te zijn 

Misschien draagt het artikel ertoe bij, dat een Eurofeesch 
kenner ophe lder ing geeft. 

Achtend, 
Adolf D Fennel 

Met het oog op het feit, dat de heer Hagenauer stellig be 
weert, dat hij den zegel van een door de post afgestempeld brief-
stuk afweekte, kon het toch mogelijk zijn, dat de zegel met 
opdruk echt is 

Een vervalsching tot schade der post ligt niet voor de hand, 
daar de opdruk de nominale waarde niet verhoogt Voor het 
geval dat de vervalsching tot benadeeling van ve.zamelaars ver
vaardigd is, was de zegel in ieder geval niet op de goedkoope 
maniei, waarop de heer Hagenauer ze ontving, te verkrijgen 
geweest 

Verder moet in aanmerking genomen worden, dat voor het 
geval de vervalschers dit zegel uit zucht op winst vervaardigd 
hadden, zij den zegel ook wel hier en daar tegen hoogen prijs 
aangeboden hadden , zulk een poging zou ongetwijfeld niet on 
opgemerkt gebleven zijn en het recht- of onrechtmatige bestaan 
van die afwijking toch zeker ergens bevestigd zou zijn geworden 
Daar de artikelen in amerikaansche couranten wegens gebrek 
aan specialiteiten geen verdere opheldering biachten, is de aan
gelegenheid de duitsche vakpers overgegeven, in de hoop, dat 
zulks definitieve uitkomst tengevolge zal hebben 

w g F Stretz, 
Toronto Canada 

De redacteur der »Mededeelmgen« voegt als onderschrift 
daaraan toe 

WIJ geven deze regelen benevens een afbeelding van den zegel 
zondei punten en hopen eveneens dat het gelukken zal, het 
vraagstuk op te lossen Deels wijl het erom gaat of het eene 
vervalsching is, deels om in het belang der zaak verbreiding 
te veizekeren, hebben wij een plaats onder »Sammlerschutzi 
ingeruimd Wij verzoeken in het bijzonder onze hoUandsche 
lezers, het geval ter hand te nemen en ons te berichten 

Alhoewel Y^ert ze ook vermeldt in zijn catalogus houdt onder-
geteekende zich voor mededeelmgen over bedoelde afwijking ten 
zeerste aanbevolen. 

L. ROSSEEL 
Copernicusstr 208, den Haag 

DIE DUMMEN HOLLÄNDER! 
Nadat onze oostelijke buren de goedgeloovige Hollanders 

volgestopt hebben met hun waardeloos bankpapier, schijnen ze 
nu te trachten hetzelfde te doen met allerlei rommel en prulle-
boel op philatelistisch gebied 

Wees ik U een vorig artikel op de eigenaardige prijscourant 
van de firma Kohl, nu wordt mij door eene ernstige verzame 
laarster ter inzage gestuurd eene circulaire van «Briefmarken 
Ein-und Ausfuhr Gesellschaft m b h , Köln a/R », met verzoek 
deze zaak in he t Maandblad te behandelen, en gaarne voldoe 
ik aan dit verzoek, daar de circulaire op een zeer smakeli)ke 
wijze het l ichtgeloovig publiek tracht beet te nemen 

Op een zeer uitvoerige wijze wordt men verzocht deel te 
nemen in eene ruilvereeniging van ongesorteerde zegels. Om 
porto te besparen , wordt aangeraden de zending zoo groot 
mogelijk te maken tot 5 K G 

Te gelegener tijd ontvangt men daarvoor terug een ander 
pak zegels en zal zooveel mogelijk met de wenschen van den 
inzender rekening gehouden worden. Deze transactie loopt over 
3 j a a r ' 

Steeds wordt erop gewezen, dat het ongesorteerde «Missions-
marken» zijn' Hoe dit ongesorteerde nu te rijmen is met de 
mededeeling, dat pakket A bijzonder geschikt is voor beginnende 
verzamelaars en B voor meer gevorderde is mij een raadsel 

Maar nu de clou In deze circulaire is een kleine mededeeling 
ingesloten onder den titel «Streng vertraulich > Einmaliges 
Angebot '» 

Hierin wordt te koop aangeboden «Berühmte gestempelte 
Briefmarken Facsimiles bezw. Nachdrucke, Neudrucke, Stempel 

facsimiles u. s. w. der Alt Deutschen Kleinstaten, Bergedorf, 
Braunschweig etc. Moldau Ochenskopfen, Toscane, Bntsch Guiana, 
Schweizer Cantonal Marken» Hieraan is toegevoegd de mede
deeling, dat «diese KoUection von originalen bezw von echten 
Marken kaum zu unterscheiden sind, und in vielen Sammlungen 
als echt bezw als originale eingefurt werden » 

Brutaler kan het haast met , en ik ben het volkomen met de 
geachte vraagster eens, waar deze vraagt, of hiertegen met 
krachtig opgetreden moet worden, daar velen, aangelokt door 
deze aanbieding, schandelijk misbruik hiervan zullen maken, door 
ze te gelegener tijd voor echte zegels te doen doorgaan 

Niet alleen de Bond en de groote Nederlandsche Veieenigingen 
mneter hiertegen opt reden , maar vert iouwende dat ook nog in 
Duitschland op dit gebied vereenigingen zijn, die den naam en 
den handel op philatelistisch gebied hoog willen houden, moet 
men deze vereenigingen verzoeken om medewerking ten einde 
deze praktijken uit te loeien A C Voss 

Een Nouveauté! De Vereemgmg van Postzegelverzamelaars 
»HOLLANDlAs te Amsterdam heeft op hare pogingen om in 
de hoofdstad eenspeciaal verzamelaars-loket te verkiijgen, succes 
gehad De Directeur van het Hoofdpostkantoor, de heer C. 
Schreuder, heeft hiertoe zijne welwillende medewerking verleend, 
zoodat binnenkort — voorloopig bij wijze van proef — des 
Zaterdags van 2—5 nam de gelegenheid voor den verkoop van 
zegels zal worden opengesteld. Over de verkrijgbaarstelling van 
Koloniale frankeerzegels, poststukken enz wordt nog overleg 
gepleegd, met he t Depar tement van Kolomen W e hopen, dat 
de besprekingen hieromtrent ook zullen slagen, want het ligt 
juist m de bedoeling van onze pogingen om in de allereerste 
plaats het veikrijgen van »Koloniale« postwaarden te vergemak
kelijken . 

Moge de »proef« nu tot resultaat hebben, dat he t loket definitief 
wordt ingericht, dan kunnen de verzamelaars en handelaars m 
de hoofdstad »HoUandia« dankbaar zijn voor hare bemoeiingen 
in deze 

Zoodra de datum van de openstelling van het nieuwe loket 
bekend is, zal dit natuurlijk m de groote bladen gepubliceerd 
worden J A K A S T E I N . 

N V. Hekker's Postzegelhandel Dit nummer bevat een adver
tentie inzake deze jonge Naamlooze Vennootschap, voortgekomen 
uit den bekenden postzegelhandel van den heer Hekker 

Gevestigd op een der beste s tanden van Amsterdam — Regu-
lieisbreestraat 24, naast »Tuschinsky« — wenschen wij de jonge 
zaak onder de energieke leiding van haar directeuren, de beeren 
Hekker en Milius, veel succes. 

De heer Heijmans Jr , Rot terdam, zendt ons de vertal ing van 
een Artikel over onze nieuwe postzegels in Stanley Gibbons 
Monthly Journal van October 1924 Zonder het met het stukje 
geheel eens te zijn, is het toch wel goed, eens te weten, hoe 
een bekend bui ten landsch vakblad over onze nieuwe zegels 
oordeelt Het stukje luidt 

Holland De teekenmg van de nieuwe Serie, waarvan de 
eerste waarden dezer maand zijn verschenen, kan ons met 
in haar voordeel s temmen De »kunst« is even krankzinnig 
als altijd en geheel onwaaidig aan de waardigheid \ an een 
groote Europeesche natie De eenige hch tende plek is 
»Portret der Koningin» m type als bij de uitgave van de Hol-
landsche Kolomen 1902 Deze, mits goed afgedrukt, zullen 
een welkome afwijking zijn van ruwe kluchtige produkten 
van de lest van de serie. 

Men meldt ons, dat dit type, in nieuwe kleuren, uitslui 
tend gedrukt is ter gelegenheid van de poslzegeltentoon-
stelling in den Haag (wat een slechte gewoonte wordt hier
mede verspreid ') 

Opmerking verdient, dat een Nederlandsch Dagblad onlangs 
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verklaarde, dat Nederland nu gevcorden was een vierderangs 
natie op postzegelkundig gebied. Misschien zal de groote 
oogst in 's Gravenhage dienen, om bijzonder de aandacht 
op dit onderwerp te vestigen, maar zeker is het, dat het 
record van nieuwe uitgiften van dit land gedurende de 
laatste jaren niet aanmoedigend is. 

m Uit de Engelsche Vakpers. m 
Zjjn de druilen zuur? 

De heeren Whitfield King & Co, Ipswich, Engeland, zijn 
specialiteiten in het leveren van nieuwe uitgiften. Zij geven 
ook uit een „Monthly Bulletin of Philatelic Novelties". 
In het September-nummer van dit „Bulletin" kan men het 
volgende lezen: 

„Three special stamps were issued on September 6th 
of the denomiations of 10, 15 and 35 cents, which 
will be sold only at the International Philatelic 
Exhibition at the Hague, and only two sets will be 
allotted to each applicant on production of ticket 
of admission costing 50 cents. As the stamps will 
not be sold at any Post Office and are clearly not 
required for postal use, they can only be regarded as 
souvenirs, and no collector need regret their omission 
from a new issue service." 

Hollands waanzinnige knns t ! 
Zoo noemt Stanley Gibbons Ltd. het bij de beschrijving 

van de nieuwe zegels in haar „Monthly Journal", luidende 
als volgt : 

,,Cuttings illustrating the designs of the new series, 
of which the first value is issued this month (dit 
heeft betrekking op de 4 ct.) do not presdisposeus 
in its favour. The ,,art" is as crackbrained as ever 
and quite unworthy of the dignity of a great Euro
pean nation. The only bright spot is a „Queens 
Head" type, reminiscent of the Dutch Colonies 
type of 1902. This, if properly printed should 
provide a welcome relief from the crude comicali
ties of the rest of the set. We cannot describe the 
other designs for they convey nothing to anyone 
blessed with a modicum of sanity." 

Wie is Mr. R. Gordon Wimberlj 1 
Wat deze heer doet, kunt U lezen in de Engelsche 

philatelistische pe r s : speciaal inlichtingen geven ove'" 
Holland. Dit is een zeer prijzenswaardige bezigheid, indie'^ 
de inlichtingen juist zijn. Wat denkt U b.v. van de vol
gende berichten : 

,,Mr. R. Gordon Wimberly, writing from Rotterdam 
on April 22nd, says that the statement that the 
Dutch Indies Jubilee stamps are to be destroyed is 
somewhat inaccurate. They were to be withdrawn 
from sale on April 30th, and offices can exchange 
those on hand for current issue up till May 31st, 
but the stamps could be used postally after May 
1st. „As to their being destroyed as the surplus 
charity stamps, as I have it on good authority (\'?) that 
the latter are to be destroyed by cancellation and 
sold by Post Office auction at the future date." 
The same happened to the De Ruyterstamps, and I have 
sheets of those postally cancelled with gum still on 
the back." 

(„Stamp Collecting, 10 May 1924.) 
Die Mr. Gordon Wimberly weet het toch maar! 

K. A. H. Jr. 

De Philatelistische Pers. 
door K. A. HEIJMANS Jr. 

11. 
Overgaande tot de Verzamelaars-periodieken heb ik deze ge

splitst in Europa en Buiten-Eiiropa, alphabetisch op landen 
gerangschikt. Aldus komt het eerst aan de beurt: 

A. EUROPA. 
België. Het voornaamste blad is Le Philatéliste Beige, het 

officieel orgaan van den Belgischen Bond, van »1' Amicale Phi-
latélique«, Brussel en verscheidene andere tot den Bond behoo-
rende vereenigingen, tevens van »1' Union des Timbrophiles,« 
Luxembicrg' Het is een welverzorgd tijdschrift in de Fransche 
taal: de in Nederland welbekende heeren Bigwood, Maingay en 
Pulinckx zijn geregelde medewerkers, de laatstgenoemde heer 
is hoofdredacteur-administrateur-directeur. Een tweede tijdschrift 
is het in 1923 opgerichte Sambre et Meuse Philatélique, orgaan 
van de »Sociétés Philatéliques de Namur et de Mons.« 

Een tijdschrift, dat zijn lezers hoofdzakelijk in België telt, is 
La Revue Postale, opgericht te Brussel in 1893, in den oorlog 
gestaakt en na den oorlog vereenigd met /' Annonce Timbrolo-
giqite. De wedevuitgave werd ter hand genomen door den heer 
Alfred Grandjean, Verviers, later te Brussel, doch sedert eenige 
maanden verhuisd naar Parijs, zoodat genoemd blad bij Frankrijk 
is ondergebracht. 

Ten slotte bestaan er in België vele ruilvereenigingsorgarien, 
min of meer philatelistisch, doch geen van bijzonder belang. 

In Danzig bestaat een goed weekblad, de Briefmarken-Rundschau, 
oorspronkelijk verschenen als wekelijksche bijlage van het dag
blad »Danziger-Zeitung', thans afzonderlijk als tijdschrift ver
schijnend onder redactie van Erich Hentschel. Als bron van het 
nieuws over de postzegels van Danzig, is het blad voor specia
listen van deze »vrije stad« onontbeerlijk. 

In Denemarken verschijnen twee periodieken: Den Danske 
Filatelist en Jydsk Frimaerkeblad, beide bladen worden door 
handelaren uitgegeven, resp. de heeren Aage Reddersen en 
Nedergaard. Het eerste is een >house organ«, het tweede neemt 
ook advertenties van derden op en is tevens officieel orgaan van 
eenige Deensche vereenigingen. De inhoud van beide bladen is, 
voor zoover men Deensch begrijpt, wel lezenswaardig ; de abon
nementsprijs is zeer gering, nl. Kr. 2.—, resp. Kr. 2 50 per jaar. 

Duitschland IS het vruchtbaarste land ter wereld op het gebied 
van — goede — philatelistische periodieken. In en naden oorlog 
zijn er eenige, zeer goede, veidwenen, o.a. de sedert 1889 door 
Hugo Krötzsch uitgegeven »Deutsche Briefmarken-Zeitung«, een 
van de beste tijdschriften, die ooit bestaan hebben. Thans ver
schijnen er 4 onafhankelijke tijdschriften, 3 vereenigingsorganen, 
4 advertentiebladen, 8 handelaarsbladen, waaronder 6 »house-
organs« en I periodiek, uitsluitend ten doel hebbend te waar
schuwen tegen vervalschingen, vervalschers en andere ongeoor
loofde praktijken. Dit laatste is het Briefmarken-Informationsblatt, 
uitgave van Josef Droste, Dortmund. Het »Vei trauliches Korres
pondenzblatt«, jaren lang het blad op dit gebied, is in den 
oorlog verdwenen. ,,i 

De onafhankelijke bladen zijn het weekblad Sammler Woche. 
München, een welverzorgd tijdschrift, langen tijd onder redactie 
van den heer Alexander Bungerz, thans onder redactie van den 
hfer Albert Kürzl, tevens uitgever er -van; het weekblad Brief
marken Umschau, Leipzig, niet ininder belangrijk doch met viele 
advertenties, redacteur de heer Ernst Marre, tevens redacteur 
van het Schwaneberger-Album ; het maandblad Die Post, onder 
redactie van den heer Louis Senf, verschijnt reeds vanaf 1893 
en tengevolge van de onvermoeide reclame-campagne van den 
uitgever in Nederland — en over de geheele wereld — welbekend. 
Sedert eenigen tijd geeft dit blad zeer interessante vervolg-
bijlagen, n.l. afwisselend Handbuch der Philatelistischen Literatur 
van den welbekenden auteur Max Ton, en Bilder aus dem Post-
Verkehrswesen, fraai geïllustreerd OD kunstdrukpapier gedrukt. 
Het vierde, niet minder belangrijk tijdschrift, is de Deutsche 
Sammler-Zeitung van Noske, Borna-Leipzig. Dit blad is opgericht 
onder den titel »Die Ganzsache«, doch daar in Duitschland wel 
veel, doch niet voldoende belangstelling voor poststukken bestaat 
om een afzonderlijk tijdschrift in het leven te houden, is het 
als »algemeen« philatelistisch tijdschrift voortgezet. Het heeft 
thans vier afzonderlijke afdeelingen : een over postzegels, een 
over stempels, een over Luchtpost en nog steeds de voornaamste 
over Poststukken. Overbodig te zeggen, dat de heer Costerusaan 
deze afdeeling een ijverig medewerker is! 

De advertentiebladen zijn de in AW^r/«»»/genoegzaam bekende 
Internationaler Postwertzeichen-Markt, Poessneck, vroeger versche
nen onder den naam »Intern. Briefmarken-Ofifertenblatt« en de 
General Anzeiger fier Philatelie, Ludwigslust i. M. Voorts de 

rj . jnL^jj. j j 
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Illustrierte Zeitung für Philatelie, voorheen Poessneck thans Berlijn 
en de Internationaler Atizeiger für Philatelie, Hamburg. 

De vereenigingsorganen zijn die der 3 groote Duitsche ver-
eenigingen : Der Philatelist, orgaan van de »Internationaler Phi
latelisten-Verein« Dresden, bestaat sedert 1880 ,in 1922-23 gestaakt, 
doch thans weder in eere hersteld ; Germania Berichte, orgaan 
van den »Germania-Ring«, Leipzig^ en de Deutsche Philatelisten-
Zeitung, orgaan van de »Intern. Philatelisten-Verband«, Goessnitz. 
Alle drie hoogstaande tijdschriften. 

Als Handelaarsbladen kunnen genoemd worden het/ / /«.r^n«^/« 
Briefmarken-Journi I, uitgave Gebr. Senf, Leipzig, verschijnt on
afgebroken sedert 1873. Litteratuur-verzamelaars zoeken de jaar- . 
gangen 1873-1879, die zeer zeldzaam zijn. Ve rde r : de Berliner 
Briefmarken-Zeitung (Philipp Kosack, Berlin) met zeer veel 
offerten van den uitgever, de Deutsche Philatelist (M. Kurt Maier, 
Berlin) met goeden, doch geen overvloedigen inhoud. Ho/mann's 
Illustrierte Briefmarken-Rundschau (Leipzig), waarin o.m. in de 
aatste nummers een interessant vervolgartikel over de 3 Pf. Saksen 
s opgenomen, Mitteilungen Karl Hennig (Weimar), waarvan de 
abonnementsprijs (M. 10.— voor 12 nummers) tamelijk hoog i s ; 
terwijl de twee volgende ook advertenties van derden opnemen, hoe
wel de uitgevers postzegelhandelaren zijn, T^.\. Ac Sächsische Brief
marken-Zeitung (Alfred K.\ixÜ\,Colditz i. Sa.)snAt Wilrttembergische 
Sammler-Umschau (Werner Voss, Mergentheim, Württ.) Een 
periodieke prijslijst, die evengoed onder de catalogi als onder 
de vakbladen kan vermeld worden, is de Preisliste van Richard 
Borek, Braunschweig. Elk nummer geeft vakkundige berichten 
en artikelen, hoofdzakelijk over nieuwe uitgiften (geen cliché's), 
elk nummer bevat een completen catalogus, afwisselend van 
Europa, Koloniën en buiten-Europa. 

Voor ruil-zoekenden zijn nog van belang de volgende gedeel
telijk philatelistische bladen, organen eener luilvereeniging : 
Der Kurier (Globus, Datteln, Hoofdzetel Zaltbommel, Nederland) 
Concordia Post (C. C. A., Berlin-Charlottenburg) en de Welt-
correspondenz (Weko, Endorf, Bayern). Hiervan noein ik slechts 
de voornaamste : in Duitschland bestaan tallooze ruilvereeni-
gingen met een eigen orgaan. 

Engeland heeft een hoogstaande pers, ongetwijfeld tengevolge 
van de i5(^rö<'/j--philatelistische journalisten. De meest bekende 
philatelistische journalist is de heer Fred. J. Melville, die ook 
de vruchtbaarste pen heeft gehad. Vele handboeken, zoowel 
algemeene als over afzonderlijke landen of groepen, zijn van 
zijn hand verschenen, terwijl hij hoofdredacteur is van drie 
philatelistische tijdschriften : The Stamp Lover, zijn troetelkind, 
daar dit blad het officieel orgaan is van the »Junior Philatelie 
Society«, opgericht door den heer Melville, toen hijzelf nog bij 
de Juniors behoorde, terwijl hij ook vanaf de oprichting tot 
heden President van genoemde vereeniging is, TheStamp Collec
tors' Fortnightly, en he t veert iendaagschblad, dat in elk nummer 
»auction-reports« geeft, en The Postage Stamp, opgericht in 1907 
als weekblad, doch in den oorlog als maandb lad voortgezet. 
Zoowel de »Stamp Lover« als de »Postage Stamp« zijn op fraai 
papier gedrukt met bijzonder veel illustraties, waarbij de Nieuwe 
Uitgiften. 

Derek Ingratn en Douglas B. Armstrong zijn twee andere 
bekende beroeps-journalisten. De eerste redigeert het weekblad 
— het eenige in Engeland — Stamp Collecting. Dit blad wordt 
uitgegeven door den heer F. Hugh Vallarcey, een zeer onder
nemend man, die in korten tijd (in 1915 nam hij »Stamp Col
lecting« over) aan zijn naam een wereldbekendheid heeft doen 
geven. Behalve »Stamp Collecting« geeft hij uit »the Stamp 
Trade Advertiser«, leeds genoemd, eengroo t aantal boekwerken, 
o. a. de »Stamp Collecting Handbooks«, terwijl voor korten tijd 
door hem werd geschreven in vereeniging met den heer Sidney 
A. R. Oliver het groolsche werk over Enge land : »The Postage 
Stamp of Great Britain 1840-1922« (564 pagina 's , prijs 21/—). 
»Stamps Collecting« geeft alles wat een Engelsch philatelist 
maar wenschen kan, heeft vooraanstaande medewerkers , corres
pondenten in de meeste landen, kortom is een succesvolle 
wereldonderneming. De abonnementsprijs bedraagt 15/— per 
jaar, hetgeen nog geen 10 ets. per nummer maakt. 

Behalve de reeds genoemde, zijn er nog 2 onafhankelijke 

tijdschriften in Engeland: The Philatelic Magazine, u-itgave van 
A. H. Harris, verschijnt thans elke veertien dagen en London 
Philatelist, maandblad. Dit laatste, het orgaan van de »Royal 
Philatelie Society«, London, wordt beschouwd als het meest 
wetenschappelijk philatelistisch tijdschrift der wereld, doch slechts 
een gering aantal verzamelaars zal zich voor den inhoud, hoofd
zakelijk verhandelingen van één land of uitgifte, bij voorkeur 
een Engelsche kolonie, interesseeren Men moet wel tot de 
»grooteren« behooren, wil men den inhoud kunnen waardeeren, 
terwijl bij abonnement elk nummer op circa i gulden komt. 

Het bovenstaand genoemde veertiendaagsch tijdschrift The 
Philatelie Magazine is een der weinige Engelsche periodieken, 
dat zich ook voor buitenlandsche toestanden interesseert en 
door propaganda in het buitenland zich ook buiten Engeland 
populair trach] te maken. Voor eenige maanden b.v. gaf het 
uitgebreide mededeelingen over onze internationale tentoon
stelling, waarbij o.a. ook de fotos van de beeren v. d. Schoor(;n 
en Bonn waren afgedrukt; in het October-nummer kwam een 
flink verslag voor van de Tentoonstel l ing te 's-Gravejihage. De 
redacteur en uitgever, de heer Albeit H. Harris was ook per
soonlijk te 's-Gravenhage waardoor de berichten over de nieuwe 
Nederlandsche postzegels juist waren, een compliment dat nu 
niet bepaald aan elk Engelsch blad kan woiden g e g e v e n ! 

Van de niet in details besproken Engelsche bladen is moeilijk 
te zeggen, welk het beste i s : ze zijn alle e v e n g o e d ! E v e n e e n s 
een goed, een heel goed blad, is Stanley Gibbons Monthly Journal, 
het »house-organ« van de fa. Stanley Gibbons Ltd , uitgever 
van den catalogus van denzelfden naam. Het »MonthlyJournal« 
geeft o.m. ook geregelde supplementen op dien catalogus. Drie 
andere »house-organs« ziin : The British Philatelist, uitgave van 
Chas. Nissen, uitsluitend art ikelen over Engeland en Koloniën, 
The West End Philatelist, uitgave van D. Field, onder redact ie 
van Chas. Greenwood en The Philatelic Journal of Great Britain, 
onder redactie van W. B. Haworth. Dit laatste wordt uitgegeven 
door de fa. Sefi, Pember ton & Co., Ltd, waarvan de firmant 
P. L. Pember ton de zoon is van wijlen Edward L. Pember ton, 
een der eerste Engelsche postzegelhandelaars, die de eerste 
Engelsche Prijslijst uitgaf, in 1862. 

(Wordt vervolgd.) 

Tentoofistelliügeö, Congresseö, eüz. 
Intern. Tentoonstelling Parijs 1925, Onzen geachten mede

werker, den heer Leon de Raay, firma Yaar & Co., te Water
graafsmeer, gewerd de hooge onderscheiding te worden benoemd 
tot Commissaris-Generaal voor Nederland -vt^ox de Internationale 
Postzegeltentoonstelling 1925 te Parijs. 

® ® 
Ingezonden. 

(Buiten verantwoordelijkheid der Redactie.) 

® ® 
® 

® Cl? 
Naklanken van de Tentoonstelling. 

Geachte Redactie. 
Beleefd verzoek ik U plaats voor het navolgende : 
Voor de onlangs afgeloopen Tentoonstel l ing vroeg ik begin 

Juni 19 vierk. Meter aan en betaalde deze direct. Eerst begin 
September, toen ik mijn verzameling kwam uitleggen, hooide ik 
dat mij slechts 12 M^. was toegewezen. Ik moest nu op het 
laatste moment een groot deel mijner inzending (84 bladen met 
blokken Nederland en Curagao) in een album-koffertje laten, 
hetwelk ik — onder protest tegen het geen bericht geven — 
aan het comité overhandigde om t.z.t. door de ju ry nagekeken 
te worden. Ik verwachtte niet anders dan dat ik daarvoor ge
roepen zou worden ; het koffertje moest afgesloten worden, daar 
het anders zou open va l len ; niemand zeide mij dat ik de sleutel 
moest afgeven; n iemand vroeg mij om den s leute l ! 

Zonder meer echter beoordeelde de jury alleen de tentoon
gestelde bladen, liet mij niets weten, waarschuwde mij niet toen 
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het koffertje dicht bleek, liet dat liggen, en nam dus geen kennis 
van een groot deel mijner verzameling. Toen ik dit hoorde en 
daartegen protesteerde, werd mij opgemerkt dat ik dan maar 
het koffertje open had moeten laten of de sleutel afgeven. 

M.i. is dit geen behoorlijke behandeling van zaken geweest 
en geef ik in overweging om bij volgende tentoonstellingen een 
betere regeling te treffen. 

In de eerste plaats behooren dan de inzenders veel eerder 
gewaarschuwd te worden hoeveel ruimte zij toegewezen krijgen, 
opdat zij zich daarnaar kunnen richten met hunne opstelling, 
c.q. zich kunnen terugtrekken. Voorts behoort de jury geen 
gesloten doozen of koffertjes met inzendingen voorbij te loopen, 
maar behoorlijk bekend te maken waar de sleutels gedeponeerd 
moeten worden; voor al het geld dat er voor betaald wordt is 
dat toch zeker niet te veel gevergd ! En ten derde wil het mij 
voorkomen dat de restitutie van het te veel betaalde (i c. 7 M^. 
ad f 4,50) veel eerder moet plaats hebben en niet, zooals in 
mijn geval, eerst einde Septerniier en nadat er door mij twee 
maal schriftelijk om gevraagd was. 

Gaarne wil ik toegeven dat het comité en de jury het zeer 
druk h a d d e n ; maar de onderwerpelijke kwestie was dan toch een 
zóó direct belang van een inzender, dat dit niet op dergelijke 
wijze totaal verwaarloosd had mogen worden. 

Beleefd dankend voor de verleende plaatsruimte, 
Hoogachtend, 

T H . J. J. ROQUÉ, 
I October 1924. Toussaintkade 40, den Haag. 

De heer Roqué heeft aan het einde der eerste week, in elk 
geval na bekendmaking der bekroningen, den voorzitter hierover 
gesproken en gaf toen toe, dat hij niet begrepen had, dat de 
jury het niet geëxposeerde, in zijn oordeel op nam en hij niet 
met de gebruiken op de hoogte was. Hier heeft men gemeend 
dat het een leeg koffertje of de inhoud niet van belang was. 
Dat de inzendingen meer of minder moesten ingekort worden, 
was het gevolg van het laat binnenkomen van hoogst belangrijke 
aanmeldingen, waardoor de Tentoonstelling zeer aan belang
rijkheid en verscheidenheid heeft gewonnen. Dat de penning
meester bij zijn vjle werk zich niet in de eerste plaats met de 
terugbetal ing van inleggelden kon bezighouden, behoeft wel 
geen betoog. C O M I T É . 

Aan de Redactie v/h. Nederl. Maandblad voor Philatelie. 
Naar aanleiding van het verslag, voorkomend in het Maand

blad van 15 November j . l . , verzoek ik U beleefd het volgende 
te willen plaatsen : 

Tot onze veiwondering lazen wij in het orgaan van 15 Novem
ber, dat de heer Nieland op de vergadering van de Philatelisten-
Vereeniging »Groningen<f ter sprake bracht, dat wij voor onzen 
catalogus Nederland en Koloniën f 0,25 in rekening b r engenen 
hiertegen dient geprotesteerd te worden. 

Wij merken U echter op, dat door ons niemand verplicht 
wordt een dergelijken catalogus te koopen. Het staat lederen 
postzegelverzamelaar vrij, dit al of niet te doen. 

Het is nu reeds bewezen, door de vele aanvragen, tóblke wij 
ontvingen, dat een catalogus, speciaal van Nederland en Koloniën, 
in een werkelijke behoefte voorziet. Dat wij nu een tegemoet
koming in de groote kosten (aan cliché's, enz.) vragen, waarmede 
een dergelijke uitgave gepaard gaat, is toch niet onbillijk. Men 
betaalt voor een catalogus van Michel, Zumstein, e.a. toch ook I 

Bovendien is onze ondervinding, dat vele verzamelaars gaarne 
kosteloos een catalogus of prijscourant ontvangen voor het nazien 
der waarde van zegels, doch dat zij nimmer koopen bij de firma's 
van wie zij dezen ontvingen. Uit genoemd verslag kan men dat 
ook opmaken, door de opmerking over de gepeperde prijzen 
»van die firma's«. Hierin ligt opgesloten, dat de Vereeniging 
»Groningen« dus toch niet bij ons tot koopen overgaat, doch 
wel den catalogus gratis zou wenschen te ontvangen. 

Ten slotte deelen wij U mede, dat door ons, aan koopers van 
zegels, de betaalde f 0,25 wordt in mindering gebracht, indien 
men dit wenscht. 

Inmiddels verblijven wij met de meeste hoogachting, 
H. C. CORRELJÉ, 

Intern. Postzegelhandel. 
Utrecht, 24 November 1924. 

% 
Veilingen. 

% 
Uitslag van de Zegelveiling op 25 September 1924. 
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OMSCHRIJVING VAN DEN KAVEL. 

lo 
11 
12 
'3 
i4 

15 
i6 
17 
i8 
'9 
20 
21 
22 
23 
24 

25 
26 
27 
28 

29 
3° 
31 
32 

33 

7500 
6000 
6000 
8000 
4500 
4000 
3000 
6500 
4ooo 
4300 
300 
10 

800 
500 

120 
5Ó 

400 
400 
400 
100 
500 
1000 
4o 
740 

8000 
5700 
3000 
550 

lOOOO 
5000 
1600 
2600 

1475 

16000 
II000 
5900 
1350 

Binnenlandse/ie Fr ankeer zegels. 
stuks 

» , 

» . . . 

j> 

» 

» 
» ongetand 
» ä f 10 
» diverse opdrukken 
» luchtpostzegels 

Jubileumzegels 1813—1^13, 
» in complete seriën 
» van f 10.—-
» • » S<~ 
» » » 2,50 
» » » I,— 
» » » 0,50 
» verdeeld in 250 van f5,- 250 van f2,50 
» » gemengd 
» » opdruk f2,50 op f 10,—. . 
» Jubileumzegels 1898—1923 gemengd 

Fortzegels, 
» 
» 
1 

» de Ruyterportzegels 
Frankeerzegels van de Ned. Koloniën. 
stuks 

» 
» 
» verdeeld in : \ 

700 stuks opdruk Java ! 
450 » » » Buiten Bezit», f 

1450 » diverse opdrukken . . . I 
» verdeeld in : \ 

975 stuks Suriname \ 
500 » Curagao J 

Buitenlandsche Frankeerzegels. 
» , * 
» 

zegels afkomstig van Dep. v. Buitenl. Zaken 

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

Door den bekenden Postzegelhandel J. Mebus, te Amsterdam, 
is uitgegeven een prijscourant der bestaande zegels van Neder
land en Koloniën, met alle typen en tandingen Wij kunnen 
gerust mededeelen, dat zulk een uitgebreid werkje, dat bovendien 
rijk geïllustreerd is, nog nooit door een handelaar over onze 
zegels is uitgegeven. De prijs van f 0,25 kan voor niemand een 
beletsel zijn, aich het werkje, dat als ' t ware een vereenvoudigd 
handboekje kan genoemd worden, aan te schaffen. S. 

m^m • N . Y A A R Ä. C ? • P.V̂ f̂ f̂ .̂ Pô Â̂ ^ 
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Bullet. Mens. no. 19 van de firma A. en R. Sanguinetti, 
Milaan 6, via S. Givannio in Conca 5. 

Dit nummer van het maandelijksch Bulletin der bekende 
jMilaneesche firma is iets zeer bijzonders, ' t is voornamelijk een 
zeer mooi geïllustreerde prijscourant van zeldzame zegels, tegen 
sterk gereduceerde prijzen daar te bekomen. Maar 't is iets zeer 
bijzonders, omdat voor de eerste maal in Italië de groote 
zeldzaamheden in beeld zijn gebracht in natuurlijke kleur. Dat 
zijn de afbeeldingen bijv. van de oudste Mauritiuszegels n». 3, 
41 5) 5̂ > 5*> enz., Yvert. Het is of men de origineelen voor zich 
ziet. Ook OudItaliaansche Staten zijn zóó vertegenwoordigd, 
Sicilië 50 gr. bruin rood, Napels 50 gr. rood, een prachtexem
plaar 15 c. blauw Italië 1863, ongetand, enz. enz. 

Het is een lust voor de oogen ! 
Dit nummer van het Bulletin Mensuel is op aanvraag gratis 

te verkrijgen. S. 
• Les timbres d' Allemagne de 1914 ä nos jours, par Maurice 

Bachelet. 
■ Een niet minder dan 78 pagina's Svo groote rijkelijk geïllu

streerde studie van een Franschman over Duitsche zegels van 
in en naoorlog. Op zich zelf reeds een interessant verschijnsel, 
dat bewijst, dat de veroorloging, waaraan zoovelen jaren lang 
hebben gelaboreerd, geneeslijk is en dat «het daghet», wel 
niet in 't Oosten, maar in dit geval in 't Westen. 

Zeer uitvoerig vindt men de laatste uitgifte van 't Keizerrijk 
beschreven, o. a. met de engelsche spion zegels en hun herkenning. 

En dan de regen van republikeinsche zegels, met hun milli
oenen en milliarden opdrukken; de verschillende typen en 
variëteiten. 

Het werk is bijgewerkt tot op dit tijdstip, zelfs de Stephan 
zegels vindt men er reeds in beschreven. Men kan eruitleeren, 
hoeveel toekomst er zit in vele dier «en bagatelle» behandelde 
zegels, 't Is een heel mooi werk, dat in elke philat. bibliotheek 
thuis hoort, en voor y'/j franc te verkrijgen is bij V Echan giste 
'Üniversel, 25 Galerie Montpensier, Parijs I. S. 

Stamp Collecting for All, door Stanley Philips. Uitg. Stanley 
Gibbons, 391 Strand, London. Prijs i sh. 3 d. franco. 

Een werkje van den grooten propagandist voor onze liefheb
berij, van 56 pag., rijk geïllustreerd, waarin de moeilijkheden 
voor den beginnenden verzamelaar uitvoerig worden beschreven, 
met het gevolg : dat ze niet zulke moeilijkheden voor den aan
dachtigen lezer meer zijn. Zeer praktische en leerzame wenken 
worden er gegeven. Zoo bijv. : zegels zijn teekeningen, bood
schappers, geschiedkundigen, herauten al wat je maar wilt, maar 
hij voor wien zijn verzameling niets beteekent dan getallen of 
geldswaarde, zal nooit een goede verzamelaar worden, want een 
ééhte verzamelaar is een minnaar van wat hij verzamelt en geen 
rekenkundige of financier alleen. En 't volgende : Een zaak is 
er, die een postzegelverzameling moet leeren en dat van waarde 
zal zijn elk oogenblik van 't leven : nauwkeurig opmerken. 

Wij wenschen het boekje, dat bijv. bevat afbeeldingen van 
eenige zeer zeldzame poststempels, in veler handen. Dat het 
up to date is, blijkt er wel uit, dat van ons schipbreuktwee 
centzegel een afbeelding is opgenomen. S. 

 Catalogus Yvert & Tellier, Champion, 1925. Het is moeilijk 
over deze 29e uitgave wat nieuws te schrijven. De catalogus, 
die vooral in de oorlogsjaren er hier te lande in is gekomen, 
wordt door zooveel Nederlandsche verzamelaars gebruikt, dat 
eene aanbeveling overbodig is. Ook deze uitgave is keurig ver
zorgd en in het bekende handige formaat gehouden. Voor de 
Engelschsprekende landen is tegelijk met de Fransche een 
uitgave in het Engelsch verschenen. Wij wenschen den ener
gieken samenstellers hiermede een groot succes toe. v. B. 

Oebr. Senfs 111. PostwertzeichenKatalog 1925. Europa. — Deze 
nieuwe bewerking van den wereldbekenden Senf is in het oude 
zakformaat, gebonden in violetkleurig linnen, dat zoodanig 
bewerkt is, dat nóch water, noch vocht de kleurtint schaden 
kan, een voorzorgsmaatregel voor duizenden van belang. Het 
eerste deel, Europa, telt 23.000 nummers, meer dan 2800 ophel
derende aanteekeningen en geeft van meer dan 40.700 soorten 
de prijzen aan. Het werk telt 832 + 7 blz. inhoud (op deze 
laatste zijn de jongste Nederlandsche incl. de tentoonstellings
zegels te vinden) benevens voorwoord, enz. enz. Het is altijd 

de best geordende van alle catalogussen en is de meest betrouw
bare leiddraad voor alle verzamelaars, al mogen enkelen den Senf 
afbreken: men moet echter de redenen kennen en deze zijn 
niet in het belang der verzamelaars. De samenstelling van den 
Senf is zeker wel de meest praktische en gemakkelijkste, hij 
verwart den zoekenden verzamelaar niet, zooals andere groote 
catalogussen door de uitgebreide, het zoeken bemoeilijkende 
scheidingen of de samenvoegingen van uitgiften doen. 

De prijzen onderwerp ik aan geen bepaalde beschouwing, al 
betwijfel ik, dat onze brandkastzegels voor den Senfprijs verkocht 
worden. De prijsverhouding laat altijd te wenschen over, waarom ? 
Ik zie niet in waarom deze niet zuiver geregeld kan zijn voor 
alle normale uitgiften. Waarom moet b.v. Danzig i gld. op 
2 Mark gesteld worden en de Duitsche mark, die veel hooger 
is, op I '/a Mark ? Het is nog heel wat erger in andere catalo
gussen, ja ! maar dit vraag ik niet, ik vraag van den Senf een 
verbetering, een basis voor «ruilliefhebbers» ; zien deze nu niet 
toe, dan .moet een der partijen huilen. Opmerkelijk is hier en 
daar de «verlaging» van prijzen, vergeleken met die van den 
Senf 1914. Maar ik kan toch den Senf met meer zekerheid 
dan eenig ander dergelijk omvangrijk werk, allen verzamelaars 
ten zeerste aanbevelen. Het werk is eenig; handboek en catalogus
prijslijst te zamen, een gids en raadsman zelfs voor den meest 
gevorderde, die het naslaan van meerdere werken onnoodig 
maakt. Ook afdrukken van destempels, die, hetzij door regeeringen 
gebruikt om voor spotprijsjes zegelsstellen in groote hoeveelheden 
aan speculanten in scheurpapier te verkoopen, hetzij door particu
lieren om op te lichten: beide soorten zouden voor den verzamelaar 
als «bedrogsstempels» worden beschouwd! Bestelt dit beste 
handboek bij de in ons Maandblad adverteerende handelaars en 
vergeet niet het «Vorwort» aandachtig te lezen, en te overdenken, 
dat het in »uw» belang is ! J. B. R. 

A Margyar Levélbélyeg. — Die Briefmarke Ungarns. — Op 
10 Augustus j . l . verscheen nr. 2/3 van dit eerste Hongaarsche 
tijdschrift voor zegelkunde en verzamelwezen te Budapest bij 
Karl C. Häuser, Ellisabethring 54; abt. 35,000 kr Het is zeker, 
dat de Hongaarsche verzamelaar met de uitgave van zulk een 
grootsch opgezet tijdschrift geluk moet gewenscht worden ; voor 
buiten Hongarije is echter het kleine gedeelte inhoud in de Duitsche 
taal van te weinig algemeen verzamelaarsbelang, dat het zich 
op den noodigen buitenlandschen zal kunnen rekenen. Wil dit 
nieuwe tijdschrift, even goed bewerkt, een lang leven beschoren 
zijn, dan is een uitbreiding ook voor de Duitsch lezende kringen 
noodzakelijk ! J. B. R. 

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

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

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

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

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

Alle aanvragen moeten vergezeld gaan van het verschuldigde 
bedrag. 

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

Hendrik Jacobszstraat 19, Amsterdam. 

V R A A G T UW LEVERANCIER 
VOORDRUKALBUMS, 
BLANCO ALBUMS EN 
ANDERE PHILAT. ART. 
4 din. Europa in klemb. 
PRIJS fl 65,— (208) 

Overal Verljrijgbaar! 

i z f  j ^ j K j ^ j B ü r t m i 
VVATCRORAArSMCCK •M.YAAR^ C^* -o A D I R . L t C N D E RAA1 

= • IHT.TEL. Z U I D fcJS', 
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POSTZEGELS 
IN PRACHTEXEMPLAREN, 
50—70 o/o b e n e d e n Senf. 

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

P.Servaas Smits, Deventer. 
ö t a r GEEN LEVERING OP MANCOLIJST. {29) 

1 ■ KI 
u w VERZAMELINGEN, DOUBLET
TEN, POSTSTUKKEN, ENZ., T E G E N 
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 U I 7, A M S T E R D A M 
T E L E F O O N NOORD 4135. (86) 

M.A.MANUSKOWSKI 
 POSTZEGELHANDEL, 

NIEUWE MOLSTRAAT 43,  DEN HAAG. 
SPECIAAL IN NEDERLAND EN KOLONIEN, 

 DUITSCHE KOLONIËN. 
DANZIG EN MEMEL. (204) 

Q ® ? ' ® ? ' ( g : ^ ( s : ^ ( 3 : ^ ® : : : ^ 6 ) ( ? " v ® ' g ® ' ^ ' g ® ' ^ ^ D 

1 HOLLAND. Il 
TUBERCULOSEZE6ELSI906 ^ 
Iste kwaliteit, per 100 series f 20,— i® 
2de kwaliteit, per 100 series f 10,— 0 
Yvert fr. 3,40 per serie. (174) (̂  
 PRACHTIG RUILMATERIAAL.  |i 

D.Eteel8Uanstraan8.AM| 

J,lil[!l8lllllllllllllillillllllllllllllBIIIIIIIIIIIIIIII|[|illllllllllllllll|ll|ll|il|ll||l|||||||||||||||||j||||i||||| if. 

BELA SZILAGGI, 
Ml 8 KOL EZ (HONGARIJE), 

wenscht in ruilrelatie te treden. "ï'r 
Biedt aan speciaal HONGARIJE 
en EUROPA. _ _ _ 

(194) 
ii'iiii'ii'ili.iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii«iiiiiii:iiiiiiiii|iii!iliiiiiiiiiii;iiiiiiiiniiiiiii!iii{iniiiliirtiiiu 

TE K O O P A A N G E B O D E N : 
25 jaargangen London Philatelist, 1898—1913, 

in halfleer gebonden, .^j 
1914—1922, ongebonden. .5^ 

15 

7 
(•93) 

Philatelie Record, 1 . ^ 

1897/99^ 1902/131 keurig gél). 
III. Briefm.Journal, 'T|i 
1907 —1913, keurig gebonden. 

ADRES: J R E C L A I R E , , 
ALEXANDERLAAN 6, HILVERSUM^ 

100 verschillende Danzig / 1,50, 60 verschillende Memel + 80 fr. 
Yvert ƒ 5,—, Opper-Silezië 1520, compleet, 17 stuks ƒ 0,45, Zuid-
Slavië 1921, compleet, 14 stuks / 0,45, Zuid-Slavië 1922-24, 1—30 
Dinars, compl. 7 stuks, Yvert fr. 24,—, slechts ƒ 1,50, Zuid-Slavië 
1919, opdruk »Kraljevstvo«, 3 h.—8 kronen, 14 stuks / 1,25. (9) 

F0STZE6ELHANDEL JOS. LA FOUTBE, 'S-HAGE. 
Prins Hendrikstr. 61 - Postcheque en Giro no. 31822. 

Amsterdamsche Postzegelbeurs 
Op nader ie bepalen datum, v ó ó r 18 Januari 1925, zal 
d o o r de AMSTERDAMSCHE POSTZEGELBEURS haar 

IH' V E I L I N G 
w o r d e n gehouden . » » » 
Belangrijke kavel* zu l len ter tafel w o r d e n gebracht. 
A a n be langhebbenden wordt o p aanvraag gaarne de 
catalogus toegezonden d o o r : Hel Bestuurslid 

W H H o « > f & m i t DE CLERCQSTRAAT 95 , 
• * ^ « » * U C 1 » I I 1 1 1 , (199) A M S T E R D A M 

g! 'g§) <c® g) JAAR-ABONNEMENTEN (S ®7' ( f l ^W 

Op Philatelistisehe Tijdschriften. Nummers 
per jaar: 
12. Sambre et Meuse Philatélique . . 
12. Die Post 
12. Schweizer Briefmarken-Zeitung . . 
12. Kosmofilatelist 
10. Svensk Filatelistisk Tidskrift . . . 

0 24. The Philatelie Magazine 
®] 52. Stamp Collecting 
f| 52. Mekeel 's Weekly Stamp News . . 
©1 12. Madrid Filatelico 
^ 12. Philotelia 
m Proernummers h 2S eent franco. 
2 K. Ä. HEIJMANS Jr., Vijverhofstr. 161, ROTTERDAM, ^ 
P| belasl zich met hei bezorgen van abonnemenien op en adver- K 
^ ienlics In ALLE Phllateiistlsche Tijdschriften der wereld. (156) b 
Ut^ t^ 1^ (^ (^ (^ (^ (^ (^"KT<^ ^\ ^ ^ '^ ^ ^ ^ ^U 

Abonnement 
per jaar; 

f 1,15 
• f 3 -

f 2,10 
f 2,75 
f 4,50 

• f 4,50 
. f 9 -
■ f 5 

f 3,25 
f 3,50 

A T T E N T I E ! De in dit Maandblad geannonceerde Brandkajt
zegels zijn ook in ruil voor andere Ned.zegels 

verkrijgbaar, b.v. U geeft voor 1 serie brandkastzegels: 
200 stuks 50 ets. Jubilé 19:23 
100 » I gid. » 1923 

(205) 100 stuks 50 c. Jubilé 1913, 
of 100 » I gld. » 1913, 
» 50 » 2Vjgld. » 1913, 
. 35 . 5 gld. » 1913, 
» 3 » 10 gld. » 1913, 
of 12 Seriën De Ruijterporten, compl. enz., enz.; ook lagere waarden en andere 
zegels van Nederland zijn in ruil te geven. Aanbiedingen worden gedaan 
aan den Postzegelhandel „Universel", J. J. A. Engelkamp, Spui 13, Amsterdam 

25 » 2V2gld. » 1933 
18 » 5 gld. » 1923 

of 100 Seriën Tooropzegels. 

p r y Op verzoelf .wordt U gratis en ;̂!;) 
franco toegezonden : (:|:) 
Maandelijksche Geïllustreerde Prijscourant i 

(Prijzen in Italiaansche Lires). '^^■., 
Firma AMLETO e BENATO SANGÜINETTI 1 

M I L A N O (6), I T A L I A . Ülf 
Telefoon 12—215. ViaS. Giovanniin Concaö. •.:j;.J 

De firma is lid van de Italiaansche en van de Oosten (•:;,: 
rijksche Vereeniging van Postzegelhandelaren. fV;. 

{fS" Correspondentie in het Itallaansch, Fransch '<':l 
of Duitsoh te voeren. (150) \^} 

• GRIEKENLAND, B 
VERZAMELINGEN, GEPLAKT IN BOEKJES MET SCHARNlERTjES. 

100 
150 
200 
300 
400 

GRIEKENLAND. 
Zegels van 
Griekenland 

van 1861 1924 
zonder 

variëteiten. 

/ 2,50 
6,50 

1 4 
38,— 
82,

KRETA. 
30j Zegels van Kreta / 
50jtiehalve de vreemde » 
g t j kantoren. 
251 
40 / 

THRACië. 
Helleensclie 

administratie. 

1,60 
. 5 

1 2 
o __ 
5,

Grielcenl. 19Ï3, cpl. serie, Yv. 289344, ongebr of gebr,59 w f S5,
Revolulie, serie, behalve de no.293 en 310, ongebr. of gebr., 57 w. f ZS,

D E R I J K S T E V O O R R A A D V A N G R I E K S C H E Z E G E L S . 
Uitvoering van mancolijsten onverschillig volgers welken catalogus. 
^ — M A T I G E P R I J Z E N ! — 

N. GARAS, E x p e r t , ATHENE, 44 Rue Bouboulinas. 
Lid van de „S. 1. des N. en T.P.", te Parijs en van „Breda" (Holland) 
Vertegenwoordiger van de „Echo de la Timhrologie". (20O) 
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p05tzc9clverzatnelaar5 

\ 

Door aankoop van een 
generaal verzameling, 
zijn wij in staat aan vele 
aanvragen te voldoen. 

\ 

Nederland en Koloniën, België, 
Beienen, Baden, Amerika, enz. 
1 = ^ ^ COMPLEET. = = = 
Ruime keuze in Series en Hlbums

Catalogus V.Nederland en Koloniën, 
tevens prijscourant onzen f irma, 

FRANCO 25 CENT. ' 

I Grootste en modernste 
inrichting in het cen

trum van het land. I 
INTERNflTIONflLE POSTZEGEbHANDEL 

 H. C. CORREUÉ, 
Nobelstnaat 7 UTRECHT. Telefoon 2782. 

R. KORMOS, 
POSTZEGELENGROSHANDEL, 

DEN HAAG  Anna van Buerenstraat 90 . 

1 Steeds te koop gevraagd : 

NEDERLAND EN KOLONIËN ingroote hoeveelheden. 
(  ) S P E C I A A L G E Z O C H T : (57) 
JUBILEUM EN OPDRUKZEGELS 1923, GEBRUIKT. 

THE PHILATELIC MAGAZINE 
is een der grootste, voornaamste en leidende Engelsche 
Philatelistische tijdschriften. Het v e r s c h i j n t e l k e 
i4 d a g e n met 32—45 pagina's, onder redactie vanden 
heer ALBERT H. HARRIS en met medewerking van de 
meest vooraanstaande Engelsche philatelistische auteurs. 
G e r e g e l d e , u i t g e b r e i d e r u b r i e k e n : Maandover
zicht, Nieuwe uitgiften (rijk geïllustreerd), Veilingopbrengst
prijzen, Vereenigingsnieuws, enz,, enz. 

De a b o n n e m e n t s p r i j s is zeer billijk en bedraagt 
slechts f4,50 per jaar, waarvoor men 26 nummers franco 
krijgt toegezonden. PROEFNUMMER tegen inzending van 
20 cent aan ongebruikte Nederl. postzegels van den {208) 
•  Agent voor Nederland en Koloniën : 
K.A. HEIJNIÄNS Jr. Vijverhofstr. 161, ROTTERDAM. 

^mmmmß^mmmmm^mmm 
HUGO MICHEL, G . m . y , , WEIMAR, 

OPGERICHT IN 1890. 

VERKOOP. 
POSTZEGELHANDEL ^ = 

INKOOP. RUIL. 
UITGEBREIDE PRIJSCOURANTEN OVER GELEGEN
HEIDSAANBIEDINGEN G R A T I S OP AANVRAAG. 

: = MICHELCATALOGI: 

i 
i 

OVERZEE 1925 . . . . f2,50 
ERUOPA 1924/25 _ f 2 — 
(Prijzen in Goudmarken) • • • • > 
MICHEL'S MAANDELIJKSCHE 

SUPPLEMENTEN. 
Abonnement voor 1924 (12 nrs. 

franco) f2,—. 
De MICHELCATALOGUS heeft 

de grootste verspieiding van alle 
gezamenlijke catalogi der wereld en 
is onmisbaar voor lederen ernstigen 
verzamelaar. 

AANBIEDINGEN VOOR DEZE MAAND: 
HONGARIJE. Madonna, compleet, 8 versch. f 0,60 

Dienstzegels, alle 29 soorten, compl.  2,40 
Portoprovis., alle 21 stuks, compl. 1,25 

SCHWANEBERGERALBUM, sedert 44 jaren bekend als het 
beste en meest gewilde der geheele wereld, in alle soorten, 
tegen origineele prijzen. Prijslijsten op aanvraag gratis. 

In vraag steeds te lioop; Series van aiie landen, in hot bijzonder 
nieuwigheden, alsoolt alle Europazegels voornamolijlt DUITSCI4E 
KOLONIËN, ongebruilit en gebruiiit, en OUODUITSCHLAND. 

BANKIER: Bank voor Handel en Industrie, 
COOLSINGEL 49, ROTTERDAM. 

^ , 
Wm^^^^m&i^ 

(■95) 

I 
1 1 WÊammmÊÊÊÊmÊÊÊÊm 1 1 H 
' N E D E R LA ND.  I 

Ontwerp van J . Wiener, gedrukt iSoor de firma ^H 
Honing & Co. te Zaandam. Proef 5 et. zwart f 25,—. ^Ê 

Deze zeldzame proef is zeer gezocht door hare lieurige uitvoering ^ H 
en groote schoonheid. (Fernand Serrane.) — — — ^ H 

1867. 15 cent bruiH; onget. met volle gom f 22,50 ^Ê 
1869. 1 cent zwaf't, proef in de gekozen ^ B 

kleur, waarde £ 2 . . . .  15, 
1869. ] et. zwart, 1 et. groen, 1 Vj et. rose, 

2 et. geel, 2'/i et. lila, ongetand, 
met volle gom  80,— 

1869. 2 et. geel, gebruikt op briefstuk, 
n̂sfe; ongetand, kabinetstuk . .  25,— 

Hulpporto, Aug. 1924, 5 ct. zwart 
op 1 et. rood (1899), Kopstaand 
ongebruikt  40,— 

(Van dit zegel zijn sleclits 200 stuks bekend). 

mil NEDERLANDSCHIMDIË. ||]|| 
Provisorisciie Landmail 22 Sept. 1847 

216 Port f 50,— 
1908. 22 Vï ct. opdruk Bezit Buiten .  45,— 
1915. Roode Kruis. 5 et. op 1 ct., olijf, 

Kopstaand, ongebruikt .  100,— ^ ^ 
(Van dit zegel bestaan slechts 17 stuks.) ^Ê 

1921. (Februari). Provisorische Port Soerabaya, ^Ê 
Te Betalen Port tweeen halve cent f6,—. H 

PIERRE VOS, " 
PRINSENSTRAAT 82, '\- DEN HAAG. 

(196) • ' ' ' 

11 ■■■■■^nni^ 11 ■ 
HAMMIilWaW •M.YAAR l C^ ^ _ D I R . L E £ 7 N D E RAAT 
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N. V. HEKKER'S POSTZEQELHANDEL, 
Reguliersbreestraat 24 (NAAST TUSCHINSKY), AMSTERDAM. 

VEILINGEN. ■■■ TAXATIES. 
LEVERING OP MANCOLIJST. 
NEDERLAND EN KOLONIËN. 

ZELDZAAMHEDEN. 

DIRECTIE: 
P. J. HEKKER. H. C MILIUS. 

ï 
LEVERING VAN ZELDZAME ZEGELS VAN ALLE LANDEN VOLGENS MANCOLIJST 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, BATGUM, ENZ., ENZ. VOORRADIG. 

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

W. IIOUTZAMEII, STRAND 3 6 8 , LONDON W. C. 2, ENGELAND. 

wmummw •N.YAAR ^ C ^ 

II 

^ _ D I R . L E O N D E R A A Y 
= • I N T . T E L . Z.UIO 6 2 5 S 

1lfi&»täf*^Uißli. 
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De heer Deggeller zou gaarne vernemen of het heden avond 
in de bedoeling ligt verslag uit te brengen van de laatste Bonds
vergadering. De heer Korteweg deelt h ieromtrent een en ander 
mede, wat den heer Deggeller aanleiding geeft lot eenige opmer
kingen, waarmede de aanwezigen kunnen instemmen en naar 
aanleiding waarvan de voorzitter namens de bijeenkomst hem 
in overweging geeft, indien een en ander juist blijkt te zijn en 
de omstandigheden zulks gebieden, namens de H. P. V. te handelen. 

Hierna de gebruikelijke verlotingen en eene kleine veiling, 
o .m. van de zegels, getrokken op loten van de Tentoonstel l ing 
en van stellen Tentoonstellingszegels. 

Vervolgens na rondvraag sluiting. De Secretaris. 
C. J. COELAND. 

Aangenomen als: 
Werkend lid. 

A. J. van Eelde, Statenlaan 18, 's-Gravenha^e. 
J. Jacobs, Jacob Mosselstraat i, 's-Gravenhag^e. 
S. Slavekoorde, Cypresstraat 136, 's-Gravenhage. 

Correspondeerend lid. 
dr. A. H. van den Berg, Hoorn. 

Candidaten : 
Werkend Lid. 

A. P. Hotz, Schenkweg 166, ^s-Gravenkagc. fEigen aangifte.) 
mevr. E. Struwe-Reuvers, Duncklerstaat 52, 's-Gravenhage. 

(Voorgesteld door dr. A. N. van Praag.) 
mevr. C. Matzen, tijdelijk Pension Zeelandia, Statenlaan 100, 

den Haag. 
J. W. Schiff, Directeur Nederl Indische Handelsbank, Huize 

Nieuw Rijksdorp, Wassenaar. (Beiden voorgesteld door L. A. C. 
de Bock.) 

Correspondeerend lid. 
J. A. Schuurman, Gouwe i, Gouda. (Eigen aangifte). 

Adresveranderingen. 
Th. G. van der Garden, thans Vogelkersstraat 34, Den Haag. 
mej. M. Raufft, thans De Vriesstiaat 25, Den Haag. 

BIJEENKOMST op Dinsdag: 23 December 1924 ( iuplaats van 
Donderdag: d a. v., zflnde Kerstmis) , 's avonds te S'/t 
nar, in het Znid-Hollandsch Koffieliais, Grrenmarkf, 
te 's-Gravenliage. 

Notulen. Verloting. 
Ingekomen stukken. Rondvraag. Sluiting. 
Ballotage nieuwe leden. Eventueele veiling. 
Mededeelingen. 

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

VERSLAG van de vergadering van Dinsdag 25 November 
1924, in Café National, te Arnhem. 

Aanwezig 21 leden en i candidaat-lid. Nadat de voorzitter de 
vergadering heeft geopend, worden de notulen voorgelezen en 
goedgekeurd. Daarna wordt medegedeeld, dat door welwillende 
medewerking van een in Amerika wonend landgenoot gelegenheid 
bestaat alle postzegels van de Vereenigde Staten van 1902 af 
tegen loketprijs + porto te verkrijgen. De heer Blanken, Spijker
straat, stelt zich beschikbaar tot 31 December a.s. de aanvragen 
te ontvangen. 

Daarna is de ballotage van de candidaat-leden aan de orde 
en worden beide tot het l idmaatschap toegelaten. 

Als vertegenwoordigers van »de Globe« voor de Bondsver
gadering worden voor 1925 gekozen de beeren Van Balen, 
Blanken, Heidenreich en Kramer. Daarna stelt het bestuur enkele 
wijzigingen voor in het huishoudelijk reglement, die alle worden 
aangenomen. De heer Blanken leest daarna het reglement voor 
de rondzendingen voor. De veranderingen zullen den leden 
worden toegezonden. Hierna sluiting. 

De Secretaresse, 
J. G. S C H U U R M A N - M E E S T E R S . | 

Nieuwe leden. 
93. A. Vlietstra, Beverwijk. 

107. W. J. G. G. van Zanten, Patrijzenplein 10, Arnhem. 
Bedankt als lid voor 1935. 

i8. A. E Zimmerman, Hoofdstraat 9, Velp. 
100. G. J. Groenema, Pelssingel 29, den Bosch. 
io4. W. A. O. Holsheimer, Goeman Borgesiusplein 41, Arnhem. 

Adresveranderingen. 
7. mej. A. J. Backer van Ommeren wordt Emmasrtaat4,/4>-«^éw. 

23. mevr. S. Brinkman is Rijnstraat 38, Amsterdam. 
52. J. Nash wordt Lab. de Geologie de 1'Université, Grenoble. 

P. J. Kuijters, 2de Adelheidstraat 151, dett Haag, is no. 102 
en niet no. 107. 

Bekendmaking. 
De penningmeester herinnert de leden aan art. 8, alinea 3a : 
»De contributie wordt hem vóór i Februari toegezonden. Na 

dien datum wordt op kosten van de in verzuim gebleven leden 
over het bedrag beschikt.« 

De directeur van de rondzendingen verzoekt tot nader bericht 
geen boekjes met buiten Europeesche zegels, behalve die van 
de Nederl. Koloniën, in te zenden. 

VERGADERING op Dinsdag 30 December 1924, 
SOCIRTEITSAVOND op Dinsdajr 13 Januari 1924, 

's aTonds te 8 uur, in Café , ,Nat ional ." 

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

GEWONE BIJEENKOMST op Dinsdag II November 1924, 
des avonds te 73̂ 2 «ur, in het Poolsch Koffiehuis-

Aanwezig 20 leden. Voorzitter de hee r De Ruiter. 
Voorlezing en goedkeuring der notulen. De heer Van Walraven 

heeft voor deze bijeenkomst zijne verzamelingen Nederland en 
Suriname ter bezichtiging gesteld, welke met zeer groote belang
stel l ing worden bezichtigd. De voorzitter zegt den heer Van 
Walraven onder applaus dank voor het vele schoone, dat hij 
heeft laten genieten. 

Hierna had de zegelverloting plaats . Tenslot te wordt door de 
beeren Nieuwenhuijs en Van Haiderwijk gevraagd, of het niet 
gewenscht is, de Vereeniging een weinig meer u i t t e breiden en 
op welke wijze, dat dit het beste zou kunnen geschieden. De 
voorzitter stelt voor dit punt in de jaarvergader ing te bespreken. 

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

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

VERSLAG der algemeene vergadering op Woensdag 26 
November 1924, in café „Hollandais", te 's-Gravenhage. 

Aanwezig 63 l eden ; bericht van verhindering van de beeren 
Hoeijenbosch, SchuUer en Braams ; de heer Van der Willigen 
is wegens ziekte verhinderd. De voorzitter opent de vergadering 
met een bijzonder woord van welkom voor de aanwezige 
nieuwe leden. 

Voor de verloting zijn zegels geschonken door den heer en 
mevrouw Van der Houwen, de beeren Nowee, Groeneboer, Ver-
legh en Van der Moer s ; bovendien eenige exemplaren voor 't 
falsificatenalbum door mevr. Van der Houwen. Van mr. Van der 
Haagen in dank ontvangen eenige boeken en jaargangen voor 
de bibliotheek, waarvoor volgens besluit dezer vergadering nog 
drie werken zullen worden aangeschaft. 

Voorstellen, ingekomen van den heer Kirchener omtrent de 
rondzendingen, worden aangehouden, wegens afwezigheid van 
den heer Van den Willigen. Staande de vergadering wordt 
besloten bedoelden afwezige een telegrafischen wensch voor 
beterschap te zenden. 

Wegens herhaalde klachten wordt gewaarschuwd tegen de 
volgende adressen : Béla Szekula, Luzern, F . Brommer te Lima, 
Fr. H. Shuster, Chicago en Hans Buser te Bazel. 

vmnanr 
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Een bespreking wordt geliouden over de min of meerdere 
belangrijkheid der verschillen in kleur en papier van de weer 
verkrijgbaar gestelde roode tientjes met die der vroegere uitgifte. 

Van den heer Struijk gaan rond een nieuwe prentjesbriefkaart 
met Zijlpoort te Leiden, waarop die is aangeduid als Morsch-
poort, met bewijzen dat dit een foutieve naamstelling is. 

Bij de ledenverkiezing worden de candidaten met 57 s temmen 
vóór aangenomen. 

Bij de verloting wint de heer Van Dop den is ten prijs. 
Aan de rondvraag wordt deelgenomen door de beeren Trouw, 

Bakker, Groeneboer, De Groot en Millaard. De laatste deelt 
mede van zijn plan omtrent eenige lezingen in de volgende 
vergaderingen. 

D.' volgende vergadering zal met ' t oog op de feestdagen 
gehouden worden op Donderdag 18 December. 

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

Vergaderingen. 
BËSTUÜRS- en ALGEMEENE VEBGADERING op Donderdag 

18 December 1924, respeet lere iyk te 7V4 en 7'/» uur, in 
Café »HoUandais«, Groenmarkt, te 's-Grarenhage. 

1. Notulen. 6. Veiling. 
2. Mededeel ingen. 7. Rondviaag. 
3. Ledenverkiezing. 8. Sluiting, waarna gelegenheid 
4. Verlot ing. tot ruil (van welke gelegen-
5. Lezing door den heer J. G. heid wel wat ruimer gebruik 

Millaard. (Den leden wordt kan worden gemaaakt) . 
verzocht hun Yvert-catalogus 
mede te brengen) . 

Bedankt als lid met 31 December 1924. 
J. M. L. Crèvecoeur, no. i8. 

Verbeterde nieuwe nummers. 
320. B. Hofman, Rotterdam. 
321. mej . Van Te t t e rode , Den Haag. 
322. mevr. C. C. M. Jeneron-Den Her tog , Den Haag. 
323. A. Visser, Medan. 
— Nieuwe leden. 

18. A. Vooges , Emmast raa t 42, Rijswijk (Z. H.) 
324. F . A. van Dongen, Rroekland, Raalte 
325. G. J. Scheepmaker , Buitenzorg (N. 0.1.) 
326. W. C. Eijckelhof, Binnenhof 19, Den Haag. 
yil. mej . Nieberding, Sneeuwbalstraat 125, Den Haag. 
328. Waldemar Vergien, Hauptstrasse 34 11, Danzig. 
329. C. A. Pull , Agnietenstraat , Tiel 
330. mr . S. Rink, Ambtmanst raa t , Tiel. • oic 
331. G. H. Jonkers, Stationstraat, Tiel. 
332. P. van der Brugh, Havendijk, Tiel. 
333. J. van Dalen, p/a G. W. Worst, Plantsoen, Tiel. 

Candidaat-leden. 
J. A. Heufif, Commies bij den R. v. State, Amstelstr. I2, Den 

Haag (Voorgesteld door F . A. van Scharrenburg en 
C. RootHeb). 

Joh. Ebbink, Voorstraat, Beesd. \ (Voorgesteld d o o r j . Sonne-
J. Razoux Kühr, Kalverbosch, Tiel. ) veldt en H. J. v d. Heuvel.) 

„ j TT T^T j T j " \ (Voorgesteld door J. H. van 
mr. G. V. d. Vt^x,, Ned.-Indie. [der Veen en F . K. Friederich.) 
P . G. J. van Essel, Lischstraat 51 B, Rotterdam. 
J. Neeleman, Bergweg 131, Rotterdam. 

(Beiden voorgesteld door J. P. W . van Eyk en J. C. Bender.) 
A dresveran deringen. 

127. J. Braams, Paradijslaan 49, Rotterdatn. 
158. H. P. Nowee, Bschdoornst raat 77, Den Haag. 

Contributie. 
Den leden wordt dringend verzocht vóór 15 Januari a.s. hun 

verschuldigde contributie te zenden aan den penningmeester , 
den heer C. van der Will igen, Beektaan 454, Postrekening 25142. 
Na dien tijd wordt er over beschikt met verhooging der te 
maken kos ten . 

Adresverander ingen, enz. aan den secretaris, Ful tonst raat 69, 
Den Haag. 

tMtl 

Ned. Phil. Ver. , ,0p Hoop van Zegels", te Haarlem. 
Secretar i s : G. HAMER, Kleverparkweg 123, Haarlem, Te). 2691 

Aangenomen als lid. 
C. B. Goemans, Rijksstraatweg 20, Schoten, (lid no. 75.) 
jh r . C. L. van Lennep, VsirsMeXvit^i, Blocmendaal. (lid no. 78.) 

Philatelisten-Vereeniging „Groningen", te Groningen. 
Secretar is ; C. M E I J E R , Oude Boteringestraat 39, Groningen 

VERSLAG der vergadering, gehouden op Maandag 10 No
vember 1924, in Hotel-Restaurant „Willems", Groningen. 

Aanwezig 31 leden. Voorzitter de heer Kuitert. De notulen 
der vorige vergadering worden goedgekeurd. 

Van bestuursvvege worden enkele pun ten ter bezuiniging ter 
.sprake gebracht , welke noodig is, aangezien voor het jaarabon
nement van het Maandblad thans f 3 , — per lid uit de kas wordt 
betaald, waarvoor later een restitutie van ± 2 5 % uit de exploi
tatiewinst wordt vergoed : 
1. Afschaffing van de convocaties voor de maandelijksche ver

gader ingen ; aangenomen, 
2. Afschaffing van de leesportefeuille; aangenomen met 22 

tegen 9 stemmen. 
3. Opzegging van het contract met den Raad van beheer van 

het Ndl. Mndbl. v. Phil, kan thans niet worden behandeld ; 
in het archief is geen afschrift van dit contract aanwezig. 
Vermoedelijk 'heeft de heer Enle van Gils destijds bij de 
oprichting onzer Vereeniging in 1915 een mondelinge 
afspraak te Breda gemaakt. *) 

4. Portovrijheid der contrólekaarten van het rondzendings-
verkeer wordt door de sectiehoofden dringend noodzakelijk 
geacht en blijft gehandhaafd. 

5. Voor bezuiniging bij de verlotingen geven verscheidene 
beeren middelen aan, waarmee rekening zal worden ge
houden . 

Nadat de heer R. B. de Jonge (eigen aangifte) als lid is aan
genomen, sluiting. 

Nieuw lid. 
85. R. B. de Jonge, Oude Kijk-in-'t Jatstraat 19, Groningen 

Adresveranderingen. 
30. J. D. Dik, Jozef Israëlsstraat 53, Groningen. 
76. P. L. Buschman, Peizerweg 5, Groningen. '-
83. C. van de Griendt, Meerweg, Haren. (Gron.) 
82. F . S. van Klooster F . S.zn., Verlengde Heereweg 131 a, 

Groningen. 
Vergadering. 

In verband met bovenstaande worden de leden erop at tent 
gemaakt , dat voortaan geen convocaties voor de vergadering 
worden gezonden ; de vergadering wordt gehouden op den 2den 
Maandag van de maand, waarvan tevens nog melding in-.het 
Maandblad . 

VERGADERING op Maandag 12 Jannari 1925, te %\4 «nr , 
in de bovenzaal van liet Hotel-Restaarant Wil lems, Heere-
»traat, te Groningen. 

De Secretaris, C. M E I J E R ; ' 
*) Het door het bestuur van „Groningen" onderteekende contract berust 

in het archief der administratie te Breda. Adm. 

Philatel.-Vereeniging ,,Zuid-Limburg", te Maastricht. 
S e c r e t a r i s : J. W. J o n k e r s , St. Lambertuslaan z6,Maastrichi. 

KORT VERSLAG van de vergaderingen van Maandag 
17 November en 1 December 1924, in de bovenzaal 
van de Sociëteit „Momus", Vrijthof, te Maastricht. 

Voor een 28-tal leden opent de voorzitter te 8.15 de vergade
ring. Nadat de notulen goedgekeurd zijn, heeft de stemming 
plaats en worden mevrouw Ising en mevrouw Rüssel met alge-
meene s temmen als lid aangenomen. De voorzitter heet de beide 
dames van harte welkom en hoopt, dat zij, evenals de andere dames 
dikwijls de vergaderingen zullen bijwonen. 

| L r . > j L j i l j j j M i p i i i i . l J | 
WATClf^GRAArSMFErR •M.YAAR ^ C , _ O I R . L E O N D E RA.AT 
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Het voorstel van mevrouw de Bruijn, om de jaarlijksche ver
loting op 12 Januar i te doen plaats hebben, wordt aangenomen. 

Behandeld wordt een schrijven uit Heerlen. Naar aanleiding 
hiervan wordt met algemeene stemmen besloten de afdeeling 
Heerlen op te heffen, door circulaire alle leden van Heerlen 
hiermede in kennis te stellen. 

Als onze vertegenwoordigers bij den Bond worden, nadat zij 
zich hiervoor beschikbaar gesteld hadden, de beeren H. Schaep
kens van Riempst en M. Micheels benoemd. 

Voor het falsificatenalbum schenken de beeren Schaepkens 
en Lint eenige zegels, evenzoo voor de verloting de beeren 
Micheels, Kamphuis , Vrydal, Govaarts, Theunissen, Schaepkens 

;=e'n Dückers . 
Met kienspel en beurs wordt de verdere avond aangenaam 

doorgebracht . 
Nieuwe leden. 

124. mevrouw Ising, Statenstraat , Maastricht. 
125. mevrouw Russel, Tongeischestiaat 4, Maastricht. 

Vergaderingen. 
Maandag 12 Januari 1926, 1 J!!!^*"'** ̂  ""'"'^".ïll^r'f: 
Maandal 26 Januari 1925,' } ï ^ ^ ^ ^ t ' " ' 

P h i l a t e l i s t e n  V e r e e n i g i n g , , A p e l d o o r n " , t e A p e l d o o r n . 
Secretar is : 

Geen yers lag o n t r a n g e n , 

P o s t z e g e l v e r e e n i g i n g , , H e l d e r " , t e H e l d e r . 
Secretaris : J. G. J. P O L L I N G , Draaisteeg 7, te Helder. 

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

Aanwezig 32 leden. Circa 8 uur opent de voorzitter, de heer 
Th. Uyttenboogaar t , met een woord van welkom de vergadering 
en geeft den secretaris gelegenheid tot voorlezing der notulen 
van de vorige vergadering, welke onverandeid worden goedge

■J I ADVER 
UITSLUITEND voor LEDEN 

der 
Aangesloten Vereenigingen. 

TE KOOP OF IN RUIL GEVRAAGD : 
Jiib. Ned. 192324. 2 cent, plaat 2, en 
10 cent, plaatIO, benevens alleonrcRel
matigheden; De Ruijterzesels en id. 
Portzegels in geli. of iialvevpllen. (104) 
F. H. M. POST, Maliebaan 104, Utrecht. 

■ 

keurd. Medegedeeld wordt, dat op de vorige vergadering de heer 
Eerderwijk door een misverstand als lid is candidaat gesteld en 
gekozen. Dit berust op eene vergissing, zoodat wij genoemden 
heer nog niet als lid mogen inschrijven. Voorts deelt de voor
zitter mede, dat ter bezichtiging aanwezig zijn 3 velschillende 
exemplaren albums Nederland en Koloniën van den heer Mebus 
uit Amsterdam. De voorzitter zegt, dat deze albums een zeer 
mooi stuk werk zijn voor een zeer lagen prijs en dat eventueele 
bestellingen door den secretaris in ontvangst worden genomen. 

Medegedeeld wordt, dat het bestuur zoo vrij is geweest om 
deel te nemen aan de hulde, betoond aan de Nooid en Zuid
Hollandsche Reddingsmaatschappij ter gelegenheid van haa r 
loojarig bestaan, en dat wij f5 ,— hebben bijgedragen voor het 
huldeblijk. De secreiaris heeft onze Vereeniging bij deze huldi 
ging vertegenwoordigd. 

Een voorstel van het bestuur, om eens per maand een beurs
middag te houden, wordt na eenige discussie aangenomen. 
Hiervoor zal per lid, dat aanwezig is, 10 cent gevraagd worden 
tot dekking der kosten. Deze middagen zulleii zijn op Zaterdag 
van 2 tot 5 uur. De voorzitter deelt mede, dat de bekendmaking 
dezer middagen zal geschieden door middel van de bekende 
rubriek van de «Heldersche Courant,» wat tot gevolg zal hebben , 
dat op onze Vereeniging meer de aandacht zal worden gevestigd. 

Verder wordt medegedeeld, dat, nu wij ons reglement hebben 
gewijzigd en wij het instituut »buitenleden« hebben, de naar 
OostTndië ver t rekkende leden, den tijd, dat zij in de t ropen 
doorbrengen, buitenlid kunnen zijn. Het bestuur stelt voor om 
de SintNicolaas verloting di tmaal te doen plaats vinden op 
Zaterdagmiddag 6 December en dezen middag tegelijkertijd 
beursmiddag te doen zijn. De voorzitter verzoekt den leden 
vooral prijzen bij het bestuur voor deze verloting te deponeeren 

Daarna vindt voor het eerst de maandelijksche verloting plaa ts 
de beeren Jansen en Veenstra zijn de gelukkigen. 

De voorzitter spreekt den heer Veenstra, die naar Indiè' 
vertrekt, een woord tot afscheid toe en wenscht hem een behouden 
thuiskomst. Geveild worden ongeveer 4o kavels, waarna de 
vergadering wordt gesloten. 

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

E N T I È N . I I ■ I 
UITSLUITEND voor LEDEN 

der 
Aangesloten Vereenigingen. 

TE KOOP OF IN RUIL GEVRAAGD: 
Jub. Ned. 192324. 2 cent, plaat 2, en 
10 cent, plaat 10, benevens alleonregel
matigheden; De Ruijterzegels en id. 
Portzegels in geli. of iialvevpllen. (104) 
F. H. M. POST, Maliebaan 104, Utrecht. 

Te l<oon of in ruil gevr Jub. Ned. '23
2c.l2XliV.,: 12X12;5c. 11X12; T/. c. IIX 
11'/,: 11X12 jlV.Xll; 2nc. IIXIIV,; llVjXI2Vs; 
UXII'/j ; 25 c. 11X12'/.̂ ; l2XllVj ; 35 c. 
il'AXl'lVJ; 50C."ÏIX]2''X'. 

dr. J. B. A. KIPP, Arnhem. 

Ondergeteekende deelt aan 
bekenden mede, dat hij 27 Nov. 
bedank t heeft als lid van „Apel
doorn." (202) 

B. J. W. V. d. MEER. 

Gelegenlieidsaanbieding. (210 
5 K.G. oniiitgezochte zegels, afkom

stig van philantropische instellingen 
en banken voor slechts f350; porto 
extra. Inh.plni.25000 zegels.Nog slechts 
kl voorr. John. Goede, Sloterdijk B 179. 

P O S T Z E O E L L I E F H E B B E R S ! ! ! ! ! ! ! 
Voor serieuze verzamelaars is er slechts EEN RONDZENDINGSVER

KEER en dat is S A B U 'S RONDZENDINGSVERKEER, uitgaande van 
Sammlerbund SABU, Wien V, Qrohgasse 6. — Inlichtingen bij den leider 
l . A. V4N DOORN, Soendastraat 31, Haarlem. [212] 

1892 SWN^"A'ME 1892 
hoogst zeldzaam S.V2 et. Iiulpzegel, zwart 
en geel. blok van 9 stuks ongetand, 
voor f 20.—. 
Br. onder no. 207, bureau v. d. Blad 

LUXEMBURG 
AANBIEDING VOOR ÉÉN KEER! 

1882. I c. — 5 ir. (Yv. 47-58)* 4o,-
1891/95. I c — 5 fr. (59-73)* 60,— 
1906. 10 c — 5 fr. (74 —85)* 85,— 
621/2 op 87 VJC. 2V2 en 5 fr. (86-88) 12,— 
1914. IOC. — 5fr. (95 — 109) 35,— 
1916/24. 13 opdruk (iio—118) 10,— 
1922. 2 c.—5 fr. (119—134f 145) 15,— 

DIENSTZEGELS. 
1892. I c. — 5 fr, (67 — 81) 75,— 
1899. IC. — 5 fr. (82 — 95) 60,— 
1908. I C . — 5 fr. (96—113) 100,— 
1915. 10 c. — 5 fr. ( I l 4 — 128) 65,— 
1923. 2 0 . — lof r . (129 — 148) 52,— 

Prijzen in Franscte francs. Alle 
zegels zfln nieuw. Geld Toornit! Men 
Terlange aanbiedingen Toor hier niet 
Termelde zege l s . Mancol^jstcn ! (213) 
B. DEDOYARD, Eselborn lluxemburg). 

G E V E S T I G D : 

:: POSTZEGELHANDEL :: 

GEBR. Vfld PRflflG, 
Hieuwe Doelenstraat 3, bij de Munt, 
flIVISTERDRIVI. Telefoon 43240. 

SPECIALITEIT IN HET LEVEREN 
 VOLGENS MANCOLIJST. 

(192) 

OL LQl 

BRANDKAST. 

Drijvende BrandkastZeiels, 
Yvert No. 1—7 (compleet), 977 francs 
cataloguswaarde, ä 55 Gniden per 

o s e r i e ; ook een serie in blokken 
D van v i e r voorradig . 

Franco na ontvangst van Postwissel. 

Postzegeltiandel JNIVERSEL". 
Spui 13, AMSTERDAM. 
(11) J. J. A. ENGELKAMP. 

Id verf eer f in dif ^lad. 

wsuwmum D I R : L E O N o r HXAT 
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(A^ 1885). POSTZEQELHANDEL {XM. 1885), 

FIRMA C J. H. ROOTLIEB & Co., 
Postgiro No. 28659. H E E R E N G R A C H T 8 , D E N H A A G . Telefoon No. 11333. 

S P E C I A L I T E I T HOLLAND EN KCLCNIËN. 
Kerst-Aan bied ing. SANZIACH^EN: Reclame-Aanbieding. 

: RECLAME-AANBIEDING. : 
Een speciaal verzameling van Nederland en Koloniën, waarin Holland en Nederlandsch-Indië 
nagenoeg compleet, Suriname, Curasao op enkele zeldzame typen, in blanco en voordruk-album, 
met + 1100 stuks, gebruikt en ongebruikt, in prima exemplaren, voor één duizend gulden. 

Verzameling in nieuw Schaubek-Album 1924, 3-deelig, met ruim 9000 stuks prima exemplaren, 
voor slechts zeven honderd vijftig gulden. 

Europa-verzameling in 3-deelig (klemruggen) Schaubek-Album 1923, met + 8000 stuks, wo . 
zeer vele seriën compleet, o. a. België (helm-serie), Oostenrijk en Duitschiand, Nederland; 
verschillende andere landen goed vertegenwoordigd, 't Geheel een goed onderhouden verza
meling om verder te verzamelen, voor zestien honderd gulden. 

Verder verschillende kleinere verzamelingen in prijzen van: f 50,-
f 500,—, welke ten onzent te bezichtigen zijn. 

f 200,- f 350,-

QIlIRAAL-WIRI^MlLlieil 
1000 verschillende f 2,50 3000 verschillende f 55,— 
2000 verschillende f 10,— 5000 verschillende f 95,— 

Duitschiand, 200 verschillende, slechts f 5,—. 

NIEUWSTE FIIIISCOIIRIINT van Holland en Koloniën wordt op aanvraag toegezonden. 
leveren wij als bijzonder goedkoop, w.o. hooge waarden 
der verschillende uitgiften, gebruikt en ongestempeld 

dooreen (hooge cataloguswaarden) : 
van Holland, 100 verschillende f 5,— 
van Nederlandsch-Indië, 100 verschillende f 5 , ^ 
van Suriname, Curasao, 50 verschillende f 5,— 

Voor ruildoeleinden 

Enkele rariteiten van Holland en Koloniën, o.a Nederland 5 et (1895), met kleine beschadiging, 
gebruikt, 1867, 5 et, 10 ct., 15 ct., 20 c, en beide typen ongebruikt en gebruikt, alsook alle 
porten en typen Prijs o p aanvraag. 

Eerstdaags versehijöiüg van het geheel nieuw bewerkte fllbum voor 1925 vaü 
r a ^ K s HOLLAND 1 1 K O L O I I I N » I 
met ruimte voor alle tandingen, typen en kleurverschillen, ook in K.B flink formaat in prijzen van : 
f 7,50 Linnen band. f 12,50 Lederen band. f ZO,— Luxe band. 

YVERT IN DE PRIJZEN VAN f7,50, f 11,50 
(206) 
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Te laat voor het St. Nicolaas-feest 
aangekomen K.B.-nibums der uitgave 

f 5,50; 

1-deelig Europa-Albutti, pracht band, van f IQ,— voor f 15,— 
2-deelig Europa-Album, pracht banden, van f 23,— voor f 17,50 
4-deelig Europa-Album, pracht banden, van f 65,— voor f 47,50 
VOORRADIGE SCHAUBEK—ALBUMS, alle met 15 O/o korting. 
Speciaal Album van Nederland en Koloniën, Hollandsche uitgave, 

f 5,75 (typen porten); f 7 ,50 (met alle tandingen, typen en afwijkingen) 

\A/EGENS DE A.S. B A L A N S 

korting op alle voorradige zegels en series 
(behalve Nederland en Koloniën). 

DIT AANBOD IS GELDIG TOT 15 JANUARI 1925. 
PROFITEERT VAN DEZE AANBIEDING! 
P O R T O EXTRA. Levering uitsluitend bij vooruitbetaling 

BELANGRIJK. 
Wij koopen en verkoopen uwe collectie. — Door onze bemiddeling 
worden collecties geveild; grootst mogelijke opbrengst verzekerd! 
— Taxatie 2 tot 5 % der waarde. — 

DE ÏÏAACSCHE POSTZEGELHMDEL 
T O U S S A I N T K A D E 41. 

EEN GELUKKIG 1925 AAN ALLE LEZERS VAN DIT BLAD. 

DEN HAAG. 
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Voordeeliyij Aanbiediny vao Echte Postzegels. 
UITGEBREIDE PRIJSCOURANT GRATIS. ZICHTZENDINGEN, NIET VOLGENS MANCO

LIJST, ÈTIEN CENT PER FRANC. BESTELLINGEN FRANCO BOVEN f 6 ,  , AAN

TEEKENEN 15 CENT EXTRA. NIET NAAR GENOEGEN, WORDT TERUGGENOMEN. 

GOEDKOOPE VERZAMELINGEN. 
UUduiiend verschillende Potlzegels. 

40 Argentina / 1,10 
100 Argentina » 3,90 
40 Chili » 1 , 
10 Ooudkust » 0,65 
20 Madagascar » 0,90 
40 Marocco » 1,50 
25 Montenegro » 1,— 
12 Martinique 0,40 
11 Mauritius » 0,50 
12 Nigeria 1,15 
15 Paraguay » 0,60 
25 Peru » 0,80 

150 Afrika 2,75 
100 CentraalAmerika . . . » 2,95 
69 NoordAmerika . . . . » 1,35 
40 Nederland » 0,65 
Ö5 Nederland » 2,75 

100 NederlandschIndië . . . 5,25 
41 Vereenigde Staten . . . » 0,85 

150 Britsche Koloniën . . . » 2,50 
20 Bolivia ■. 0,75 

140 Centraal en 
ZuidAmerika 

Belgisch Congo . . . . 
Bosnië 

25 
75 

100 Bosnië 
50 Brazilië 
40 Egypte » 
30 Malta 
25 Nieuw Foundland . . . » 
25 Grenada > 
25 Canada » 
25 Britsch Guyana . . . . . 
80 Barbados » 

100 Britsche Koloniën 
alleen Victoria » 

100 dito, alleen Edward 
100 dito, alleen George 
100 dito, zonder portretten 
100 dito, alleen Westlndië 
200 Britsche Koloniën . . 
500 Britsche Koloniën . . 
3 0 0 0 Britsche Koloniën f 500 , 

50 Creta (onafh.) . . . . / 6,
100 Danzig met speciaal 

DanzigAlbum 
100 D e n e m a r k e n . . . . 
500 Fransche Koloniën . 

1000 Fransche Koloniën . 
1000 Portugeesche Koloniën 
500 Portugeesche Koloniën 
100 Haïti 
200 Italië en Koloniën. . 

2,50 
1,15 
3,15 
5,75 
1,25 
1,45 
2,50 
4,75 
4 , 
0,85 
4 , 
4 , 

5,50 
5,50 
3.— 
2,90 
4 
3 , 

13,50 

5 
4,50 

16,50 
42,50 
46,50 
16,— 
1 0 , 
7,25 

= z EENI6E ^== 
ZELDZAME POSTZEGELS. 
Denemarken 1854—64, strip van 3 

ex. ä 16 skill en 1 ex. a 8 skill 
van 1858, op briefstuk, superbe f 45,— 

Denemarken 1858, strip van 3 ex. 
ä 8 sk. en 1 ex. ä 4 en 1 ä 2 
sk. van 1854, op briefstuk, 
superbe » 20,— 

Grooi Britiannië, no 16, paar . . » 12,— 
Sp. Marocco, Yvert no. 1420, 

»Tetuan«, compleet . . . * » 25,— 
Rio de Oro, Yv. no. 61 en 62 . * » 6 , 

Vv. 6981, compleet * » 4,50 
Peru, Yv. no. 93 * » 20 , 

Sl. Pierre et Miquelon, Yv. no. 3, 
met breeden rand, eveneens 
met opdruk » 30,— 

Frankrijk, no. 1, 10 c » 11,— 
„ no. 2, 15 c , breede rand » 60,— 
„ no. 5, 40 c, oranje . . » 20,— 
„ no. 6, 1 franc, karmijn 

buitengewoon pracht

exemplaar » 40,— 
„ Roode Kruis, verkeerde 

opdruk, blok van 10 ex. * » 25,— 
Panama, no. 89—97, met verkeerd 

middenstuk * > 90,— 
Portugal, no. 8 strip van 3 . . . » 30,— 
Poriug. Indië, no. 2, 20 reis . * » 4 5 , 

Ver. Staten, Columbusserie, 1 c. 
$ 5.00, compleet * » 5 0 , 

Sardiniê, no. 1, Thier » 45,— 
„ no. 3, Thier » 50,— 

Italië, Manzoni, 4 koloniën, com

pleet * » 52,50 
„ Propagande Fide, 4 kolo

niën, compleet . . . . * » 25,— 
Baden, Landpost strip van 3 en 1 

van 3 Kr., gebruikt op briefstuk » 35,— 
Beieren, 1861—62, 18 kr. . . . * . 14, 

MecklenburgSchwerin 1864, 4/4 s. 
rouge, paar op briefstuk . . . » 20,— 

PHILATELISTISCHE ARTIKELEN. 
HET B E S T E ALBUM 
YVERT & TELLIER IWs, permanent
systeem, 4 deelen, prachtig houtvrij 
papier. Elk jaar aanvullingsbladen. 
Prijs f 59,50 Franco f 62,50 
Franco Indië uitsluitend ' — 
— tegen vooruitbetaling £ 69,50 

CATALOGI. PORTO EXTRA 
Y^ert a Tellier 1925 . . . / 3,50 
Scott 1925 » 5,50 
Michel Europa 1925 . . . , » 2,— 

„ Uebersee 1925 . . . » 2,50 
Senf, Europa 1925 . _. . . » 2,25 
Zumstein, Europa 1925. . . » 2,— 
Stanley Gibbons, Briüsh Empire » 4,25 
Prima Engelsche Pincetten . / 0,75 
In lederen étui » 1,— 
Gomstrookjes in couvert, 1000 » 0,18 

„ in metalen 
doosje, 1000 » 0,40 

„ aan 2 zijden 
gegomd, 1000 . 0,60 

Fransche  Duitsche  Engelsche 
 BLANCOALBUMS 
vanaf f 2,— tot het Album, in gebruik 
— bij Koning George ; — 
ALLES IN VOORRAAD EN TE ZIEN 

L O U P E N „\̂ ,̂ ,̂  
OPDRUKMETERS. TANDINGMETERS. 
 PRACHTKEUZE ZAKBOEKJES 

BLOC CRISTAL. 
DE BESTE LOUPE. 

Middellijn 30 c.M / 1,45 
40 C.M. . / 2,10 I 45 C.M. . » 2,60 
50 c.M. . . 3,25 60 c.M. . » 4,85 
Ä L L 1 S © © l ^ T B I i 
Schwaneberger Albums, zeer goedkoop 
Permanent Albums vanaf . . f 6,— 

W^riRllimKE®EKgltS. 
Vraag s.v.p. Prijscourant 
Accurate, vlngge en biltijHe bediening. 

1 ^ 3 AUF DER HEIDE'S POSTZEGELHANDEL 
HILVERSUM, Postbus I. AMSTERDAM, Gravenstraat 17, — 
— POSTGIRO 1700. — aan de Nieuwe Kerk, tegenover Hoofdpostkantoor. 
Bekroond: NewYork 1913, Cassel 1914, Brünn 1923, Wien 1923, Bruxelles 1924, 
Christiania 1924. — Réprésentants de la Maison Yvert & Tellier, Amiens (France). (197) BlliMJiaiiB 




