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Nieuwe Vereeniging. 
Het IS ons aangenaam te kunnen mededeelcn, dat wedeiom 

eene Vereeniging, en wel de Philatelisten-Veieeniging »Apel
doorn«, gevestigd te Apeldoorn, aan den Raad van Beheei het 
verzoek gedaan heeft ons Blad als haar oigaan ce mogen 
aannemen, aan welk verzoek de Raad m zijne ve igadenng van 
26 Februari 11. beieids gevolg heeft gegeven, zoodat van heden 
af het Maandblad kan beschouwd woiden als te zijn tevens het 
officieel orgaan van genoemde Vereeniging. 

B>eda. \ Maait 1922 L C. A. S M F L T P E R ' ; . 

Mededeeling vau het Bondsinformatie-Bureau. 
Van den hcei K A Heijmanb ji , (}oudscheiijweg Ii6rt, Rot-

to dam, ontvingen uij, nadat hem daaro-v ei geschreven was, de 
mededeeling 

a dat het NLDERLAND.SCH PHIL \TELISTEN-ADRES 
BOEK einde April 1922 gereed zal zijn en direct zal worden 
\erzonden aan degenen, die een exemplaar bestelden en 
leeds betaalden , 

/' dat het dooi hem uitgegeven tijdschrift WERELDPOS 1 
of binnen drie maanden weder zal verschijnen, of na dien 
termijn, in Mei 1922, aan alle abonne'b. die daarop lecht 
hebben, restitutie zal woiden verleend, 

( dat h t t hem onbekend IS, dat hij uit anderen hoofde schulden 
in \ ede r land heeft en allen uitnoodigt, die meenen een 
voidering te hebben, direct te disponeeren, waarna betaling 
onmiddellijk zal plaatsvinden, indien de vordering juist is 

WIJ meenen te weten, dat de heer Heijmans, die zich uit zijn 
philatelistische zaken sedeit Juni 1921 heeft teruggetrokken, dit 
moest doen tengevolge van achteruitgang in deze zaken en door 
andere, nieuwe bezigheden genoodzaakt was de tiitgave van 
WERELDPOS r te staken en het veischijnen van het ADRES
BOEK uit te stellen Uit een en ander kunnen we dus met 
voldoening de gevolgtrekking maken, dat hij van plan is zijn 
vciplichtingen na te komen 

De Behetrdn van het Bondunfortnatte-Biireau, 
J A. K\SiFIN. 

WAARSCaUWING. 
In het belang der Philatelie waarschuwt ondeigeteekende, zoowel 

verzamelaais als handelaren, om in lelatie te treden met E. 
BouwMEcsih-R, zich noemende Postzegelhandelaar, gewoond heb
bende te Zwolle, thans Da Costastiaat 4 1 " , te Amsteidam, Op 
den laatsten Philatelistendag te Haarlem m October 11 , verzocht 
deze peisoon, die daar als handelaar zegels veikocht, aan on-
deigeteekende om toezending van een zichtzending zegels, waaraan 
door mij eenige dagen daaina is voldaan 

Na dezen peisoon herhaalde malen vei^ocht te hebben, deze 
zichtzending teiug te zenden, werd bieraan s t e e d b n i e t 
v o l d a a n : betaling bleef ook uit Een oidei in zegels werd 
ook nog gedaan, doch dit bed iag werd ook niet betaald. Bin-
nenkoit zal tegen dezen persoon een gerechtelijke vervolging 
wegens het zich toeeigenen van een zichtzending worden inge
steld. Intein Philatelistisch Bureau 

H. C. CORRELJl, 
M. P. Lindostraat 3, Utrecht 

Nederlandsche Bond van Vereenigingen van 
Postzegelverzamelaars. 
Opgericht 26 Juni 1908. 

Als Reclitspersoon e ik nd by Koninklflk Beslu t van 
27 Jnl i 1908, No. 67. 

KOUT VERSLAG van de Bondslbebtuursvergaderiiig 
op 29 Januari 1922, te Den Haag. 

Het reglement voor het kapit tel tei uitreiking van de Bonds-
medaiUe vooi buitengewone philatelistische verdiensten wordt 
vastgesteld. Eenmaal gedecoieeiden krijgen m de kapittelver-
gadeiing adviseerende stem. 

Als leden worden vooi dit jaar benoemd : de beeren Klink-
hamei en Van Brink vanwege het Bondsbestuiir, benevens de 
beeren Heidenieich te Ainhem en Voss te Bussum. 

Daar de heer Van Brink, in veiband met zijn weikzaamheden 
als hoofdiedacteur van het nieuwe ti)dschrift, het secietaiiaat 
niet langer kan blijven waarnemen, wordt dit overgenomen door 
den heer Klmkhamei . 

In behandeling komt het voorstel Robei t , tot publicatie van 
een z.g. zwaite lijst. Besloten wordt deze telkens m het laatste 
nummei van eiken jaargang van het Maandblad op te nemen. 
De lijst zal wolden samengesteld door het Bondsinformatiebureau. 

Een dankbetuiging zal worden gezonden aan de fii ma Enschede 
te Haarlem, vooi het welwillend aanbod, eene Tentoonstelling 
poststukken te organiseeren, op de wijze van de op den laatsten 
Philatelistendag gehouden Tentoonstelling van postzegels. 

Als plaats vooi den a s Philatelistendag wordt Arnhem aan
gewezen. Medewei king van de feestvieiende vereeniging »de 
Globe ' , alsmede van de afdeelmg der Nedeil . Vereeniging daai 
ter plaatse, is reeds toegezegd. Een fiaaie autotocht woidt in 
het vooi uitzicht gesteld 

Het reglement van de Keuringsafdeeling zal giondig woiden 
he rzen . Door het bestuur wordt in het leven geroepen een 
Bondskeuringscommissie en als leden daaiin woiden benoemd 
de heeien H. F . W Becking en S. Keisei sr , te Den Haag, en 
J. W. Keissemakers, te Eindhoven. Het keuistempel zal uit due 
letters bestaan, waai van elk dei drie leden een onder zijn be-
lusting zal hebben. Voorloopig zullen alleen zegels van Nedeiland 
en Kolomen ter keuiing worden aangenomen. Een en ander 
als Uitwerking van een dooi den heer De Raay op het Congres 
gedaan vooi stel. 

Ter spiake komt het houden van een groote Internationale 
Tentoonstelling ondei auspiciën van den Bond. Waai schijnlijk 
zal in 1924 zich daai toe een gunstige gelegenheid openen. 

Gewezen wordt nog op de z g »signature philatelique«, een 
omgekeeide komma welke in Frankrijk in zwang komt en 
waardooi men kan zien, dat de schrijver van den biief philatelist is. 

W. S. W. DE BEtR, 2e secretarie 

Nederlandsche Vereeniging van Postzegelverzamelaars. 
Als reclifspersoou erkend by Koninkiyke Besluiten van 

22 Juni 1886 en 3 September 1888. 
Secretaris: A. V \ N D A M , Wilhelmmast i . 49, Haarlem, Tel . 793. 

Nienwe leden. 
23. jh i . H. van Beresteijn, Oegstgeesteilaan 8, Leiden 
\\. F . Burman Eijck, Haagschest iaat 19, Scktveningen 

102. N. Gronthoud, booimeestei b/d B P Mij, Taiakan (N O. 
Boineo). N.I 
mej. M M Jansen, Biedeiodest iaat 122II, Amstetdam 
J. Jointsma, Koeta Radja (N I ) . 
R. Reints Bok, Laan Tnvel l i 21 noord, Vl'tlttvtedeti {H \.) 
F. C M de Ridder, Albemarle Road 67, Beckuiham. 
(Kent, Engeland). 
L H. Tiwon, Koeta Radja (N.I.). 
A. O. Ti t tmann, Port Washington, Xew-York, U. S. A. 
(/oorloopig adres K. Mangelsdorf, Eisenlohrsliasse 30, 
Karlsruhe). 

319 M. Haas, Koepoortweg, Hooin. 
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Aanmeldingen voor het lidmaatschap. 
E. J. Branbergen^ Dagoweg 91, Bandoeng (N.I.)-
jhr . C. L. B. W. van Suchtelen van de Haare, officier, te 

Tapatoean (Atjeh). 
jhr . A. L. A. Calkoen, adm. ondern. Liberia, Perbaoenqan 

(Deli). N.L 
A. Emmerling, bankier, Enkhnizen. 
W. J. Pluijm, luitenant, Off. Kampement 19, Magelang (N.L), 

oud-lid. 
E. Martini, Kennemerplein 3, Haarlem. 
C. van Vreeden, Jan 'Nieuwenhuijzenstraat 28, Haarlem. 
C. A, M. Mulder, Burgemeestersplein 3, Arnhem. A.V.L. 
J. J. Deggeler, Schuijtstraat 151, den Haag. V.L. 
Otto, Gr. Noord, Hoorn, 

Adresveranderingen. 
177. 
185. 

979. 
43-

154. 

964. 
192. 

11. 
271. 

16. 

239-
2Q8. 

24. 
29. 

I35. 

M. Davidson, thans Wilhelminastraat 39, Haarlem. 
J. H. Donnai, thans Kettingstraat 21, 's-Gravenhage. 
A. N. Hamelberg, thans Biltscheweg T, Bosch en Duin 

(den Dolder). 
J. van Houten, thans Boulevard de Waterloo 110, i?r//j-W. 
P.J . H. Kuijper van Harpen, thans Emmastr . 32, y^z/wto'̂ 'aOT. 
J. W. Roeloffs Valk, thans Hotel des Indes, Weltevreden 

(N.L). 
L. de Raaij, thans Lmnaeusparkweg 42, Watergraafsmeer. 
Th. Rogmans, thans Godesberg (Duitschland). 
M. E. L. Israël, thans Controleur B.B., Baä Roti (N.L). 
F . A. Nicolay, thans op reis naar N.-Indië. 
J. L. Jut de Bourghelles, thans Vioslaan 6, 

Overleden. 
R. Jentink, Soerabaia. 
St. G. de Graauiv, Tilburg. 

Afgevoerd. 
A. Köhler, Wien. 
H. Meert, Hannover. 

B e d a n k t (met 31 December 1932). 
W. Russell jr., Amsterdam. 

Weltevreden 
(Java). 

De Secretarissen der Afdeelingen, die nog in gebreke zijn ge
bleven hunne jaarverslagen en een afschrift van hunne ledenlijst, 
volgens art. 31 Huish. Regl., in te zenden bij den Secretaris der 
Vereeniging, worden dring:end verzocht alsnog deze aan den 
Secretaris te doen toekomen. 

De Vereeniging ontving onder dankzegging ten geschenke 
van Eere-lid no. IV de aandeelen in de rentelooze geldleening 
1921, nos 161 en 162. 

Vergaderingsdagen der Afdeelingen. 
Amersfoort : 

Amsterdam ; 

Arnhem en O. : 

Dordrecht : 

Friesland: 

Gooi- en Eemland. 

's-Gravenhage : 

Haarlem : 

's-Heriogenbosch : 

Leiden en O.: 
Nijmegen: 

Twente : 

West-Fries/and : 

den tweeden Donderdag der maand, in het 
Logegebouw, Van Perseijnstraat, te y^j^ uur. 
den derden Donderdag der maand, in »Ame
rican Hotel«, Leidsche Plein, 
den tweeden Vrijdag van elke maand (be
houdens Juli en Augustus). 
den tweeden Woensdag der maand, in Café 
Centraal. 
den tweeden Maandag der maand, in Hotel 
»de Klanderijc, te 8 uur. 
den tweeden Vrijdag der maand, Hotel Park
zicht, Bussum, te S'/j uur, of Hotel Santbergen, 
te Hilversum. 
den vierden Maandag der maand, in Café 
Bordelaise, Passage, te 8 uur. 
den eersten Dinsdag der maand, in »de Nij
verheid«, Jansstraat, te 8 uur. 
den eersten Dinsdag der maand, in »Café 
Central«, Markt, te 9 uur. 
den derden Donderdag der maand, 
den eersten Zaterdag der maand, in Café 
Hamer, Lange Burchtstraat 10, te 8 uur. 
den vierden Dinsdag der maand, in »Hotel 
de Halve Maan«, te Hengelo, 
te Alkmaar, Edam of Hoorn (Doelen-Hotel), 
te 7 uur. 

Postzegel vereeniging ,, Breda", 
te BREDA. 

Opg'erielit 21 November 1893. 
Als rechtspersoon erkend hg Koninkigk Besinit van 

14 December 1907, n», 105. 
Ie Secretaris: L. C. A. S M E U L D E R S , Schoolstraat 18, Breda, 

Intercommunaal Telefoonnummer 197. 

KOUT VERSLAü der vergadering, gehouden op 
Maandag 13 Maart 1933, des avonds Ie 8 
uur, ia de „Beurs van Breda", te Breda. 

Tegenwoordig 31 leden. 
Na opening der vergadering door den voorzitter, den heer 

Spitzen, en welkomheeting der aanwezige leden, worden de 
notulen der vergadering van 13 Februari 1.1. onveranderd goed
gekeurd en vastgesteld. 

De 10 candidaat leden, wier namen aan het slot van dit 
verslag voorkomen, worden hierna met algemeene stemmen als 
lid aangenomen. 

De voorzitter wijst hierna op den onzinnigen prijs, welken de 
firma Gebr. Senf, te Leipzig, durft vragen voor den door haar 
opnieuw uit te geven »Europa«-catalogus, n.l. 180 Mark, terwijl 
zij voor Duitschland den prijs daarvan heeft bepaald op slechts 
.*}.5 mark. De voorzitter gelooft dan ook niet, dat het afzetge
bied in Nederland erg groot zal zijn. 

Voor de bibliotheek ontvangt de heer Buffart van een der 
leden ten geschenke hel werkje »Les essais des timbres de 
Belgique« door Baron de Vinck de Winnezeele, dat in dank 
wordt geaccepteerd. 

In het bekende drukraampje circuleeren vervolgens eenige 
nieuwigheden, waaronder een blokstuk van het nieuwe proviso
rische spoed-zegel van Oostenrijk, met interessante clichc-fout. 

Door het pas aangenomen lid, den heer Willy de Weer th , zijn 
aan de Vereeniging eenige fraaie zegels geschonken, welke dezen 
avond onder de aanwezigen zullen worden verloot. Voor hetzelfde 
doel zijn ook nog eenige zegels ontvangen van de beeren Strens 
en Cramerus. 

Door de welwillendheid van den heer Veen worden de leden 
in staat gesteld twee albums te bezichtigen, met een keur van 
zegels, waaronder, om slechts eenige te noemen. Canada no. 3 
(Yvert fr. loooo), Monaco 5 fr. (Yvert fr. 600,—) en Amerika 
no. 2 (Yvert fr. 1000,—), enz. Genoemde heer heeft zich bereid 
verklaard gedurende de maand April beide collecties, te zijnen 
huize P'.indstraat 5 alhier, voor belanghebbenden ter bezichtiging 
te stellen, waarna een en ander zal worden verkocht. 

De heer Ente van Gils deelt hierna mede, dat hij zich heeft 
voorgenomen in de April-vergadering een enkel opwekkend 
woord te spreken over „het verzamelen van poststukken" en 
zullen dan tevens de heer Doorman en hij een deel hunner 
collectie poststukken ter bezichtiging stellen. 

Ten slotte heeft onder de aanwezige leden de gewone ver
loting plaats van eenige zegels, aangekocht voor f4,20, waarbij 
worden gevoegd de zegels, geschonken door de beeren de Weerth, 
Strens en Cramerus. De uitslag daarvan is, dat aan de grootste 
helft der leden een prijs ten deel valt. 

Waarna de vergadering is gescheiden. 
Breda, 13 Maart 1922. De \e Seo'etaris, 

L. C. A. SMEULDERS. 

Nieuwe leden. 
39. C. G. Bremer, Schiedamscheweg goa, te Rotterdam. 

(Sectie V.) 
76. A. E. Albers Pistorius, Villa ,,Mimosa", te Aarlc-

Rixtel. (Sectie VI.) 
90. mr. J. E. Hoekstra, Seeligsingel 13, te Breda. 

(Sectie I.) 
H. W. A. van Andel, Kerkstraat 19c, te Vught. 
(Sectie VI.) 
R. F . Bekäert, Stationsweg 24, te Vught. (Sectie VI.) 

No. 
Z. R 
No. 
E. 
No. 
E. Z, 
No. 95. 
E. Z. 
No. 96, 
E. Z. 
No. 127, 
E. Z. 

H. C. van der Schans, Maijweg 9, te 's-Hertogen-
bosch. (Sectie VI.) 

No. 147. F. J. H. Koek, Nieuwe Prinsenkade J, te Breda, 
E. Z. K. T 325. (Sectie I.) 
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No. 148. A. van Straten, Schieveenstraat 34, te Rotterdam. 
E. Z. (Sectie V.) 
No. 153. Willy de Weerth, Jacob Maiisstraat 62, te Anister
E. dam. (Sectie VII.) 
No. 187. J. H. M. E. Hochstenbach, Stationstraat 49, te 
E. Z. R. P. Heerlen (L.) (Sectie VI.) 

GandidaatIedeii. 
A. Makkreel Hzn., Kantoorbediende, Proveniersstraat 56, te 

Rotterdam. (Eigen aangifte.) 
A. G. Versteeg, Boekhandelaar , Vleeschhouwersstiaat 24, te 

Dordrecht. (Eigen aangifte.) 
H. J. van Ee, Coiffeur, Voorstraat, te fKöfrcÄv/. (Voorgedragen 

door A. W. J. van Doorn, te Zivolle.) 
A. E. ten Broeke, MajoorPaardenarts O. I. Leger, School

straat 25, te Utrecht. (Voorgedragen door J. A. Klauwers, te 
Amsterdam.) 

Th. J. J. Klauwers, Kleerbleeker, Middenvaart, te Santpoort. 
(\ 'oorgedragen door J. A. Klauwers, te Amsterdam) 

H. J. van Suijlekom, Maison , ,Hollandaise", Lac Leopold II, 
te Mushie (Belgisch Congo). (Voorgediagen door_^ J. H. Donnai, 
te 'sGravenhage.) 

H. J. P. Hoffmann, Notaris, Trainstraat '23, te Eindhovcti. 
(Voorgedragen door Frans Sleegers, te Eindhoven) 

G. H. J. Walle, Directeur Electro Technisch Handelsbuieau 
„NooordBrabant", Ginnekenstraat 7917, te Breda. (Voorgedragen 
door H. A, G. Vrensen, te Breda) 

Overleden. 
No. 187. Michel .A. Yaremdji, te Smyrna. (Aziat. Turkije). 

Bedankt als lid. 
No. 153. H. van der Loo, te Rotterdam. (Sectie V.) 
No. 96. S. W. van der Noordaa, te Breda. (Sectie I.) 
No. 251. foh. Landsheer, te Nijmegen. (Sectie IV.) 
No. 151. N. Fok, te Rotterdam. (Sectie V.) 

Adresveranderingen. 
No. 237. J. van Eijkelenburg, voorheen te'.i'G';(!?7fc7///ai,'"t', thans 

ie Middellandstraat lib II, te Rotterdam. (Sectie V.) 
No. 93. Cl. Diepen, te Eindhoven, thans Vrijstraat 30, 

aldaar (Sectie VI.) 
No. 304. S. J. Ween, voorheen te Amsterdam., thans Terhof

stedeweg 12, te Overveen. (Sectie VII.) 
No. 327. L W. Roeloffs Valk, voorheen te Batavia, thans 

Hotel' des Indes, te Weltevreden. (Java). 
Nunimerveranderin g. 

Het nummer van den heer A. Wauters , Schutlershof^traat 40, 
te Antwerpen, is niet 156, maar 401. 

Sectieverandering. 
De heer J. W. H. van Gurp (lid n". 38), Ceresstraat 9, te Breda, 

wordt niet ingedeeld in Sectie II, maar in Sectie 1. 
Aankondigingen. 

SOCIETEITSAVÜND op Maandag: 20 Maart 1922, des avonds 
te 8 nur, in de benedeuTOorzasil van de , ,Beurs van Breda". 
(Ingang St. Janstraat.) 

LEDENVERGADERING op Maandag 10 April 1922, des 
avonds te 8 uur, in de bovenzaal van de , , B e u r s v a n 
B r e d a " . (Ingang St. Janstraat.) 

Vereeniging van Postzegelverzamelaars ,,Hollandia", 
te AMSTERDAM, 

Opgerielit 1 NoTember 1902. 
Goedgekeurd bg Kouinkl^k Besluit van 2 Juni 1903, n°. 68. 
Secretaris: J. A. K A s T E i x, Bilderdijkkade 18, Amsterdam. 

YERSLAG der ledenvergadering, gehouden op Zater
dag 25 Februari 1922, des avonds te 8 uur, 
in Hotel „Krasnapolsky", te Amsterdam. 

.Aanwezig 37 leden en i introducé. De 2e secretaris is wegens 
ongesteldheid verhinderd te komen. 

Na opening der vergadering verwelkomt de voorzifter ons lid, 
den heer C. Papazoff, uit Sofia, die voor ' t eerst onze bijeenkomst 

bezoekt, en wijdt tevens eenige treffende woorden aan den heer 
Boudewijnse, die jaren lang getrouw bezoeker was, maar thans 
voor ' t eerst wegens ziekte verhinderd is aanwezig te zijn. 

Bij de ballotage wordt tot lid aangenomen de heer F. S. 
Goedhart, Cilliersstraat 37, Amsterdam (voorgesteld door den 
heer E. Donath). 

Behalve eenige interessante prentkaarten worden aan de leden 
getoond het bruine i franczegel van België, dat op dit oogenblik 
nog slechts in Brussel verkrijgbaar is en verder het nieuwe 
2V2 cent zegel (rood) van Ned.Indië, dat na bevochtiging binnen 
enkele seconden zijn kleur geheel loslaat. 

Na een veiling van een 20tal kavelingen had een algemeene 
verloting plaats van 25 prijzen, welke ten deel vielen aan de 
volgende n u m m e r s : 20e, 50, 20, 330, 284, 304, 331, 64, 256,174, 
184, 303, 288, 357, 69, 203, 58, 349, 209, 3 J 6 , 65, 133, 358, 91 
en 309. 

Tot slot was de heer Jos. van Gastel zoo welwillend zijn pracht
collectie Engelsche Koloniën aan de leden te laten zien. 

De ie Secretaris, J. A. KASTEIN. 

Aangenomen als lid. 
Y. S. Goedhart, Cilliersstraat 37, Amsterdam. 

(Voorgesteld door E. Donath). 
(Genoemd lid is eerst dan aangenomen, als voldaan is aan 

art. 5 van ' t H. R.) 
Candidaatleden. 

mej. P. G. Tuininga, Onderwijzeres, ie Hugo de Grootstraat 
I I I , Amsterdam. (Voorgesteld door J. A. Kastein). 

R. Bulthuis, Controleur der Geni. Belastingen, Wassenaar. 
(Voorgesteld door H. M. Lankhorst, lid 146). 

C.H. Welcker, Kantoorbediende, Korte Leidsche Dwarsstraat 
121, Amsterdam. (Voorgesteld door J. A. Kastein q.q.) 

Bedankt als lid. 
154. mevr. J. HuizingBoels, te Harlingen. 
322. H. Smit Addens, te Zaandam. (Overleden.) 
149. A. M. Tritschler, te Amsterdam. 

Adres veranderingen. 
Leon de Raaij, Linnaeusparkweg 42, Watergraafsmeer. 
P. J. H. Kuijper van Harpen, Emmastraa t 32, Amsterdam. 
mej. E. C. Kuijper van Harpen, Emmastraat 32, Amsterdam. 
H. Schmid, Prins Hendrikkade 57, Amsterdam. 

Vergaderingen. 
BESTUURSVERGADERING op Zaterdag 18 Maart 1922, des 

avoudg te 8 uur, in C a f é , ,S n i s s e"/KalTcrstraat , 
te Amsterdam. 

LEDENVERGADERING op Zaterdag 25 Maart 1922, des 
avonds te 8 uur, in Ilótel ,.K r a s n a p o i s k y" , 
Warmoesstraat, te Amsterdam. 

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

Utrechtsche PhilatelistenVereeniging, 
te UTRECHT. 

Opgerielit 8 September 1906. 
KoninklQk goedgekeurd 22 Juli 1907. 

Secretaris: J. H. B. F E L D B R U G G E , Verl .Hoogstr .36, A/b«//<7ö>/. 
Secr. afd. Vlaardingen: H. V A N D E R M E I J D E N , Vlaarditigen. 
Secretaris afd. Gouda: H. D. B O O T , Kattensingel 13, Gouda. 

Nieuwe leden. 
(e) L. J. Smeets, Turfmaikt 102, Gottda. 
(e) J. M. Zuijdam, Turfmarkt 32, Gouda. 

W. M. Beijerinck, Admiraal van Gentstraat 18, Utrecht. 
(Reeds eerder lid geweest.) 

Candidaatlid. 
J. P. Verhaar, Groot Seminarie, Warmond. 

Adresveranderingen. 
P.J . H. Kuijper van Harpen, wordt Emmastraat 32, Amsterdam. 
N. Yaar (Leon de Raay), wordt Linnaeusparkweg 42, Water

graafsmeer. 
' S. J. Ween, wordt Terhofstedeweg 12, Overveen. 
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Belangrijke Mededeeling. 
25 MAART a s gaat de nieuwe ledenlijst tei perse Degenen, 

die veimoeden, dat hun adres niet juist genoteerd staat, worden 
beleefd doch dringend verzocht, ^oor 23 MAART hun correctie 
bij den secietans in te zenden 

Vergaderingen. 
1{ESTUURSVERGADERI>G op Dinsdag 21 Map.it 1922. 
AliGEMEENE VERGADERING op Diindag 28 Maart 1»22. 

De Secretaris dei U Ph V, 
FtLDBRLG&F 

Haagsche PhilatelistenVereeniging, 
te S GRAVENHAGL 

Opgreiicht 17 April 1897. 
Als reclitspersoon erkend b^ KoninklQk Besinit Tan 

20 April 1903, n». B8. 
Secr. : C J C O E L \ N D , V a n W e e d e \ Dijckveldstr %o,'s Gravenhage 

VERKORT VER8LA.G van de bijeenkomst van Don
derdag 33 Februari 1922, 's avonds te 8 uur, 
in het Zuid4oIl. Kottiehuis, te '»Gravenhage. 

Aanwezig i6 leden en 2 gasten Vooizittei de heei Stroo 
Na een openingswooid van den vooizitte, waarbij hij de gasten, 

heden avond m ons midden, in het bijzondei welkom heet, 
worden de notulen dooi den secretaris vooigelezen en dooi de 
aanwezigen onveianderd goedgekeuid. 

De ingekomen stukken worden hieina behandeld en vooi 
kennisgeving aangenomen 

Onder mededeel ingen memoiee i t de vooizittei de oprichting 
onzer nieuwe Limbuigsche zusterveieeniging, die zich in een 
aanvankelijken bloei schijnt te kunnen verheugen en ons Maand 
blad als haar officieel 01 gaan zal bezigen 

Oveigegaan wordt tot de ballotage van de beide voorgehangen 
candidaat welkende leden en het vooigehangen candidaat coiies 
pondeetend lid Allen woiden met algemcene stemmen nange 
nomen 

De voorzittei zou gaaine zien, dat in veib ind met zun gezond 
heidstoestand, die mogelijk maakt, dat hij b v a s / o n d a g de 
\ergadering van den Raad van Beheer met zou kunnen bijwonen, 
voorzien wordt door aanviijzing van een reseive 

De heer Dozij wordt daarvooi bij acclamatie aangewezen 
Thans vinden de gebiuikelijke veilotingen plaats en veileent 

de voorzitter daarna het woord aan den heer J Riemens, die 
zijn verzameling pioefdrukken van Nedei land en Kolomen heeft 
medegebracht en aan de hand van door hem verzamelde gege 
vens, o a met gebruikmaking van het weikje van wijlen den 
heet jhr Van Kinschot, de leden mededeelt, wat voor belangrijks 
hij hierover heeft kunnen navoisehen De aanwezigen nemen 
van een en ander met gioote belangstelling kennis en beant 
woordt de heer Riemens de hem in verband met zijn collectie 
tot hem gerichte viagen 

De vooizittei betuigt namens de aanwezigen en hemzelf dank 
voor de moeite, die de inleidei zich wel heeft willen getroosten 

De bibliothecdiis deelt mede, dat de heei Seth Paul voor de 
bibliotheek heeft afgestaan een e\emplaai van de »Postzegel
pujsviaag« en zegt hem namens de veieeniging daaivoor dank 

De heer Mazel laat circuleeren een der grootste zeldzaamheden 
van den laatsten tijd n 1. de etsen van ontwerpen van de z g 
Hongaarsche Bolsewiekenzegels Met begrijpelijke belangstelling 
annex geen bepaalde appreciatie van de daaiop »gf conterfijte« 
t )pen wordt hiervan kennisgenomen 

De voorzitter droeg hieina voor het houden dei veiling aan 
den heer Deggeller het vei der leiden der bijeenkomst over N t 
afloop der veiling sloot de heer Deggeller na londvraag de bij 
eenkomst De Settetans, C J C O E L W D . 

Aangenomen. 
W e r k e n d e l e d e n 

C I" de Ruijtei de Wildt, Sweelmckstraat 56, den Haag 
Th G van dei Garde, Van Loostraat i i g , den Haae; 

C o r i e s p o n d e e r e n d l i d 
Arian Bos, Korte Haven 15/17, Schiedam 

Adresveranderingen. 
P J H Kuijpei van Haipen wordt Emmastraa t 32, Anntcidath 
Th Seth Paul wordt Oranjelaan 47, Bijs2ui/i, en na i Mei a s 

Makassir, Celebes (N O Indie) 
Vergadering. 

BUITENGEWONE ALGEMEENE VERGADERING op Dondei
dag 23 Maait 1922, 's avonds te 8 uur, in liet Zuid
Hollaudscli Koffiehuis, Gioenmarkt, 'sGraTenliage 

1 Opening Notulen stellen 
2 Ingekomen stukken 4 Verloting, Rondvraag 
3 Mededeelingen en vooi 5 Sluiting Veiling. 

Vereeniging van Postzegelverzamelaars ,,de Globe", 
te ARNHLM 

Opgreiielit 12 Januari 1897. 
Eikeud by Koninkiyk Besluit van 26 September 1911, n». 33. 

Secretar is : J M P o s , Pnnsessestraat 25, Arnhevi 

VERSLAG van de vergadering, gehouden op Dins
dag 38 Februari 1932, des avonds te 8 uur, 
in „Musis Sacrum", te Arnhem. 

De vergadering werd bijgewoond door 25 leden,o w eene dame 
BIJ afwezigheid \ an den voorzitter, wegens familieomstandigheden, 

opende de secietans de vergadering met een woord \ an welkom, 
m het bijzonder tot de nieuwe leden de beeren Klerk, Bmdels en 
Keei 

De notukn weiden na een kleine wijziging \abtgesteld 
Ingekomen was o a een schrijven van den hce r j van de Sandt, 

diL wegens duikke ambtsbezigheden voor zijn functie als veiling 
meester moest bedanken Hem, als eerste veilingmeester van 

De Globe <, komt een vvooid van hartelijken dank toe voor den 
pionierbaibeid dooi hem op dit teirein vt i r i th t 

Verder weid opgave gedaan van due nituwt cindidaten 
De due m het "VlaandbHd genoemde candidaat leden werden bij 

acclamatie aangenomen 
In de commissie \ an ontvangst vooi den a s Philatelisttndag 

werden voor De Globe < benoemd de heeien J G A van 
Hogerlinden, H J van LIsen en J M Pos 

Besloten weid behalve den laatsten Dinsdag, ook den tweeden 
Dinsdag m de maand te vergaderen Die tweede Dinsdag zal 
uitsluitend gewijd worden aan onderlingen luil en veikoop, veilo 
ting en veiling De nieuw ingekomen boekjes voor de londzen 
dingen zullen echter uitsluitend den laatsten Dinsdag circuleeren 
Ook e \ gratisverlotingen zullen op dien laatsten Dinsdag plaats 
vinden De veilingcommissie bestaat voorloopig uit de beeren 
Blanken en Caisch De eeiste weid met algemeene stemmen tot 
veilingmeester benoemd \ an het verhandelde door de veilingcom 
missie moet 7!/^% worden afgedragen aan de kas 

Besloten weid 22 April a s wederom een huishoudelijke feest
vergadering te houden Gegadigden kunnen zich voor i April 
bij ondergeteekende aanmelden 

Na het officieele gedeelte trad de nieuw benoemde veiling 
meestei onmiddellijk in functie en wist verscheidene zegels aan 
den man te brengen De bijeenkomst was zeei geanimeerd 
De afwezigen hadden beslist ongelijk De Secretaiis, J M Pos 

Aangenomen als lid. 
No 115 C W Keer, Broekstraat 23, te Arnhem 
No 116 W I Welter, Hugo de Grootstraat 33, in Nijmegin 
No 43 mej R B Welter, Daendelsstraat 24, te den Haaj; 

CandidaatIeden 
J G A Smalt, Groot Hertoginnelaan 87, den Haas, 

(Vooigesteld door lid no 48) 
K C Huichens Bakkei, Buigemeestersplein 6, te Arnhem 
H J Staamer, Nieuwstad 59, te Arnhem 

(Ï5eiden voorgesteld dooi lid no 5) 
C A. van Reyen, Czaiinastraat 31, te Zaandam 

(Voorgesteld door lid no 62) 
Adresverauderingen. 

No 2 Leon de Raaij, wordt I innaeusparkweg 42, te Wattr
gi aafi meer 

No 93 S. J Ween, wordt ferhofstedevveg 12, te Oz ei veen 
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Vergaderingen. 
YERGIDERING op Dinsdag 14 Maart 1922 (Veilingavond ) 
VERGADERING op Dinsd»g 28 Maart 1922 
Boide yergadei ingen des avonds te 8 uur in de Directie

kamer Tan . ,Musis Sacrnm", te Arnliom. 

Philatelistenclub „Rotterdam", 
te ROTTERDAM 

Opgerlclit 6 Februari 1905. 
Goedgelienrd by Koninliiyk Beslnit >an 27 Maart 1905, n». 63. 
Secretaris: P. J O R I S S F N P C / V , Beatrijsstiaat ^d, Rottet dam 
Comm \ d. Verkoop: dr. L FRFNfKïi ,Eendrachtsweg7,/;■(?//«(/<?;;/ 

VER8LA(J der vergadering op Ditsdag 14 Februari 
1933, des avonds te 73 ,̂ «»•*) ' " ''<*t Pool^cli 
Koffieiinis, te Rotterdam 

Aanwezig 18 leden Afwezig met ktnnisgeving de heei Bakkei 
Voorzitter de heer De Ruiter, die de vergadeiing opent en ons 

nieuwe lid, den heer Van der Lecq, ^ernelkomt 
De notulen dei voiige vergadering worden gele7en en on"\ er 

andeid goedgekeurd 
Wederom genoten de aam\ezigen, ditmaal van de schitterende 

veizameling IVedeilandsrkIndif van den heer Van HardenMjk 
De kostbaie verzameling werd door den eigenaai op aangename 
wijze toegelicht en trok zeer groote belangstelling Ónder applaus 
werd de heer Van Hardenvijk door den voorzitter dankgezegd 

De verloting \ an zegels had hierna plaats, terwijl de zegelver 
koop aan de kas een voordeel bracht %an f 1,42^ 

Ten slotte wordt met groote erkentelijkheid melding gemaakt 
\ a n een schenking door den heei Romen) \ an enkele \ ede i landsche 
en Nederl Indische zegels, welke op dt \olgende bijeenkomst ten 
bate der Club mogen worden \erkocht 

Niets meer aan de orde /ijnde, sluit de \oor/ittei de \e igadei ing 
De Secutaits, P JORISSEN P C ZN. 

Internationale Vereeniging ,,Philatehca", 
te S G R A \ E N H A G L 

Opgericht 1 Januari 1911 als I. P. V. , , l Iol landia". 
Statuten goedgekeurd bQ Kou. Besluit >an S Maait 1912, n*. 4, 
Secr . : H G. \ w I O O K I  R L N , Obrechtstr ii^T,'sGravenhage. 

VEIISLIU der ALGEHEENE VERGADEKING op 
Woensdag 23 Februari 1923, in Café „Hol
landais", Groenmarkt, te 'sGravenhage. 

Aanwezig 41 leden Afwezig met kennisgeving de heeien 
Aimabel, Vos, Van Beek en C J. Kwantes. 

Na gebruikelijke opening dei vergadeiing worden de notulen 
goedgekeurd. Zegels voor de verloting zijn geschonken dooi de 
beeren Amiabel, Reijerse, Veihoeft, Verlegh en Hoogerdijk 
Bovendien schonk de heei Annabel nieuwe opdiukzegels van 
N. O I. 3214 en 40 cent op 50 cent en 20 op 22 '^ e t , die ten 
bate der kas f 3,20 opbrachten De heer Kirchnei gaf de Ver
eeniging in eigendom het onmisbaie diukraampje . De voorzittei 
brengt allen geveis met instemming dei aanwezigen haitelijk 
dank voor hunne gulle gaven 

Ter bezichtiging gaan rond de nieuw veischenen zegels van 
Belgtc, n 1. I fr., i o e n 2 0 centimes poit en 5 opdiukzegels B'lg. 
Coii^o, eigenaai de heei Amiabel. 

De commissie voor het londzendingsverkeer deelt mede, dat 
in 1921 voor een bediag van i f 5030,— werd veikocht, alzoo 
eene bate van f 503,— voor de kas der Vereeniging 

De candidaatIeden woiden aangenomen 
Tot commissaris in het bestuur der Vereeniging woidt, na 

candidaatstelling uit de vergadeiing van de beeren Verspoot 
en Langeveld, gekozen de heei Verspoor met 31 stemmen. 
De heer Verspoor neemt de benoeming aan en neemt plaats 
aan de bestuurstafel. 

Thans houdt de heei Reijeise zijne demonstrat ie ovei de 
eerste en tweede uitgifte van zegels Franki ijk en Kolomen en 
Ho/iqanjo In het bijzondei laat hij uitkomen de zeer fijne af
weiking der ie uitgifte \ an de Fransche zegels (Parijzei druk ) , 
de krans tot m de kleinste bijzonderheden nauwkeuug afgediukt, 
de halsschattiering zuiver in punten. Na veitiek in 1870 dei 
legeering van Panj<: naar /jV'/^/trtKi verscheen aldaar de nieuwere 
dl uk. '1 hans werd gebiuik gemaakt van een nieuw cliche, het 
oude was blijkbiai te Parijs achtergelaten De kians was meer 
op het hoofd gedrukt en met zuivei weeigegeven, terwijl de 
halsschattiering in punten en stieepen was aangegeven Dit 
alles werd dooi velschillende voorbeelden duidelijk gemaakt. 
Ook van de Hongaaische /egels werd bet verschil in afueikmg 
nauwkeurig aangetoond. Tot he ikenr ing van deze laatste uit
giften dient o m als hulpmiddel zilverpapiei Dit papier drukt 
men flink op een zegel der 2e uitgifte, alsdan blijft een indruk 
van den kop op het zilverpapiei achter Deze pi oef met zegels 
van de ie uitgifte genomen geeft tot uitkomst »geen afdruk». 

De vooizittei biengt den heei Reijeise haitelijk dank vooi zijne 
leei rijke demonstiatie 

Bij de verloting van zegels \a l t de ie piijs aan den heei 
Neeivooit ten deel 

De vei ing van zegels brengt f 52,20 op met eene bate van 
f 8,82 vooi de kas. • 

Nog deelt de vooizittei mede, dat de jaarvergadering in de 
maand April zal worden gehouden Vooi de vei loting van zegels 
op deze vergadering te houden is een bediag van f 250,— a 
f 300,— beschikbaar gesteld 

Hieina sluiting dei ve igadenng 
De Sectetans 

Adresveranderingen 
No. 236. J. G Vi olijk, Danckei tsstraat 54B, den Haag 
No. 217. A P . van Kwawegen, Passer Baroe Zuid 6, Welte

vreden (Java ) 
No 234. H A E. Jacobs, Bandoens;. (Java ) 

Aangenomen als iid. 
No 20. J Neervooit, Van Dijckstraat 143, den Haa^ 
No 149 M. A Manuskonski, Nieuwe Molstraat 43, den Haag. 
No 157. mi H. H R Roelofs Heijimans, Oianje Plantage 

33, Delft 
No 226 A Ph. Kuijl, Piins Hendiiklaan 24, RijswijL (Z H ) 
No 257 D Sangeis, Netttrden (Gendringen, Gld ) 
No 258 T Keuzenkamp, Schenkweg 44, den Haag. 
No 25g N van Dien, Haagschestraat 49, Sihet/emngen. 
No 260 mej I A. A. Streef, Riddeistiaat i, Cnlciiboig. 

CandidaatIeden. 
P. Olievier, Sint Josephstiaat 11, Veur. 
W Lenze, Vivienstraat 98, den Haag. 
J Hogei vorst, Seminarie, Waimond. 

(Allen voorgedra;;en door den heer Van Leijden). 
A Ph Wolfï Anna van Buerenstraat 219, den Haag 

(Vooigedragen door den heer Van der Moer ) 
mevi. C'ossland Tydeman, Harstenhoekweg 117 Schcvenvi^cn 

(Voorgediagen door den heer Ciossland) 
J Koeckes, Galvanistraat 31, den Haag. 

(Voorgedragen door den heei Bange i t ) 
I A \ a n Scha l lenburg . Schenkst iaat 124, dtn Haag 

(Voorgedragen dooi den heei Kozel ) 

Vergaderingen 
BESTUURSVERGADERING op Woensdag 22 Maait 1922, 

des avonds te ï'/* 'i"''> i" i'^^ I ^«n CiTé »Ilo l laudais ' , 
Groenmarkt, t e ' s Giavenliage ; daarna ALGEMEENE VER 
GADERISG om ï^/i "«'', terzelfde plaatse. 

1 Notulen oveidruk, \ an den heci 
2 Ingekomen stukken Schnabel 
3 Ballotage tandidaatlcden 5. Verloting van zegeK 
4 Bezichtiging Ned. brieikaai 6 Veiling van zegels, 

ten met len, 2en en 3en 7. Rondviaag en sluiting 
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Nederlandsche Philatelistische Vereeniging 
,,Op Hoop van Zegels", 

te HAARLEM. 
Opgericht 1 Maart 1911. 

Erkend b ĵ KoninkHjk Besluit Tan 1 November 1912, n». 39. 
Secret.: G. D. S W . A N E N B U R G D E V F . Y E , Schotersingel 109, 

Haarlem. 

Voorgesteld als lid. 
W. B. Blokhuis, Directeur van het Post- en Telegraafkantoor, 

Waalwijk. (Voorgesteld door J. L. Fijn van Draat. lid no. 92.) 
J. Weverink, Koninginneweg 165, Amsterdam. 

(Voorgesteld door H. da Cosla, lid no. 82.) 

Aaiigeiionién als lid. 
W. N. Koppers, Aardenburg (lid no. 116). 
F. H. J. Peeters Hz., Brouwerijstraat, Oostburg (lid no. 117). 

Adres veranderingen. 
C. W. M. van Alphen, Brinklaan 18, Apeldoorn (lid no. 80). 
J. Noordkamp, Dr. Leijdsstraat 62, Schoten (lid no, 105). 

Overleden. 
P. J. Nortier, Wilhelminastraat 151 «, Velp (lid no. 31). 

Philatelisten-Vereeniging ,,Groningen", 
te GRONINGEN. 

Opgericlit 16 September 1915, 
Erkend b^ Koninklijk Besluit Tan 13 December 1916, n". 78. 
Secretaris: C. M E I J E R , Oude Boteringestraat 39, Groningen. 

Geen Tcrslag ontvangen. 

Philatelisten-Vereeniging ,, Zuid-Limburg'', 
te MAA.STRICHT. 

Opgericht 19 December 1921. 
Secr . : S. V. D. K L O E ' J ' , Achter 't Vleeschhuis 2, Maastricht. 

KORT VERSLAG van de vergaderingen van 20 
Februari en 6 Maart 1922. 

Beide malen zijn aanwezig een 20-tal leden en de heer Kats 
als introducé. Door uitstedigheid van den voorzitter nam de heer 
Hagedoorn diens functie op 20 Februari waar. Een vvooid van 
dank wordt gebracht aan den Raad van Beheer van het Maand
blad, die goedgunstig heeft beschikt op ons verzoek, het „Neder-
landsch Maandblad voor Philatelie" als officieel orgaan te mogen 
aannemen. Tevens een woord van dank aan den a Jministrateur 
van het Maandblad, die een aangenaam voorwooid in het Fe-
bruari-nummer plaatste, ter introductie onzer Vereeniging. 

Als nieuwe leden zijn met algemeene stemmen aangenomen 
mevrouw Hustinx en de beeren Van Hoften, Meijer, Godesbauer 
en G. van Nijnatten. 

Met voldoening wordt geconstateerd, dat het ledental zich 
gestadig uitbreidt. 

Voor de verlotingen zijn verschillende zegels aangekocht en ter 
beschikking gesteld door de beeren Van Dishoek, Theunissen, 
De Groot, Van Nijnatten, Van der Kloet en Micheels. 

Ter bezichtiging gaan verscheidene merkwaaidigheden en 
nieuwe zegels rond, o.a. de nieuwe opdrukken van Ned.-Indil'. 

Het „Erka"-doubletten-boekje van Reinou Kingma wordt 
getoond en vindt veel waardeering. 

Doordat deze malen zeer veel gebruik wordt gemaakt van de 
poslzegelbeurs, is de veiling iets op den achtergrond gedrukt. 

De vergadering besluit voortaan de achterzaal van ,,Aux Pays 
Bas" als vergaderzaal te nemen, daar ,.Monopole" eenige be
zwaren opleverde. 

Beide vergaderingen worden te + lo'/z uur gesloten. 
7̂ 6' Seoetaris. 

Aangenomen a's lid. 
36. mevr. A. Hustinx-Coenaerts, Wilhelminasingel 107, IVijk-

Afaasttiikt. 
37. G. C. van Hoften, Med. Cand., Huize „Hilda", Oegstgeest. 
38. C. Meijer, Postbus 11, Groningen. 
39. Godesbauer, Brusselsche weg (hoek Volksplein), Maastricht. 
40. G. van Nijnatten, Braamstraat 7, Den Haag. 

Verzoek. 
De penningmeester, de heer P. Bloema, Meerssenerweg 329, 

te Wijk-M.xastricht, verzoekt den leden, welke hunne contributie 
en entreegeld (resp. f4,— en f l , —) nog niet voldeden, het-be
drag per postrekening No. 62247, Maastricht, over te zenden. 

Wijziging. 
De in het vorig nummer aangekondigde vergadering op 20 

Maart a.s. zal niet plaats hebben in ,,Monopole", doch in de 
achterzaal van Café Restaurant , ,Anx Pays Bas", aan het Vrijt
hof, te Maastricht. 

Vergaderingen. 
LEDENVERGADERINGEN op Maandag 20 Maart, 3 April 

en 17 April a.s., telkens om 8 nur, In de achterzaal 
van Café-Restanrant „Aux Pays Bas", a/h Vrflthof, te 
Maastricht. 

BESTUURSVERGADERINGEN telkens een half mir vóór 
aanvang der ledenvergaderingen. 

Philatelisten-Vereeniging ,, Apeldoorn'', 
te APELDOORN. 

Opgericht 15 October 1918. 
Secretar i s : A L F . CORNELISSEN, Groenewoudsweg i4, Apeldoorn. 

KORT VERSLAG van de Algemeene Vergadering 
op Dinsdag 7 Maart 1923, in de lunchroom van 
den heer Roeterdink, Hoofdstraat 90, Apeldoorn. 

Aanwezig 15 leden. De vooizitter, de heei B. J. W. van der 
Meer, opent de vergadering en worden de notulen der vorige 
vergadering na voorlezing ongewijzigd goedgekeuid. 

Onder de ingekomen stukken woidt melding gemaakt, dat de 
Raad van Beheer van het »Nedeilandsch Maandblad voor Phi
latelie« ons verzoek, om gemeld blad als officieel 01 gaan onzer 
Vereeniging te mogen beschouwen, met algemeene stemmen 
heeft goedgekeurd; waaruit volgt, dat van heden af aan alle 
leden dit blad franco zal worden tocgezor.den. 

Nog wordt ter kennis gebiacht , dat de firma Van Hoek & 
Rietdijk in de correspondenties een aantal zege's heeft ingesloten, 
welke onder de aanwez'ge leden werden verloot. 

Verder wordt het voorstel van den secretaris in behandeling 
genomen, om zoo mogelijk een ruilverkeer onder de leden 
onderling te doen plaats vinden na het officieele gedeelte van 
iedere vergadering, waailoe de Yvert-catalogus 1922 kan dienen 
ter waardebepaling. 

Ieder lid, dat hiervoor wat voelt, kan zijn doubletten dan ter 
inzage disponibel stellen. De heer Kayser stelt voor, dit ruil
verkeer te reglementeeren, en verklaien de beeren Kayser en 
De Jong zich bereid, voor dit ontwerp-reglement hun tijd dis
ponibel te stellen. 

Met leedwezen wordt kennis genomen van de mededeeling 
van den heer dr. Diepen, dat deze onze gemeente gaat verlateii, 
terwijl eenige destijds aan onze vereeniging in bruikleen afgestane 
werken over philatelic worden aangeboden ter herinnering aan 
zijn lidmaatschap. 

De voorzitter is zeker de tolk van alle aanwezigen, als hij dr. 
Diepen leedwezen over zijn vertrek betuigt en hem voor zijn 
gift dankzegt. 

De verlotingscomraissie, de beeren De Haan , 'Ten Hove en 
Roeterdink, kwijten zich met interesse van hun taak; en wordt 
hierna het officieele gedeelte van de vergadering gesloten. 

Na afloop ontwikkelt zich nog een geanimeerde bespreking 
over diverse onderwerpen. 

De Secretaris, ALI'. CORNELISSEN. 

ff J»" Ä:i>DJR> LEON PE RAAY 
>t W £ ,y tNT.Te u a:uip 625S 
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de Nederlandsche Vereeniging van Postzegelverzamelaars te Amsterdam ; de Postzegelvereeniging „Breda" te Breda; 
de Vereeniging van Postzegelverzamelaars „HoUandia" te Amsterdam; de Utrechtsche Philatelisten-Vereenigmg te 
Utrecht; de Haagsche Philatelisten-Vereeniging te 's-Gravenhage; de Vereenigmg van Postzegelverzamelaars 
„de Globe" te Arnhem; de PhilateHstenclub „Rotterdam" te Rotterdam; de Internationale Vereeniging „Philatelica" 
te 's-Gravenhage; de Nederlandsche Philatelistische Vereenigmg „Op Hoop van Zegels" te Haarlem; de PhilateHsten-
Vereeniging „Groningen" te Groningen; de Philatelisten-Vereeniging „Zuid-Limburg" te Maastricht; de Philatehsten-
Vereeniging „Apeldoorn" te Apeldoorn en den „Nederlandsche Bond van Vereenigingen van Postzegelverzamelaars. 
Alle bydrageii van past /ege lknudigen, wetenschappelflken en 
redaetioneeleu aard, bencTens nieuwe uitgi f ten, te zenden aan 
den Hoofdredacteur J. D. VAN BRINK, te Heelt van Hol land; 
al wat Nederland en Koloniën betreft, aan den Uedactenr 
F. H. M. POST, Maliebaan 1 0 4 , te Utrecht; a l les op het gebied 
Tan Poststukken, aan den Redacteur W. P. COSTERUS Pzn. , te 
Edam. Afstempelingen aan den Heer J. P. TRIANBERG, 
Bronwersplein 25'", te Haarlem. 

Eereleden der Redact ie : J. B. ROBERT en H. J. SPITZEN jr . 

Vaste medewerkers: H. J. VAN BALEN, J. O. CRAMERUS, 
J. A. K4STËIN, H. C. MILIUS, J. P. TRAANBERG, G. V. VAN 
DER SCHOOREN, P. VREDENDUIN jr. 

Tot het plaatsen van adTcrtentiën, het bekomen Tan 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. SMEULDERS, Schoolstraat 18, te BREDA, 
Telefoon Interc. 197, Postrekening No. 37183. 

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

Gratis voor de leden van bovengemelde Vereenigingen. 

ADVERTENTIÈN (bij vooruitbetaling) 
V, pagina 
'/> > 
V J -
'A -

/ 3 0 -
» 17,50 
. 12,50 
y, 1 0 , ^ 

1/j pagina . 
'/s » 
V9 » • 
Vn » • 

/ 7-5° 
. 6 , -
» 5,50 
» 4,5" 

l/te pagina. / 4 , -
V18 » . » 3 , -
Bi| 3-, 6 en 12 maal plaat
sing 5,10 en 1 5 % reductie 

Ie Jaargang. BREDA, 16 MAART 1922. No 3 

Eenfieid o/ splitsing. 
».. en dat de samenstelling, eindelijk na zooveel moeite tot 

sfand gekomen, ei met een zal zijn met het vooropgezette doel 
om na eenigen tijd, liefst zoo gauw mogelijk weer uit elkandei 
te gaan. ...» 

Deze zinsnede trof ik aan in een welkomstwoord van den heei 
Vredenduin in het eeiste nummei van het »Nederlandsch Maand
blad vooi Philatelie« , en te meer troffen mij deze woorden, 
waarin een soort waaischuwing en voorspelling scheen te liggen, 
waar ik juist even te voren in de >vertiouwelijke mededeelingen« 
der Nederlandschen Vereeniging van Dec '21 een motie Am-
steidam, schepping van den heer Stork, had aangetioffen, waarin 
tot mijne verbazing leeds een deigelijke poging gedaan woidt 
om op, ZIJ 't ook op andei gebied, »hefst zoo gauw mogelijk 
weei uit elkander te gaan.« 

Deze motie Amste idam toch, welke wellicht op een 
volgende algemeene vergadering dei Netlerlandsche Vereeniging 
weer ter tafel zal komen, spieekt de meening uit, dat het lid
maatschap van den Nederlandsche Bond van Veieemgingen van 
geen enkel voordeel is voor de Nederlandsche Vereenigmg, m. 
a w. op 't zelfde moment, dat alle veieemgingen, in een Bond 
vereenigd, ook hun organen in een doen smelten om ook daaibij 
in eenheid kracht te zoeken, woidt leeds een eeiste poging 
gedaan om de eenheid te veibreken, om de groote Nederland
sche Veieeniging uit den Bond te doen t ieden en haai dus weer 
terug te dringen in ha i r isolement, waarin zij zich vooi koit , dank 
71J haar eigen orgaan, nog ten deele bevond En nu moge in 
de politiek eens het trotsche wooid gegolden hebben »in mijn 
isolement ligt mijn kracht«, in het kleine kiingetje Nederland 
sehe Philatelisten hebben we heusch allei krachten noodig, geen 
enkele uitgezonderd, om iets van beteekenis te bei eiken. 

Het komt mij dan ook vooi, dat de afdeeling Amsterdam den 
verbreeden weg bewandelt en op andeie , doch doeltieffender 
wijze haai doel kan bei eiken. Zij meent toch, dat het bedrag 
van f 185,— pei jaar, dat de Ned Vereeniging aan den Bond 
afdraagt, met geiechtvaardigd i s , en hoewel m i dit bediag vooi 

een veieeniging met zoo vele honderden leden a f 7,50 contiibutic 
van geen ovei wegende be 'eekenis kan zijn, voel ik toch iels voer 
de argumenten, dooi Amsteidam aangevoerd en welke neeikomen 
londweg gezegd, op de u i t sp iaak. »zonde van bet geld « Maai 
de Vlaag is alleen . moet men zijn lidmaatschap dan opzeggen, 
of: moet men trachten, meei »waar vooi zijn geld« te k i i j gen ' 

Nu IS het mijn beste oveituiging, dat de eeiste weg de foutieve 
en de tweede de juiste is, dat wij hiei te lande even goed fede-
latief kunnen samenweiken en tal van noodzakelijke dingen tot 
stand kunnen bi engen als in den vreemde. In Engeland kan 
het jaarlijksch congres telkenmale op nieuwe lesultaten v\ijzcn, 
en w a u o m zouden wij dit voorbeeld niet vo lgen ' Op het gebied 
van piopaganda, van keuring en contiole, van de uitgave van 
handboeken en albams, van optieden tegen de autoiiteiten enz. 
IS hiei te lande voor ééncentra le organisatie nog zooveel te doen, 
dat het dwaasheid zou zijn, dan het nut eener zoodanige fedeiafie 
te twijfelen En al dit werk, dit zuiver philatelislicche weik, is 
tevens te kostbaai, te zwaai en te verantwooidelnL om door een 
veieeniging van de vele bestaande, a' heet ztj dan ook Nedei -
landsche Veieeniging, te kunnen woiden vo lbrach t , daaivoor 
IS een Bond noodig, die inderdaad alle geoigani=eeide Nedei-
landsche Philatelisten omvat. 

Als dus de afd Amstei dam de f 185, - weggegooid ge ldacht , 
dan IS het geneesmiddel niet stopzetten, maar zorgen dat de 
Bond beiei wei kt Reeds raeei malen is mijnerziids op een an
dere plaats ciitiek geoefend op de werking van den Bond, niet 
met het doel, dezen om hals te biengen, maai alleen als belang
stellend a'"gevaaidigde van »DeGlübe< ter n lUe van het verknigen 
eenei zoo doeltieffend mogelijke centiale organisat ie , bij n i j z j t 
steeds du idee vooi het piincipe is juist maai aan de uitvoeiing 
hapei t iets I n nu ik bemerk, dat ook eldeis aan dit hapeien 
de noodige aandacht besteed woidt. meende ik op dit ondeiweip 
nader te moeten ingaan, opdat wellicht tei a s Bondsveigadeiing 
genezing gezocht kan worden. 

Naai mijne meening is de oiganisatie-vorm van onzen Bond 
niet de j u i s t e , de gedachte, dat de bestuursleden niet »the n g h t 
men on the nght places« zouden zijn, veiwerp ik en ledei, die 
hen kent, natuurlijk met mij, onmiddelli jk, maar de omstandig 
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heden belemmeren het bestuur in zijn arbeid. Eens per jaar 
heeft ter algemeene vergadering een uitwisseling van gedachten 
plaats ; nieuwe ideëen, daar naar voren gebracht, kunnen natuur
lijk niet aanstonds aanvaard en tot uitvoering gebracht 
worden en dus duurt het een vol jaar eer het bestuur, dat in
tusschen de uitvoerbaarheid heeft kunnen onderzoeken, aan de 
leden definitieve voorstellen kan doen. Blijken deze dan (zooals 
b.v. bij de samenstelling van den nog steeds niet verschenen 
Leiddraad van Nederland en Koloniën) bij de uitvoering toch nog 
op moeilijkheden te zullen stranden, dan dient het bestuur, wil 
het niet van »dictatoriaal optreden« beschuldigd woiden, weder
om tot de volgende algemeene vergadering te wachten eer het 
machtiging kan krijgen om een andere richting in te slaan ; en 
gewoonlijk is, r a zoovele jaren van piaten en voorbereiding, de 
zaak waar het om gaat alweer verouderd of niet meer nood
zakelijk. 

Een Bond, gesteund door alle vereenigingen, met één gemeen
schappelijk orgaan als spreektrompet en voldoende financieelen 
steun der leden, kan in een andere organisatie vorm zeker meer 
en sneller arbeid verrichten, ook zonder dat het werk op enkele 
personen neerkomt, hetgeen vermeden moet worden in een 
organisatie van enkel amateurs, van menschen, die met het 
postzegelverzamelen geen geld verdienen, doch er alleen hun 
vrijen tijd aan kunnen geven. De weg hiertoe zou m.i. zijn een 
uitbreiding van het bestuur tot een hoofdbestuur, welks leden 
bestaan uit afgevaardigden van alle aangesloten vereenigingen ; 
wanneer dit aantal leden tot het kleinst mogelijke beperkt werd, 
ieder mei een aantal stemmen naar evenredigheid van het aan
tal leden zijner vereeniging, dan zou een dergelijk congres in 
zakformaat met betrekkelijk geringe kosten (reiskosten van een 
dozijn personen) kunnen vergaderen en besluiten kunnen nemen, 
waarin tevoren alle vereenigingen gehoord kunnen worden. 

Een dergelijke organisatievorm, in tal van federaties de gebrui
kelijke, zou onze Bond in staat stellen, sneller te wei ken en óf 
direct beslissingen te nemen en uit te voeren, óf belangrijke 
aangelegenheden zóó grondig voor te bereiden, dat aan de jaar
lijksche algemeene vergadeiing feiten en cijfers verschaft konden 
worden, die direct beslissen mogelijk maken. Wanneer dan bo
vendien het jaarlijksche Congres (een vergadering van belang
stellenden zonder macht over het Bondsbestuur) werd gevolgd 
door een tweede, korte Bondsvergadering, dienzelfden dag, waarin 
eventueele Congresdiscussies in besluiten van bindenden aard 
kunnen worden omgezet, dan zouden de vereenigingen alle ge
legenheid krijgen om zich uit te spreken en het bestuur het ge
wenschte volledige contact met de leden kiijgen. De vereeni
gingen zouden door middel van hun afgevaarde alle ideeën en 
vvenschen ter sprake kunnen brengen in het bestuur, zonder dat 
daarmee gewacht moet worden tot de jaarvergader ing; en als 
de Bond dan nog niets presteerde, zou de schuld voor een groot 
deel liggen bij het gebrek aan initiatief bij de leden zèlf. 

Ik heb evenwel meer vertrouwen in de Nederlandsche philate
telisten, ik geloof dat zij, als zij maar eenmaal hun eigen afge
vaardigde in het Bondsbestuur hebben, wel van hun belang
stelling zullen doen blijken en met voorstellen zullen komen, 
die de uitvoering waard zijn. En omgekeerd zal het Bondsbestuur, 
wetend dat het zijn initiatief niet tot de jaarvergadering behoeft 
in te zouten, aan den gang van zaken die leiding weten te geven, 
welke de Nederlandsche philatelie noodig heeft. Ook financieel 
zal de belangstelling der leden eerst gewekt worden als zij, door 
een van hun eigen menschen, telkens hooren over het doen en 
laten van den Bond ; thans is men niet bereid veel te offeren, 
omdat de Bond voor velen een onbekende is. 

Nog vele maanden scheiden ons van de Bondsveigadering, 
waarop een dergelijke zaak thuis behoort ; maar het zou in het 
belang van den Bond zijn als alle aangesloten van te voren een 
grondig bespreking wijdden aan deze zaak. Het vorenstaande 
wil voor zulk een discussie slechts een leiddraad zijn zonder 
eenige verdere pretenties, maar een leiddraad, die de afdwalen
den wellicht weer op den goeden weg kan brengen en onzen 
Bond naar een periode van meer daadkracht kan voeren. 

H. J. VAN BAI .EN. 

ao 

Nederland. 
POSTZEGELS. 
De heei Valewink te Amersfoort zendt ons het volgende ter 

opname: 
Afiuijkingcn. 

Voor ruim tien jaar geleden vond ik verschillende 
plaatgebreken — geen toevallige plaatfouten — o.a. bij 
het iVi cent zegel groen 1899 Een dezer, het z.g. zijtakje, 
aanhangsel of hoe men het noemen wil, werd ook door 
anderen opgemerkt en door Booleman in zijn Confidentia 
verineld. Bij hetzelfde zegeltype vond ik o.a. nog al 
menigvuldig voorkomend, de twee eerste parels links van 
den onderrandversiering ineenloopend. 

Van geen of weinig belang achtend, verdwenen mijn 
vondsten in een doos en zou de geheele zaak vergeten 
zijn, als ik niet eenige jaren later een briefkaart aantrof, 
die op het zegel dezelfde afwijking vertoonde, uitgave 1901. 
De zegels waren echter zoek. Onlangs — bij een schoon
maak komt meer veigeten rommel te voorschijn — komen 
zegels en kaart weer terecht en vind ik bovendien brief
kaart 2 ^ ■\ 2^2 1899 met hetzelfde euvel behept . Daar 
ik heb opgemerkt, dat in den laatsten tijd meer aandacht 
aan de plaatgebreken wordt geschonken, lijkt het mij 
thans wel interessant genoeg, hiervan in ons algemeen 
vakblad melding te maken. Maar, wie verklaart het ver
schijnsel? Een antwooid, geen gissing, zal mij en zeker 
meerdere specialiteiten welkom zijn. 

Tot zoover het schrijven van den heer Valewink. 
De ons tot heden bekende plaatfouten in de 2I2 cent van 

1899 zijn : 

1. Witte vlek tusschen de 
twee eerste kralen van 
links in de onderste 
kraleni ij 

2. De onderste lijn loopt 
links iets verder door, 
dan den hoek 

3. Open krul links van 
de derde 2 

4. Witte punt aan de 
linkeronderkrul 

5. Breuk in de linker 
buitenlijn, even onder 
de rozet 

6. Breuk in de linker 
zijlijn, bovenhelft 

41, 46. 51, 56 
161, ]66, 171, 176 

83, 88, 93, 98 
163, 168, 173, 178 

85, 90, 95, 100 
45. 50, 55> 60 

145. '50, 155. 'So 

7 
12 

8 
1.1 

blancorand 
streeprand — E 

blancorand 
streeprand — E 

blancorand 
streeprand — E 

blancorand 

streeprand — 2 
C 

streeprand — 3 
C 

»r jnLj j jo i j« ' f i< i . iJ i 
IWATERORAAFSMECB. • l y i ' V A i k n i . f- iy^oiRVLe<>N OE BAAT 
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NEDERLANDSCH MAANDBLAD VOOR PHILATELIE. 59 

7. Stukje uit de linker 
zijlijn, onderhelft 

8. Breuk in de bovenlijn 
9. Breuk in de bovenlijn 

bij den rechterhoek 
10. Wit vlekje in het 

ovaalband, l inksonder 
de tweede E van NE
DERLAND en stukje 
uit de buitenlijn van 
de groote 2 

11. Wit vlekje in het ovaal
band onder de eerste 
N van NEDERLAND 

146 
151 

16 

137 

st ieeprand — 2 
C 

2  E 

2 — E 
Ter verklaring diene, dat de tweede kolom aangeeft de zegels 

van het vel, bij welke de betreffende plaatfout wordt gevonden. 
Wij tellen daarbij de zegels van i — 200. beginnende links 
boven en eindigende rechts onderaan, dus zooals men een 
bladzijde druk leest. 

De laatste kolom geeft aan, gedurende welke oplagen de fout 
op de aangegeven plaats, resp. plaatsen voorkwam. 

Wij zien, dat de plaatsen der fouten wel eens veranderen, 
zoowel bij de primaire ( i , 2 en 3) als ook bij de secundaire 
(5, 6 en 7) fouten. De verplaatsing bedraagt echter steeds 5 
plaatsen of een veelvoud daarvan. Dit is een gevolg der 
zamenstelling der drukplaat uit 4 cl'ché's van 5 (breed) X ' ° 
(hoog) zegelbeelden. 

Betiachten wij nu de door den heer \ 'alewink overgelegde 
bewijsstukken, zoo zien wij, dat door hem bedoeld zijn onze 
fouten I en 4. Het z.g. „zijtakje" is dus fout 4, de ,,inecn
loopende parels" fout 1. Beide fouten zijn geenszins zeldzaam, 
vooral niet fout i , welke nog steeds voorkomt. Ook bij de 
, ,Armenwet"zegels zijn beide fouten bekend, ook de fouten 2 
en 3. Interessant is intusschen het feit, dat fout i ook op brief
kaarten voorkomt. Bezit iemand deze ook bij de opdrukbrief
kaarten ? Dank zij de toezending van overvloedig bewijsmateiiaal 
van den heer Costerus, Edaiii, kunnen wij berichten, dat fouten 
3 en 4 ook op de zV^ cent biiefkaarten voorkomen. 

Omtrent het ontstaan en voorkomen der primaire en secundaire 
fouten bij onze post en portzegels verwijzen wij naar de stukken 
van schrijver dezes in het Ned. Tijdschüft voor Postzegelkunde 
en wel 1919 No. i en 1920 No, 3, 

Ned.Indië. 
POSTZEGELS. 
Nieuwe uitgiften. Voor ons liggen, dank zij mede de welwil

lende toezending door de beeren Becking, den Ifaag, en Sluyp, 
i'trei/it, nieuwe waarden, en oude waarden in nieuwe uitvoei ing. 
De 80 cent is niet als opdruk op de f2,50 verschenen, doch op 
de f i , — . 

Hieronder de meest kaïakterist ieken in bee ld : 

AMÉÉÉMMMM 

wtmtmmmmm 

éMÉ«ÉM«M* 

v«vv»vv**«v*vi 

It^i 
tiOUiiiuOll 

j^J—^Jg^gr^^g^^^at^^^i 

Wij catalogiseeren : 
Postzegels 
1922 Jan, 

id. 

1922 Jan. 
id. 

1922 Jan. 

kleurverandering van het laatste cijfertype. 
2I/2 cent rood. 
5; » groen 
Uitbreiding van het cijfertype. 
1 2 ^ kamperforatie. 
10 cent paars. 

hulpzegels: opdrukken op de laatste uitgifte. 
12!^ cent rood op 17I/2 cent roodbruin. 
12K2 
20 
32H 
40 
60 
80 

blauw 
» 

rood 
blauw 
rood 

22I/2 

50 
50 

I 

oianje, 

Gld. bruin. 

BRANDKASTZEGELS. 
De heer Sluyp, Utrecht, bericht ons, dat de brandkastzegels 

met de waarde 10 cent zullen worden uitgebreid. Dit moet in 
verband staan met de tariefwijziging. 
PORTZEGELS. 

Genoemde heer Sluyp gaf ons tevens ter inzage de aanvul
lende waarde 7^2 cent, zoodat wij de catalogiseering van blz. 3 
kunnen aanvullen : 

7!/^ cent port, vleeschkleur. 

Nieuwe Uitgiften. 

De lezers en correspondenten worden vriendelijk uitgenoodigd, 
alle mededeelingen betreffende de nieuwe uitgiften rechtstreeks 
te zenden aan den verzorger dezer rubriek en van de kroniek 
der maand. Zoo mogelijk onder oveilegging van de te melden 
exemplaren. Alle onkosten worden gaarne en onmiddellijk vergoed. 

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

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

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

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

u■I■^LJ^JJ^lJ■'ll.t^l.1jl 
W A T E R G R A A r S M r C A 
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De aanduiding van maand en jaar links boven den landsnaam 
verwijst naar de jongste mededeeling, betrekking hebbende op 
hetzelfde land. Waar voorafgegaan door „K" verwijst zij naar 
de betrekkelijke kroniek der maand. 

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

ALBANIË. 
De fa. Yaar meldt ons de verschijning van de geheele serie 

van 1920 — kop Skanderbeg — Yvert nos. 102—107, met den 
opdruk »Besac. Men zie hieromtrent verder de Februari
Kioniek. 

ANTIGUA. 
De sei ie, in nevenstaande teekening werd 

uitgebreid met onderstaande waaiden : 
1V2 en 4 d., 3, 4 en 5 shillings. 

Hiervan kregen de i V2 d., 3 en 4 shil

ling het nieuwe watermerk ^ . !_>*; de ove' 
rige gemelde waarden het oude watermerk 
C A, meervoudig. S. C. 

ARABIË. 
De »kleedjes« serie werd overdrukt in het Arabisch met 

j.Gouveriienient van het Land van den Profeet, 1340.« 
De opdruk is in zwart, op de i piaster in rood en verscheen 

op de waarden : 
Frankeerzegels T paia, '/s piaster, '/■* piaster, '/2 piaster, 

I piaster, 2 piaster. 
Portzegels 20 para's, i piaster, 2 piaster. 

AR.MENIE. 
De firma Yaar meldt ons, onder toezending van exemplai en 

de verschijning van een nieuwe serie vooidit land. Waar, 
naast de diverse teekeningen op de zegels voorkomen, hamer, 
sikkel en de communistische ster, de gewone uithangboiden 

der bolsjiwiki, ligt het vermoeden 
voor de hand, dat we met een 
uitgave te te doen hebben van 
deze wereldvcrbetf raars. 

De serie bestaat uit de waar
de 5, 25, 50, 100, 250, 
500, 1000 en 2000 roebel, alle 

WIJ 

BELGIË. 

ongetand. 
Van een tweetal geven 

hieibij de afbeelding 
Onder het noodige vooi behoud 

vei melden «ij voider de ver
schijnirg van eenige opdi uk
ken op de Russische wcldndig
heidszcgels van 1914 (Yvert 
nos. 93 96) . 

De opdiuk bestaat uit het 
Annecnsche wapen en de 
waarde 25 of 50 roebels. 

Wanneer de mededeclingen 
van andere bevoegde zijde 
bevestigd woiden, komen wij 
op deze uitgifte terug. 

In nevenstaande teekening veischcen 
de I franc, sepia. 

BELGISCH CONGO. 
De volgende opdrukken verschenen : 

5 centimes op 50 centimes 
1 0 » ' S ' 
2 5 » » 4 0 » 
3 0 >' » 1 0 » 

15 

opdruk zwait. 
rood. 

zwart, 
rood. 

Alle op de plaatjesserie van 1915. 
Naar de firma Yaar ons meldt zullen ook enkele fianc

waarden worden overdrukt. 
BRITSCHINDIË. 

De ij/^ anna der koerseerende uitgifte verscheen thans met 
de waardeaanduiding in het meervoud, dus As aan het hoofd, 
en »One and half Annas« aan den voet van het zegel. 

S.C. 
BRITSCHNYASSALAND. 

In het Georgetype en met het watermerk lè. KSV, ver

schenen : 
I d. rood 2 d. grijs. 

CAYMAN KIL. (Febr. '22.) 

In nevenstaande teekening v( 
schenen : 

I shilling donkergioen 
5 » geelgroen 

alle watermerk C A . 
Zumstein. 

CHINA (Britsche kantoien.) 
De volgende waaiden van I lonkong weiden ovcrdiukt met 

»China« : 
I, 2, 4, 6, 8, 10, 20 en 25 cents en 2 dollars, alle wit papiei en 
met nieuw watermerk. 

50 cent op groen papier, oud watermeik. 
I dollar op blauw papier, nieuw watermerk. 

DANZIG. 
In de Februarikroniek vei meldden wij de ophanden zijnde 

uitgifte van eenige nieuwe waarden, ter aanvulling van de 
bestaande serie. Zij hebben niet lang op zich laten wachten ; 
de heer Bontekoe te Leiden, is zoo vriendelijk ons de ver
schenen zegels ter inzage te zenden, waarvoor dank. 

Nieuwe waarden : 
Frankeerzegels : 75 pfg., I M 25, 2 

M 40, 4 M. en 9. M. 
Portzegels : 8 M. 
Dienstzegels: 75 pfg., i M 25. 2 M 

40, 4 M. en 5 M. 
Kleurwijzigingen : 
Frankeerzegels : ;o pfg. zwart en rood. 

80 » groen 
2 M. rood. 

Dienstzegels 80 pfg. groen. 
2 M. rood 

EGYPTE. 
Kleurwijzigingen in de koerseerende uitgifte: 

2 mill . : rood, 4 mill.: groen. 
Het in het Januarinummer vermelde portzegel 10 mill, 

blauw, verscheen thans in rood. 

K ^mSf>^'>ti 
f <50» i^ r^ 

f iBäi 
f ^i I H l E 0.11 m m 

1I 1 
S"" i ¥\ 
jc i UIN * 

' ^B&LMÜ^ 
' '^Kr^in'^ ' iir*i.^ 

»^"Ill LJ 
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DUITSCHLAND. 

VMVVVVVVVfVW 

kl^MtAMMM^^kM 

» » » » » » » » J U l . » 

^ ^ ^ * " ' ■ " « ■ i i a a a 

Met het in het Februarinummer vermelde nieuwe water
merk wafel verschenen : 

40 en 60 pfg., I, 2 en 3 Mark. 
Den heer Schnabel te München, dank voor toezending. 

FRANKRIJK. 
In het zaaistertype verschenen : 

5 centimes, oranje. 30 centimes, rood. 
FRANSCH SOUDAN. 

De zegels van Opper Senegal en Niger werden overdrukt 
met Soudan Francais (in 2 regels). 

Verschenen zijn: 
I, 2, 4, 15, 20, 30. 35, 40, 45 en 75 centimes. 
1, 2 en 5 francs. ' B. M. 

CilLBERT EILANDEN. 
In het Georgctvpe verscheen de 2 d. giijb, wateimeik 

GRENADA. 

De in het Februari nummer genoemde 

3 pence blauw diaagt het watermerk é>. <S'f, 
(ten om echte vermeld C. A.) 

IERLAND. 
Vlugger dan men verwachten kon heeft Ierland reeds zijn 

plaats in de verzameling opgeeischt. 
Van de koerseerende uitgifte van Engeland werden met 

keltische karakters j regelig overdrukt : 
M, I, iH> 2, 2 H , 3, 4; 5. 6' 9 en 10 d. 
I sh., 2 sh. 6, 5 sh. en 10 sh. 

Op de shillingwaarden is de opdruk vierregelig. 
De beteekenis van dezen opdruk is : VoorloOpige regeeiing 

van Ierland, 1922". 
Deze voorloopers zullen ten spoedigste gevolgd worden door 

de definitieve serie, waartoe reeds een prijsvraag is uitge
schreven. Als een der voorwaarden vermelden wij, dat de 
teekening een symbolisch karakter moet dragen en dat alle 
opschriften enz. gesteld moeten zijn in het keltisch. 

De , ,echtscheiding" van deze beide partijen is dus wel ge
meend ! 

Maatregelen zijn getroffen, dat elk postkantoor voor alles 
kan voldoen aan de aanvragen van de veizamelaars om deze 
opdrukken. 

De zegels werden den 17 Februari j .1 . verkrijgbaar gesteld. 
Die keltische opdruk zit den Engelschen dwars, gezien de 

uitingen in hun pers. 
S. C. zegt o.a.: „The Gaelic oveiprint is one of the strangest 

„things that everhappened in stanips". 
In het volgend nummer hopen wij den opdruk in beeld te 

kunnen geven. 
IJSLAND. 

De in het Januari nummer veimelde opdrukken en kleuren
wijzigingen weiden uitgebreid met: 
20 Aur op 25 Aur groen en bruin (Christiaan IX). 

5 » » 16 > (dubbelportret). 

JAMAICA. 

In nevenstaande type verscheen de 6 d. 
roodlila, wateimeik (&. óv. 

JAPAN. 
In nieuwe teekening, vertoonende den heiligen berg Fuji, 

verschenen de waarden: 
4 Sen, groen. 8 Sen, rose. 20 Sen, blauw. S. C. 

KARELIË. 
Voor dit deel van Finland, dat gezuiverd werd van de 

Bolsjiwiki verscheen een serie, bestaande uit de waarden: 
5 pennia. 40 pennia. i Mark. 10 Maik. 

1 0 » 5 0 » 2 » ' 5 * 
20 » 75 » 3 » 20 » 
25 » . 5 » 25 > 

De zegels vertoonen alle het wapen van Karelië, met het 
opschrift »Karjala« en de waarde aanduiding aan den voet. 

Ze worden gebezigd in het verkeer met Finland. 
LETTLAND. 

Verschenen zijn : 
9 Roebel, oranje. 

15 » blauw. 
Beide in nevenstaande teekening. 

Zumstein. 

taM^MM^M 

LUXEMBURG, 

f »■■• •« IB«« f« l 

• ^   '  * ■ ' ■ '  * ' ' ■  " ■ ■ 

Twee opdrukken op de uitgifte, 
gioothertogin Adelaide: 

= 75 op iizVi centimes. 
= 80 op 871/2 centimes. 

Voorts verscheen in nevenstaande 
teekening de 20 centimes oranje. 

MALTA. 
De in het vorige nummer vermelde opdrukken »Self Govern

ment« werden aangevuld met een ■/< d. 
Waar de veimelding van de onderscheiden vvateimerken in 

het genoemde nummer niet tot haar recht is gekomen, worden 
deze opnieuw opgegeven: 

V4, !, 2, en 2I/2 d. en 2/. 
C. A.: V2, 2'/2, 3 en 6 d. i/, 2/, 2/5 en 5/. 
C. C. : 10/. 
De 272 d. en 2/ komen dus voor met de beide watermerken. 
Met het nieuwe watermerk lü. t_Öf verschenen in de koer

seerende teekening : 
'/4, '/2, 2'/2 en 6 d. 2 en 10 shillings. 
Dit is de uitgifte zonder opdruk SelfGovernment. S. C. 

MAROKKO. (Britsche kantoren). 

De pakketpostzegels, ver
kregen door den opdruk : 
»Morocco Agencies« op Engel
sche zegels werden uitgebreid 
met de 4 en 6 pence. 

Den heer Van Gastel dank 
voor toezending. . . 

P 0 S T Z E G C L H A N O E L 
[WATERGRAAFSMEER 
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m«*in»<rpwr»wn>f>w^>ws»»» 

«MiMa«M*M«MM«M*M 

MEMELGEBIED. 
De heer De Weerth te 

Amsterdam is zoo vriendelijk 
ons de volgende nieuwe op
drukken te melden op Fran
sche zegels: 

5 Pfennig op 5 centimes, 
oianje. 

10 Pfennig op 10 centimes, 
rood, Semeuse. 

15 Pfennig op 10 centimes, 
groen, Semeuse. 

20 Pfennig op 20 centitnes, bruin, Semeuse. 
20 » » 2 5 > blauw, » 
30 « » 3 0 » rood, s 
50 » ' 5 ° » blauw, » 
7560 Pfennig op 40 centimes, rood, op den achtergrond zon. 
80 » » 45 » groen. 

Op al deze opdiukken is Pfennig thans met hoofdletter P 
gedrukt. 

Den inzender hartelijk dank. 
OOSTENRIJK. 

De in het vorige nummer vermelde waarden werden uitge
breid m e t ; 

Frankeerzegeis : 

2 » 
2 4 . 
5 
alle in 

keninff. 

kroon biuin. 
» blauw. 
• roodbruin. 
» olijfgroen 

bovenstaande tee

25 klonen blauw 
50 kronen roodbruin. 

Courantenzegels ; 

1.85 kronen, lichtblauw 
3 » groen 
6 » wijn rood. 

Portzegels: 

10 kronen 
20 
50 » 

alle blauw. 
De firma Yaai dank voor toezending 

NICARAGUA. 
Ook hier verscheen een sei ie, ter herinnering aan de 

100jarige onafhankelijkheid. 
Verschillende staatslieden zijn er op veieeuwigd. 
De se ' ie bestaat uit de waarden: 
i/2, I, 2, 5. 10̂  25 en 50 centavos. 

NlUE. 
Met den opdruk NIUE veischeen de 6 pence NieuwZeeland 

in lood, aldus meldt ons de heer van Gastel. 
POLEN. 

In het bekende cijfertype, klein 
formaat, verscheen de 8 mark, 
licht bruin 

Voorts in nevenstaande teeke
ning de 100 mark, roodbruin en 
oranje, aldus meldt ons de heer 
Florkowiki te Poznau. 

I ^ V ^ ^ F ^ ^ ^ 

«MMMMMMMM 

PORTUGAL. 
In het Cerestype verschenen 

J/2 c zwart 
7!.^ », blauw 
8 » geelbruin 

RÉ UNION. 
Kleurwijzigingen : 

5 centimes, geel en lila 
10 > gl oen 
25 » bruin en blauw. 

Voorts veischenen op de uitgifte 1507—17 de opdiukken: 
40 op 20 centimes. 60 op 75 centimes. 

B. M. 
RUSLAND. 

10 c. bruin 
50 c. geel 

1 Esc. lila. 

30 centimes kaïmijn 
50 » Ijlauw. 

De fiima's Yaar & Co. en 
Zumstein zenden ons de volgende 
weldadigheidzegels, waarvan de 
opbrengst dient tot leniging van 
den hongersnood. 

Elk zegel heeft een veikoop
waarde van 2250 roebel. 

Ze vertoonen, zooals uit de 
afbeelding blijkt, een rivierge
zicht ; op den oever staan de 
hongei enden de aankomst van 
de schepen met hulp en levens
middelen af te wachten. In deze 
teekening zijn drie waarden ver
schenen, alleen afwijkende van 
elkander door de kleuren, (gioen 
rood en bruin.) 

Het vierde zegel, gedrukt in 
blauw vertoont de afbeelding van een verpleger van het 
Roode kruis, die een gewonden man helpt. 

Alle waarden ongetand. 

»IÏW10UU. ro.iBjAwuttiSf^ 

W^ 
mi 

»■ .» . . .■^a 
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RIO DE ORO. 
In nieuwe teekening veischencn : 

1 centavo 30 centavos 
2 » 40 » 
5 » 50 » 

10 » 1 peseta 
15 » 4 . 
20 » 10 » 
25 . 

SAMOA. 
Stamp Collecting veimeldt de verschijning van een seiie, in 

nieuwe teekening : 
14, I, 1V2, 2, 2I/2. 3, 4, 5. 6, 8 en 9 d. en i shilling. 

SENEGAL. 
Kleurwijzigingen : 

5 centimes, zwart en rose • 
10 » geelgroen en groen. 
25 » rose en zwart. 
30 » oranje en rood. 
45 » karmijn en blauw. 
50 » ultramarijn en blauw. 
2 francs blauw en bruin. H. M. 

SYRIË (fransche bezetting). 
De koerseerende zegels van Frankrijk werden oveidrukt met 

O. M. F. Syrië en waarde. Verschenen zijn de frankeerzegeU: 
2 piastres op 40 centimes, rood en blauw. 
3 > » 6 0 » violet en blauw. 

De portzegels: 
2 piastres op 5 M. 3 piastres op i piastre. B. M. 

ST. HELENA (Februari). 

De heer Van Gastel te Amstc idam 
zendt ons de 3 pence, blauw in neven-
staande teekening; wateimeik K 

ST. PIERRE ET MIQUELON. 
Kleurwijzigingen : 

5 centimes, blauw en zwart. 
10 » groen en geel-groen. 
25 » bruin en groen. 

30 centimes, karmijn. 
50 » blauw. 

B. M. 
TSJECHO-SLOWAKIJE. 

De in het Februar i -nummer vei melde hulp-pci Izegels wer
den uitgebieid met : 

20 op 3 Heller 
60 op 80 » 

200 op 400 > alle getand en ongetand en van het 
Hiadschin-type. 
Voorts verscheen de 50 Heller, Yvert no. u ö , in groen. Y. 

ZWEDEN. 
De firma Zumstein meldt ons de 

verschijning van een 25 ore rood, in 
nevenstaande teekening. 

( ^ Poststukken. ( ^ 

Nederland. Juist bij het nazien van de drukpioef van het 
overzicht der opdrukkaai ten ontving ik van den heer Van der 
Schooren jr, de groen opgedrukte kaart van 7^2 + 75^ op 3 "t" 3 
c. zonder deels t reep; de heer Smelt zond mij met denzelfden 

opdruk, yy^ c. op 3 c. groen carton zonder deelstreep. Door den 
heer Pul uit Haarlem werden mij aangeboden twee eveneens 
aldus opdrukte dubbelkaarten, die nog niet gecatalogiseerd wai en 
en wel : 7^2 °P 5 op 3 op 2'/2 c., gekroonde leeuwen, vijf adres-
lijnen, desverk. 3oi/j en 33 m.M. ; tevens legde deze 'heer 
mij nog eenige andere kaarten met blauwen opdiuk ter catalo
giseering over, en deed daarbij eenige belangrijke mededeelingen, 
waarop ik nader terugkom. De heer Amiabel ven äste mij met 
de allernieuwste kaart van i2'/2 c. oranjerood op grijs carlon ; 
die op geel papier heeft dus maar kort geleefd. Aa'n alle beeren 
zeer oprecht dank ! 

B- 7V2 + 7 ' / ! op 5 + 5 op 3 + 3 c. (55 II B.D.) 
7V2 op 3 c. (53 II a D.) 
7V2 + 7','2 op 5 4- 5 op 3 + 3 op 2V2 + 2V2 c. (39 I a A.B.D.) 
7V2 + 7V2 op 5 + 5 op 3 + 3 op 2V2 + 2'/2 c. (39 I b A B.D.) 
7'/ï op 5 op 3 op 2V2 c. (37 I a A.B C.) 
7VJ op 5 op 3 op 2V2 c. (37 I b A.B.C.) 
l2'/2 c. oranjerood op grijs. 

De heer Pul deelde mij verder nog mede, dat de volgende 
opdrukkaarten in het overzicht kunnen worden ingevuld : 

Met opdruk B. : 27, 31, 39 I a. 
» » C. : 25, 42I, 43I, 5oIa, 5oIIa , 62I, 53la, 53l la . 
» » A C. : 43 I a, 50 I a, 50 I Ia . 
» « A.B.D. : 39II. 

» A.B.C. : 25, 29. 33, 37 II, 50 I b . 
» » B.C.: 39, 37 II, 42 I, 43 I a , 50 IIa, 52 I a , 52 II a, 

52 I Ib , 63 L 53 I a . 
Een aardige collectie foutdrukken heeft de heer Amiabe! mij 

getoond. Naast den opdruk 3 CENT op 2'/2 c. groen (no. 58 g i j 
komt nog eens voor 3 CE 

De opdruk »Vijf Cent« wisselt evenals de andeie nog al eens 
van plaats. Op een seiie kaarten no. 43 I a, bestaat de meest 
lechtsstaande opdruk alleen uit »Vijf C«, dan volgt »Vijf Ce«, 
enz., totdat de opdruk links over de zegelkant heengaat, waaidoor 
ten slotte slechts »nt« op den waardestempel is gebleven. Veider 
komen nog de foutd)ukken voor »Vijf Cente«, en »Vijf Vijf Cent«. 

Verder bezit deze heer een kaait van 2 c. bruin op gi ijswit 
zonder deelstreep geland, waarbij de opdruk Vijf Cent. midden 
op de kaart, is herhaald. De kaai t van "jYi op 5 c. zonder deel
streep komt in deze verzameling voor met dubbelen opdruk. 

De heer P. W. Waller bericht mij het bestaan van een kaart 
van l2'/2 -f- l2'/2 op 5 -f- 5 c. (wijdgelijnd), waarbij op de antwoord
kaart de opdruk, in plaats van op den waardestempel, er geheel 
onder staat. 

Het had mij getroffen, dat men -bij de postbewijzen van 3 oen
en du? ook bij die van „Vijf Cent" op 3 c. in den rosen ondert 
grond weer was teruggekeerd tot het oude wapen, dat met de 
gekroonde leeuwen. De heer Pul was zoo vriendelijk mij mede 
te deelen, dat men bij deze poststukken voor den onderduik 2 
platen had gebruikt n.l. die met gekroonde en die met onge
kroonde leeuwen, van de laatste het minst. Deze platen worden 
door elkaar gebruikt, tot tijd en wijle die met de gekloonde 
leeuwen versleten is, en vervangen wordt door een met onge
kroonde wapendragers. Wij recommandeeren ons voor overleg
ging van een 3-cent postbewijs met ongekroonde leeuwen, en, 
als ze reeds bestaan, voor 5 c. postbewijzen met gekr. en ongekr. 
leeuwen, ten einde ze te kunnen catalogiseeren. Met de boven
staande mededeeling zij hier den heer Pul oprecht dank gebracht . 

Nederlandscli Iiidië. De heer Cramer te Wdlevreden zendt 
mij nu de nieuwe kaarten dezer Kolonie; die van \2Vi en 131,2 
+ 12',^ c. heeft de Koningin tot waardestempel, juist gelijk aan 
den tegenwoordige postzegel dier waarde : in cijfertype verscheen 
nu ook de 7j,2 + 7^2 o. De heer Lenshoek te Ä7£)«/2V;t^6'meldde 
mij deze waarden ook en gaf mij tevens kennis, dat de enve
loppe van 20 c. blauw ook was verschenen. Beiden beeren zeer 
beleefd dank. 

Env. 20 c. blauw. 
B- 7'/2 + iVi c., lilagrijsbruin. 

12!.^ en i3j>'2 -1- MYI C. rood op zeemkleur. 
Belgfisch Congo. Hoewel aanvankelijk scheen te zijn vastge

steld, dat de laatste kaarten alleen te Brussel zouden worden 
overdrukt en niet in de kolonie zelf, is men hier toch van afge
weken ; mijn Brusselsche correspondent zendt mij een kaart van 
ïo -f- 10 c. karmijn (zwarten"voordruk, blauw carton) met op-

izrjnfc*ijciji?>w<ii.iji 
WATERGRAAFSmCER •N.YAAR^ C£ ^ _ DIR* L E O N D E RAAT 
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dl uk »30«:, die een geheel ander t \pe weei geeft als de leeds be
schrevene, vooral de 3 is geheel andeis gevormd 

B 30 ) 30 op 10 ) 10 c kaïmijn (zvvaite lokaalopdiuk) 
Biilgar^e Kort na e l k n r veischenen hiei 2 nieuwe kaai ten 

van 30 stoi ; met het wapen als waardestempel, de eerste was 
op giijs, de tweede op lichtgroen ca i ton , bij de eeistc is de 
laatste adieshjn n i e t , bij de andere « e l onderstieept 

B 30 St. groen op gnjs 
30 st groen op lichtgroen 

Deuemarkeii '\ls nieuv\e waaiden kunnen gecatalogiseerd 
worden 

B. 8 ore, grijs op wit (cijfeit)pe, met deelstieep) 
Kbf. 20 01e, bruin op lichtblauw (koplype) 
Diiitschland Een weikehjk fraaie waardestempel in cijfert) pe 

leveien ons de poststukken der luchtd iukpos t , de kaait — in 
giooter formaat als de vorige — heeft een duelijnige, de enve
loppe een dubbele omranding 

Luchtdruk B 3oo pf violet op lichtrose 
> Env 225 pf. blauw op lose. 

Frankrgk. Met Ida binnenzijde verscheen hiei een enveloppe 
van 25 c , t jpe zaaistei, met contiolecijfer 

Env. 25 c blauw op uit, foim c. 
Joegoslaï ié . Met den koning als waaidesteinpel liggen de 

nieuwe kaarten vooi mij , die \ a n 25 para gioen, (koning naai 
links) komt voor in 2 typen. De afstand dei adieslijnen is 40 
of 4272 m M ; bij de 50 paia /iet de koning naai l e ch t s , carton 
uiterst dun 

B 25 p gl oen (in tinten) op loomkl 
50 p lood op Roomkl 

Kameroen De enveloppe van Midden Congo (tijgeil\ pe) ont
ving den zwaiten opdiuk „ C A M E R O U N " 

Env 15 c blauw en oranje 
Porliigal. Ik ontving de dubbelkaait van 18 c blauw met 

Ceies , deze kaart schijnt slechts enkele dagen in koeis geweest 
te zijn, en is ingetiokken om te worden oveidiukt Aan het 
postkantoor te Lissabon woiden nu ook 4 particuhei gediukte 
kaaiten van 6 c vooi 15 centavos reëel veikocht , o p d e a c h t e i 
zijde vindt men 4 plaatjes Vriendelijk dank aan den heei C 
Geoige voor de toezending dezer laatste kaart. 

B 18 ( 18 c blauw op wit 
IJsland In omloop kwamen de kaaiten met den koning van : 
B 25 en 25  j  25 aui lood op wit 

Afsfempelingen. 

Duitsrhlaiid. Op een prijscourant, welke een HiUegomschc 
bloemist m Leipzig liet drukken en posten, komt voor in rooden 
inkt rechts van den datumstempel een ovaal franco stempel In 
het middelste ovaal het cijfer »80«, in het buitenste boven 
»D E LI T S C H E S R E I C H « en beneden >2 gebogen lijnen< 

Ingevolge de nieuwste portoverhoogmg komen ei, naai het 
111 Briefni Journal mededeelt, v 001 de »Barficimachungsmaschinen« 
nieuv\e stempels met de volgende waaiden 50 75, 100, 125 en 
200 Pfg 

In Leip/ig IS, naai buitcnlandsch model, een stempel in gebiuik ge
nomen, dic propaganda maakt v 001 een nauwkeurige adresseenng, n 1 

S 11 a sz e u n d 
H a u s n u m m e r 

a n g e b e n 
De 4 legeligt machinale afstempeling 

B e s u c h t d i e 
D e u t s c h e G e w e i b e s c h a u 

— M ü n c h e n 1 9 2 2 — 
M a i b i s O k t o b e 1 

zagen we leeds m diverse giootten en zoowel in versieide als 
onversierde letters o a uit Bei lijn, Bicmen, Daimstadt en Hamburg 
Uit München zelf ontvingen we echtei een machinestempel, die 
ingewikkelder is De luimte tusschen de datumstempels is inge 
nomen door 3 silhouetten van Spinxachtigc koppen (wetenschappen 

kunst, a r b e i d ' ' ) staande tusschen 2 flauw gebogen lijnen Boven 
de bovenste Iijn staat in sieilijkc hoofdletters » B E S U C H T 
D I L D L U I S C H L G E W E R B E S C H A U«, terwijl het 
tweede gedeelte » M L E N C H E N 1 9 2 2 M A I B I S O K T O 
BI' R'« onder de benedenlijn geplaatst is 

Ook Pforzheim maakt reclame v oor een tentoonstelling door 
den 5 regelige machinestempel 

S L A x N D H , ] 
S C H M U C K W A R E N 

A U S S T E L L U N G 
I N P F O R Z H E I M 
H A N S A — H A U S 

Bovenstaande propagandastempels zijn dooi het Rijkspostmini 
sterie goedgekeurd, daai vanaf 23 September 1921 alle stempeis 
die beoogen reclame te maken voor Jaarbeurzen, Tentoonstellingen, 
Congressen etc eerst ter goedkeuring aan genoemd Ministerie 
moeten worden toegezonden Deze mimsteneele beschikking was 
het gevolg van een viaag van den Rijksdagafgevaardigde Körner, 
naar aanleiding van het feit dat het hoofdpostkantoor te Stuttgart, 
de volgende reclamestempe! gebruikte 

Ö f f e n t l i c h e r K o n g r e s z 
d e 1 

A n t h 1 o p o s o p h 1 s e h e n 
B e v\ e g u n g 

S i e t j l e h a u s S t u t t g a i t 
2 8 8 — 7 9 1 9 2 1 

en deze afstempeling den tegenstanders der Anthioposophie mis 
haagde Vanaf 28 Augustus was deze stempel toen ingetrokken 
en voortaan mogen er nu nog alleen maai stempels voor neutrale 
doeleinden, na vooraf goedgekeurd te zijn an höchster stellet, 
gebezigd worden 

Eug'elaiid \ erscheidene Londensehe postkantoien veitoonen 
den laatsten tijd, tusschen den plaatsstempel en 7 rechte lijnen 
de afstempeling V I S I I I H I 

B R I I I S H 
I N D U S F R I E S 

F A I R 1 9 2 2 
I L B 27 — M C H 10 

aldus een leelame voor de gedurende 12 dagen 
houden Lngelschc industueele jaarbeurs 

België Jaaibeuizen zijn aan de orde van den dag B 
Nooid stempelt momenteel niachinaal : 

te I onden te 

c/ 

3E FOIRE COMMLE 
BRUXELLES 
319 AVRIL 

1922 

3^ JAARBEURS 
BRUSSEL 

319 APRIL 
1922. 

Znitserland Ook hier het veizoek om nauwkeurige adies'en 
l i t BasU, Luzun en j^inuh zagen we het machinale s tempel : 

STADTADRESSEN 

S T R A S S E U HAUS
NUMMER BEIFUGEN 

 H L 

De giootere steden in het I i a n s c h e en Ilaliaan=che deel van 
HciväM zullen wel een sooitgelijke stempel in de I i ansche 
resp Iialiaansche taal ontvangen Wie der geachte lezeis legt 
ze ons VOOI ■" 

Ver Staten > an NoordAiiieiika. Zouden de dagen dei postze
gels geteld zijn? New \ o i k gebruikt den ondeislaanden maehinalen 
francostempel in rooden inkt. 

/ ^ / J A N 1 2 Y : ^ [i^. 
10PM ^ « ° 

1922 

U . S P O S T A G E 
PAID^CENTS 

P 6 

zl-t.^AtJAi-iU^V^'* 
WATEKGRAAFSMCCR •M.YAAR t C^* o _ DIR . L E O N D E RAAY 

= * tNT.TEL. XOIO fi255 
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Dnitschlaiid. Opmerkelijk is' het groote aantal diverse cen
suurstempels, dat hier nog gebruikt wordt om de aangeteekende 
brieven na controle af te stempelen. Wij wisten reeds, dat na 
afloop van den »frischen fröklichen Krieg« de censuur niet 
direct met het keizerschap verdwenen was. door de etiketten 
in verschillende kleuien met opschrift in gothische le t ters : 

» A u f G r u n d « 
»der Verordnung vom 15 November 1918« 

»(Reichsgesetzblatt S. 1324) geöffnet.« 
De roep, om afschaffing der geheime diplomatie, schijnt ook 

te Berlijn gehoord te zijn ; de nieuwere etiketten vertellen ons 
ten minste, waarom de censuur nog plaats vindt, door het 
eveneens Gothische opschrift: 

»Geöffnet auf Grund der Verordnung vom« 
»15 November 1918 (R, G. Bl. S. 1324)« 

»Die Postüberwachung erfolgt im Steuerinteresse urd aus« 
»wirtschaftlichen Gründen. Reichsfinanzverwaltung.« 

en alles geschiedt nog met de bekende »Pünktlichkeit«, want 
de meeste aangeteekende brieven bevatten een papiertje, waarop 
de inhoud gespecificeerd moet worden, b.v. : 

Bei Prüfung vorgefundener Inha l t : 
W e r t e : (i Scheck Gulden 2950) 
Zahl der Blätter : (i) 
Beilagen : 
Sonstiger Inhalt : 

Postübervvachungsstelle Berlin W. 8. 

'rüfer Nr. ( 1 ) ( 3 0 ) 049_ 
In 3 dagen tijd (20 — 22 Februai i 1922) zagen we uit Berlijn 

niet minder dan 6 verschillende soorten censuursleirpels , n.1. : 
I. Het oude londstempel «»Keizerlijke adelaar« met omschrif' 
^Postiiberwachungsstelle. 2. ^Berlin^ waaibij de woorden »dc^' 
GardekorpS'. vóór Berlin geradeerd zijn. 
2 een ovaal violet 3regelig gummistempel 

»Postüberwachungsstelle« 
» B e r l i n « 
 * W. 8 

3. Epn rondstempel met den > republikeinsche adelaar« en om" 
schrift tFostübcriüachungsste/le 2 Berlin W. <i'«. 4. Kleine vier' 

kante nummerstempelt jes b.v. 

/ 
50 5. Kleine driehoekige 

stempeltjes b.v. 
/ ■'34N 6. Grootere londe stempels met romein

sche cijfers li.v. 1 v ƒ / / 1 

Voor opgave van event, nog niet vernielde stempels houden 
we ons beleefd aanbevolen. i p_ T R . \ A N B E R G . 

Nieuwe gevestigde linlppost-kautoreu. 
Nijbroek, ressort Deventer, ingaande 16 Nov. 1921, 

Tijdens de zittingen van het Internationaal Gercchtshofin het 
Vi edespaleis te 's-Giavenhage, zal aldaar een bijpost- en tele-
graafkantoor gevestigd zijn. 

Van 20 Februar i tot en met 4 Maart a.s. zal in het vaste 
Jaarbeursgebouw te Utrecht een tijdelijk bijpost- en telegiaaf-
kantoor worden gevestigd. 

(Bijgewerkt tot de dienstorders van 15 Februari 1922.) 

^rießenfanä. 
De emissies tiisscheu 1861 —1883. 

Met het oog op de moeilijkheden, die vele verzamelaars onder
vinden bij het classificeeren der oude zegels van Griekenland, 
zal ik trachten in een zeer beknopt overzicht de verschillende 
drukken tusschen 1861 —1882 met behulp van cliché's duidelijk 
te maken. 

1861. 
In de maand Augustus iSói werden de eerste vellen van alle 

waarden (uitgezonderd die van de 10 lepta) te Athene ontvangen. 
Deze waren besteld en vervaardigd te Parijs. 

De Grieksche regeering buiten-

X • EAA • rpAMM 

X\- .80 -AEni: ' 80 

gewoon voldaan zijnde over de 
uitvoeiing en afwerking van de 
zegels, haastte zich een nieuwe 
hoeveelheid te bestellen. Deze 
arriveerde eind October. 

De kleuren van deze tweede 
zending waren iets matter en 
donkerder dan die van de eerste. 
De 20 lepta werd zelfs op twee 
verschillende soorten papiei ge
leverd. 

Bij deze zending behoorde ook 
de 10 lepta met het 8 m.m. 
lange controle-cijfer. 

De Parijsche druk onder
scheidt zich van de volgende 
emissies door buitengewoon 
mooie afwerking. De graveering 

van den kop bestaat hoofdzakelijk uit dicht bijeen 
staande puntjes. 

Het papier is gesatineerd en heeft den tint overeen
komende met de kleur van het zegel. De verschil
lende waarden hebben geen contióle-cijters (uitge
zonderd de 10 lepta). 

1S61—'62. 

l\ 

Deze emissie kan men direct 
onderscheiden van de voorgaande 
door den olieachtigen aanblik, 
die deze zegels vertoonen. De 
20 lepta veitoont altijd in de 
hoeken witte plekken. 

Alle waarden zijn voorzien van 
conlróle-cijfers. Deze zijn zeer 
goed beschaduwd en vertoonen 
kleine trillende streepjes, doordat 
men de bedrukte vellen tusschen 
vloeipapier liet doorgaan. 

1862. 
Na veel moeite zijn de Atheen-

sche werklieden er in geslaagd 
den Parijschen druk nabij te 
komen. Op een vel (15° stuks) 
komen 12 stuks voor, die zoo mooi 
van afwerking zijn, dat men ze zou 
houden voor dezen druk, indien 
de contróle-cijfeis dit niet zouden 
uitwijzen. Deze zegels zijn gedrukt 
op Fransch papier en met Fran-
sche verf. 'De contróle-
cijfers zijn mooi bescha- ^ 
duwd. Die van de 20 j ^ ^ 
lepta zijn blauvv-zwart. ^ 

R0.S T Z E G E I . H A N O E I . 
W A T C R & R A A r S M C e n . Ö f o m. Ü IR . L E ö N D E RAAT 
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1863—'68. 
BIJ deze emissie IS de drukinkt 

z«aaidei opgebiacht dan bij de 
vooigaande. De tinten zijn 
slechts weinig veiandeid, maar 
d t conti üle cijfeis zijn / « t / b e 
schaduwd Die van de 20 lepla 
zijn helder blauw. 

1869'70. 
Volgens hetzeggen der werk

lieden, geschiedde het schoon
maken der platen met zeei veel 
zorg, maai het was onmogelnk 
deze hieidooi veel beter te 
maken, daai zij te lang in hun 
piimitieven s taatgebiuikt waren 
De zegels zijn heldeider van 
dl uk dan die van de voorgaande 
emissie, maai het veelvuldig 
gebruik dei platen kan men 
waarnemen in den moet van de 
vel bindingsnaden en aan het 
aantal foutieve afdrukken 

Wat de 80 lepta betieft, deze 
IS betei gedrukt dan die dei 
emissie van 1863, maai is bleek
lose in plaats van caimijn. 

1870. 
In 1870 wilde men nieuwe 

cliche's veischaffen om diegene 
te vei nieuw en, die door een 
gebruik van 8 ja ien bijkans on
bruikbaai gewoiden waien Om 
die te veikiijgep, werd een 
Duitscher uit Leipzig ontboden 
HIJ stelde zich t e v e d e n een 
nieuwe tei perse legging te 
probeeien van twee waaiden, 
de I lepton en de 20 lepta. 
7ijn geheele aandacht en zoig 
wijdde hij aan het giaveeien van 
den kop en vei waai loosde de 
lest van het zegel Deze beide 
waarden zijn gemakkelijk te 
herkennen. De graveeung van 

den hals is koit en fijn. Bij de 20 lepta zijn de hoeken van 
het zegel rondom den kop altijd witachtig Het zegel isvooizicn 
van een conti oio cijfer. 

1873—"76. 
De Giiekscne legeei ing ging 

nu tot aankoop over van een 
paitij korielachtig papier, dat 
dun en niet sterk bleek te zijn. 
Dda.1 de paitij voor de oplage 
te klein wa», weid opdracht 
gegeven, om in alle magazijn 
aanwezigen voorraad t e g e b i u i 
ken Het gelijktijdig gebiuik 
van velschillende papieisoorten 
IS ooizaak van de velschillende 
afwijkingen in deze emissie 
Het dunne papiei is zeei ge
makkelijk te onderkennen In 
dien men een zegel heeft op 
dik papier en het komt ovei een 
in kleur, uitvoeiing en speciaal 

met de contiole cijfeis op die van h t t dunne papiei , dan kan 
men dit zegel altijd langschikken ondei deze emissie. 

1875'76. 
Septembei 1875 weiden twee nieuwe waaiden, de 30 lepta 

en 60 lepta, te i'aiijs besteld, daai er verandeung m de post
tarieven gekomen was. Einde van het jaai 1875 kwamen de 
diukplaten benevens een aantal vellen zegels Ie Athene aan. 

Daai de oplage niet groot was, begon men daai in September 
1876 een nieuwe hoeveelheid te drukken Men begon te werken 
met Flansch papiei en Fransche vei f, vervolgens met twee 
sooiteu dik papiei, en eindigde met geel, dooi^chijnera papiei 
De 60 lepta drukte men op inlandsch papiti 

1876'78. 
Deze emissie is zeer gemakkelijk te heikennen, daar alle 

waarden gedrukt zijn op roomkleung of wit papiei / e zijn 
vooizien van contiole cijfers 

1879'82. 
De slechte slaat, waarin de diukplaten vei keerden, maakte 

het noodzakelijk de contiole cijfers af te schaffen, daar driekwait 
der ci)fers bedolven was Daaientegen ondeischeiden zich de 
zegels door netheid van afweiking. Ongelukkig genoeg weiden 
de cliche's steeds slechter, zoodat men op een vel heel goede en 
zeer slecht gedrukte zegels vinden kan. 

De 2 lepta heeft een vuil giijze kleui . 
Het moeilijkst te classificeeien is de i lepton en de 2 lepla 

Datr deze waarden in geen enkele emissie controlecijfeis hebben, 
kan men alleen dooi diuk en afweiking goed te bezien, te 
weten komen, waai ze te plaatsen. 

(/n'c/i/, I ehruan 1922 N J J ScHLMAKFR. 

België. In het Febiuan nummer meldden wij, dat de kleur 
van de portzegels een verandering zal ondergaan Het blijkt nu, 
dat ook het tvpe eenigszins afwijkt van het tot heden gebruike 
Iijke, de waarde cijfers zijn grooter en de heialdische leeuwen 
meer geschaduwd 

Bosuié De aanvullmgswaarden der landschappenserie, 12, 60 
en 72 Heller woiden thanb te koop aangeboden in kleuren, afwij
kende van de officieele (blauw resp blauwgroen en karmijn) 

Dit /ijn pioefdrukken. Men zij dus op zijn hoede ' 
Hetzelfde geldt voor de 10 kionen Oostenrijk der jubileum uit

gifte 1830 1910 in groen m plaats van blauw. 

Bulgarije Van velschillende zijden biedt men aan een i I eu, 
completeercnde de uitgave van 1917 en vertoonendc een zittende 
V rouwtnhguur met een leeu« Dit zegel is niet officieel 

Duitseliland De heei Schnabel te Munster meldt ons dat de 
vel landen der 10 en 40 pf, thans ook benut woiden v001 reclame 
doeleinden 

Voorts worden de telegram foimulieren aan de achterzijde even
eens gebezigd voor het opnemen van leclame berichten, wat een 
bron van inkomsten beteekent_v 001 de Duitsche post en telegraaf 
administratie 

I e r gelegenheid van de Industue tentoonstelling te München, 
te houden m Mei a s zal een bijzondere serie worden uitgegeven 

Denemarken. In het Januan nummer vermeldden wij de uitgifte 
van de hulp postzegels, met den oveidruk P O R I O , «aarvan de 
10 Ore karmijn bovendien den opduik draagt S !< De »Stamp 
I over« meldt, dat dit zegel ook voorkomt met omgekeerde S 

IJsland. Met i Januari j 1 zijn alhier builenkoeis gesteld 
10, 20, 25 en 4o Ore, (Chnstiaan X) 
Voorts alle waarden tvpe christiaan|IX, Sigurdson en dubbel

beeltenis Zumstein 
Japan. Het zal den verzamelaars 

wel verwonderd hebben, dat de zegels, 
ter herinnering aan de reis van 
den kioonprins, zoo slecht gedrukt 
zijn en daardoor geheel afwijken van 
wat de Japansche posteuien tot op 
heden voor keurigs leverden 

Deze herinneringszegels weiden 
aangemaakt in den zoogenaamden 
Ofifsetdruk, daar de tijd van aanmaak 
beperkt was en de kopeidruk veel 
meer tijd vordeide 

■UMJbAM>*«*ttMhMMM* 
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\ 

Het 111. Briefmarken Journal vermeldt de oplage cijfers van de 
drie waarden : 

iJ4 sen. 440.000 stuks. 
4 — 40.000 — 

10 — 28.000 — 
Saargebied , Men meldt ons de ophanden zijnde verschijning 

van een geheele nieuwe serie, eveneens landschappen, doch thans 
met Franschc waarde aanduiding ter vervanging van de serie 
opdrukken. 

Brievenbus. 1 
Mijn verzoek om medewerking voor behandel ing der afstem

pelingen heeft succes gehad. 
De heer J. P . Traanberg , Brouwersplein 25r, te Haarlem, een 

bekend verzamelaar van afstempelingen, heeft zich bereid ver
klaard deze rubriek voor zijne rekening te nemen. 

Genoemde heer verdient hiermede den dank van allen, daar 
een zorgvuldige behandel ing van de afstempelingen voor alle 
verzamelaars buitengewoon belangwekkend is. 

De belangstellende lezers, die op dit gebied iets te melden 
hebben, gelieven de desbetreffende bijdragen in te zenden aan 
bovengenoemd adres. 

* 
Tal van aanvragen en verzoeken om inlichtingen bereiken mij 

dikwerf met opgave van uitersten termiin voor antwoord. Men 
begrijpe, dat dit laatste niet in aanmerking kan komen. In de 
eerste plaats komen voor spoedige beantwoording in aanmerking 
de verzoeken van leden der onderscheidene vereenigingen. Men 
verzuime dus niet bij zijn schrijven steeds te vermelden den 
naam van de vereeniging, waarvan de schrijver lid is. 

Op mijn verzoek om betrouwbare relaties met Zuid- en Mid-
del-Amerika kwam tot op heden geen antwoord in. Daarom her
haal ik het bij dezen. 

Ia verband met een voorgenomen studie over de jongste 
jubileum-zegels van Zuid- en Middel-Amerikaansche lepublieken 
ter v i c i n g van haar loo-jarige onafhankelijkheid ben ik zeer 
erkentelijk voor de toezending ter inzage van deze zegels, die 
onder porto-vergoeding, ten spoedigste zullen worden terugge
zonden. H O O F D R E D A C T E U R . 

Prijslijsten, Advertentiebladen, 
: ' Catalogi, enz. *: 

General-AiiMiger für Phüalelie (Ludwigslust, va) 40e jaargang, 
no. 105g, 1060/1. 

Monthly Circulair (Stanley Gibbons, Londen) no. 30. 
Internationaler Poshuertseichen Markt (Pösznech i Th.) 3 i j . no. 

"ioi8. 
Balkan (Adolf Ernst, Hamburg) no. 2. 
Catalogue dn Specialiste des timbres-poste d'Enropa 2e uitgave. 
Deze handige catalogus, samengesteld door Fernand Serrane, 

voorziet voor den speciaal-verzamelaar in een behoefte. De 
meest-voorkomende afwijkingen zijn er uitvoerig en duidelijk in 
beschreven. Wij kunnen dit werkje (ruim 300 bidz druk) aanbe
velen ; de prijs is 10 francs en de uitgeefster is ; Ch. Bulens en 
Cie, Brussel, rue Terre-Neuve 75. 

L e s e s s a i s d e s t i m b r e s d e B e l g i q u e , 1841-1920, 
door Baron de Vinck de Winnezeele. Uitg. Philateliste Beige, 
Laeken. Prijs 6J^ franc. 

Bij een gespecialiseerde verzameling van een land mag men 
de essais, men weet het, niet vervvaarloozen. Voor degenen, die 
België gespecialiseerd verzamelen, is dit nieuwe vveik een on
misbaar boek in hun bibliotheek. 

Met 117 mooie afbeeldingen voorzien, zeer nauwkeurig bewerkt 
en beschreven, is het een groote aanwinst. Met de postzegels 
zijn ook de telegraaf- en telefoonzegels beschreven. 

De bewerker is in de gelegenheid geweest, de verzamelingen 
in te zien van de grootste Belgische verzamelaars, en heeft zoo 
kennis gemaakt met hoog zeldzame, zelfs unieke exemplaren. 
Het is bepaald een hoogstaand, wetenschappelijk werk. S. 

'."V '."V 

® ® 
Leestafel. 

Duitscli. 
/ / / . Briefinarken-Jonrnal (Gebr. Senf Leipzig) 49e j . 

No. 3. Die Ueberdruck-Ausgaben von West-Ungarn. 
No. 4. » » » > » 
vervolg Ionische Inseln. 

Der Philatelist, (Dresden) 43e j aa rgang no. 2. 
Die Neue Rechtschreibung in den kalalogen und 
anders wo. (vervolg.) 

Sammler Woche (München) 5e j . no. 3. 
Fälschungen von Marken der Deutschen Reichspost. 

Der Ukraine Philatelist (Berlijn) le j . no. i. 
Über Aufdruck-und Stempel-Fälschungen (der Ukiaine). 

Berner Briefmarken Zeitung (Bern) 8e jaargang no. 2, 
Die Briefmarke als kapitalanlage. (vervolg.) 

Die Ganzsache (Borna) 2e j . no. i en 2. 
No, I. Die Ganszachen im Jahre 1921. 
No. 2. Das Postgebiet „Ob-Ost", seine Postanstalten 
und Entwertungen, 

Filatelista (Zagreb, Yougo Slavic) 4e j . no. i. 
Yougoslavia. 

. 1 / nnd G. Zeitung (Berlin) 1922 no. i. 
Die philatelislische Bedeutung des Sammeins von ab-
stempelungen auf klassischen Marken. 

Sammlerwahre (München) 2e j . nos i en 2. 
Engelsch. 

The Stamp Lover (Fred. J. Melville, Londen) Vol XIV no. 9. 
The postage stamps of the kingdom of the Hejaz (slot.) 

The Postage Stamp (Fred. J Melville Londen) Vol. XXIV no. 8. 
Papers, watermarks and Designs. 

Stamp Collecting (Londen) Vol XVII no. 18, 19 en 20.) 
No. 18. Palestine Printings. 
No. 19. Stamps for Ireland. 
No. 20. The Irish provisionals. 

The Albemarle Stamp Collector (Bethlehem U. S. A.) Vol. \ ' I I no. 9. 
Stamps of the Latvian Government. 

The Pacific Philatelist (Los Angeles, Calif) le j . no. 6. 
T h e Victorial of Bosnia. 

Fransch. 
La Philatelie Frangaise (Parijs) 4e jaargang no. 28. 

La Principauté de Monaco (suite.) 
VEcho de La Tiinbrologie (Amiens) 36e jr. no. 626. 

Les Estampilles postales franfaises de la Guerre (Suite) 
/' Echange Universel (Parijs) nieuwe serie no. 29. 

Etude sur les timbres-porte francais emmission de 
Boredeaux (suite)-

Bulletin Mensuel (Champion, Paris) no. 225. 
Les premieres emissions de l 'Uruguay (Suite.) 

Le Philateliste Beige (Laeken-Brussel) 3e jaargang no. 5. 
Les essais des Timbres de Belgique de 1841 ä 1920. 
Congo-Beige : Les soi-disant timbres-taxes. 

Italiaaiisch. 
Circolo Filatelico Italiano (Trieste) 6e j . no. i. 

I francobolli „kernalisti ." 
/ / . Corricre Filatelico. (Milaan) 4e j . no, 2. 

Varieta dei francobolli commemorativi . 
Spaansch 

Madrid Filatelico, (Madrid) 25 j . no. 276. • 
Los Sellos de Chipre (vervolg.) 

l'.l Filatelico Espanol (Barcelona) 21e j . no. 208. 
Afgesloten 25 Februari '22, 

lam-*^4'aHJ«'f 1*1.1 Jl 
W A T E R G R A A r S M C r a •N.YAAR^ C DIR. L E O N D E RAAT 

= '^ INT.TEL. r U l O 6255 



68 NEDÉRLANDSCH MAANDBLAD VOOR PHILATELIE. 

| B | ! A D V E R T E N T I E N. | ! ■ 

UITSLUITEND voor LEDEN 
der 

Aangesloten Vereenlglngen. 

Por lzege ls type I I I , N e d e r l a n d 189S, 
donker ultramenjn en zwart in alle waar
den, met de clichefout /•"^ in den bin
nensten blauwen cirke' l inks boven, ter 
overname of in rui l gevraagd. (28) 

H . Y . G A T S O N I D E S , Z e i s l . 

B 3 " T E K O O P aJJ 
PRACHT COLLECTIE EUROPA, ruim 
4300 , w.o vele zeldzame exemplaren, 
voor f 42o,—. Ook bereid land voor 
land te verkoopen. 

G. J. C. S C H A G E N Jr., 
Sax9nbure:erstraat 2, Amsterdam. (AQ) 

Prijs dezer advertenties: 
75 cent per keer, 
bij vooruitbetaling. 

MASTBOSCHHOTILi ei l l i lKl l i CB^IDA). 

G e ï l l u s t r e e r d P r o s p e c t i a s g r a t i s . 

AJfeNrSEYELEMP̂  La D A M§ (3) 
14,10 ©EK ^OSTZjE iSEl sYEBEEïS ie iMG „BBE;BA. ' \ 

Postzegelhandel P. HOOGERDIJK, Molenstraat 22, DEN HAAG. 
G E L E G E N H E I D S  A A N B I E D I N G . 

Ongebr. 
ƒ0 ,90 
>. 1,25 

» 0,35 
» 1,50 
» 0,80 
» 1,25 
» 1,50 

Wurtemberg 1916, 17 waarden, compleet . . . . 
1920, 16 » » . . . . 

Volksstaat Bayern op Bayern Dienst, 13 waarden 
1 pf.—1 Mark » 

Danzig, Ie uitg., 14 waarden 
Hochwasser op Oostenrijk, compleet. . . . 
Kärnten op Oostenrijk, compleet 
Hongarije 1915, 17 waarden 

Orders boven f 2,50 worden franco toegezonden, na ontvangst van Postwissel. 
Prima nikkelen Pincetten f 0,75. Postzegelhechters per pakje van 1000 stuks f 0,20; per doosje van 1000 

S C H A U B E K - A L B U \ - I Ï S I n a l l e p r i j z e n . 

Lichtenstein 1920, 27 waarden, compleet . . 
Montenegro 1907, 12 
Rumenië 1907, 4 » » . . 
Servië 1904, 8 » » 
Wurtemberg, opdr. Deutsches Reich, 13 w., co 
Wurtemberg. opdruk Volksstaat Württemberg, 

compleet 
Rusland, 35—70 kop., Boljew. uitg. . . . 

npl. 
23 w. 

Ongebr. 
. ƒ 0,25 
. » 0,70 
. » 0,20 
. . 1,75 

0,45 

0,90 
0,20 

m 

i 
i 

stuks f 0,25 
(16) 

ttS- POLEN. -^ai 
H. BEROWICZ, Cegielniana 2, Lodz. 
Exporteur van Postzegels van P O L E N . 

— ALLE U I T G I F T E N . 
GROOTE VOORRAAD VAN KLEINE 
WAARDEN VOOR P A K K E T T E N . 
— PRIJSLIJST FRANCO. — 
Tegen toezending van 5 HoII. gulden (in 

zilverbons en aangeteekend), zend ik alle in 
1921 verschenen NIEUWIGHEDEN. (+3) 

POSTZEGELS 
IN PRACHT-EXEMPLAREN, 
50—70 0/0 b e n e d e n Senf. 

{NEDERLAND en KOLONIËN uitgesloten.] 
V R A A G T Z I C H T Z E N D I N G AAN 

P.Servaas Smits, Deventer. 
K a r GEEN LEVERING OP MANCOLIJST. (30) 

Postzegelhandel JOS. LA POUTKÉ^ 
Prins Hendrikstraat 61, - 's-Gravenhage. 

In- en Verkoop van oude zegels, 
; brieven en verzamelingen. : 

Aangekocht zeldzame exemplaren 
oud-Europa en oud-Engelsche 
Koloniën, welke tegen zeer con-
curreerende prij'zen kunnen worden 
afgegeven. (15) 

Postzegelverzamelaars! 
Verzekert Uwe Verzamelingen teaen 

BRAND en DIEFSTAL 
op beurspolis, dus tegen eene vaste 
premie per jaar slechts bij prima 
Maatschappijen, door bemiddeling van 

l u l l . H. I I MP En, ASSURANTIËN: 
Vondellaan 2, HILVERSUM. Kantoor, 
N. Z. Voorburgwal 316, AMSTERDAM, 
Postbus 129, Telefoon N. 8780. (29) 

RUIL. 
A. A. SWEEP, Van Beverningk-

straat 122, den Haag, v r a a g t 
Posfzegels van Nederland 

te ruilen met dito van 
Neder landsch- lndié ' . (ÖÖ) 

Nieowe postzegels Nederiaidscli-liii, 
Ongebruikt. 

2V2, 5 en 10 ct., nieuwe kleuren f 0,25 
Portzegels 71/2, 12'/2 en 25 cent - 0,55 
Opdrukken I2V2 op 1772 en 22'/2, 

20 op 221/2, 321/2 op 50, 40 op 50, 
60 en 80 op f 1, - , te zamen 7 stuks - 3,— 
C. LOS, Heerenirachl 84, LeiilGn. Psslrek. 65086. 

(51) 

Overzee-Collectie, 
BELANGRIJKE VERZAMELING, 

WAARIN 
ENGELSCHE KOLONIËN 
ZEER UITGEBREID VERTEGEN
WOORDIGD, VOOR fl. 1 8 5 0 , — , 
TER OVERNAME AANGEBODEN. 

Brieven onder No. 48 aan het 
Bureau van dit Blad. 

Sdverfeerf in dif ^ l a S . 
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DIRIIIL 
deelt beleefd mede voorloopig geen nieuwe orders te 
kunnen aannemen op zijn circulaire No. 9 (December
Uitgave), daar vele nummers, daarin aangeboden, 

ZIJN UITVERKOCHT. 
Reeds gegeven orders worden zoo spoedig mogelijk 
uitgevoerd. 

Na aanvulling van mijn voorraad zal ik die verzamelaars, 
wien bovengenoemde PrijscourantCirculaire nog niet is 
toegezonden, alsnog een exemplaar zenden. 

Het succes, dat ik mocht hebben met mijne Valuta
offerte, overtrof de stoutste verwachtingen. 

Internationale Postzegelhandel, 
ST. JANSTRAAT 18, AMSTERDAM. (6) 

G R A T I S E N F R A N C O 
WORDT 

„LE JOURNAL PHILATÉÜQUE" 
MAANDELIJKS VERZONDEN AAN 
ALLE VERZAMELAARS, DIE HUN 
ADRES ZENDEN AAN DE FIRMA 

A. WAROQUIERS& 0 ° , 
E I E R E N M A R K T 3 2 , — A N T W E R P E N . 

HUIS GESTICHT IN 1881. TELEPH. 5090. ug^i) 

NACH ERFOLGTER VERLEGUNG 
UNSERES GESCHÄFTES NACH 
: H E R R S C H I N G , : 
AM AMMERSEE (OBERBAYERN), 
SIND UNSERE AUSWAHLEN 
WIEDER VERSANDFERTIG UND 
DURCH UNS ODER HERRN 

W. J. MELCHERS, 
MnUESIMQEL 26, 
: UTRECHT, : 

z u ERHALTEN. — 

VINCENT KRAFT 
Gl nia b< Ha (42) 

Posfzegelhandcl 
e. KEISER Ec ZOON. 

Passage 25, : QEN HflflG. 
Telefoon H. 2438.  Postrekening No. 4262. 

Bankrekening: De Twentsche Bank. 

G R O O T E K E U Z E 

in alle soorten Zegels tegen billijke prijzen. 
Levering volgens mancolijsi. 

PRIJS COURANT van NEDERLAND en KOLONIËN 
en gelegenheidsaanbiedingen gratis verkrijgbaar. 

Door aankoop van een uitgebreide 
Europaverzameling, 

zijn wij in staat U bijna alle oude Europazegels 
tegen concurreerende prijzen te leveren. 

GROOTE VERZAMELINGEN EN ZELDZAME, 
uitsluitend oude zegels (5) 

WORDEN STEEDS DOOR ONS INGEKOCHT. 

I I L D I ^ A M A1.NB#D. 
555 VERSCHILLENDE, UITSLUITEND 

— PRIMA ZEGELS VAN — POLEN, 
Y V E R T  W A A R D E meer dan fr. 1600,—, slechts fl. 70,— 
4oo verschillende slechts fl. 4o,—. loo verschillende slechts fl. 10,■— 
300 » » » 20 ,—. 100 » » » 2 , — 

Er worden alleen echte, onbeschadigde postzegels geleverd, waarvan 
de prijs gemiddeld 6—8 maal minder is dan de cat.waarde bedraagt. 

TEVREDENHEID GEGARANDEERD. BETALING 
VOORUIT IN BANKPAPIER PER AANGETEE
KENDEN BRIEF. ONMIDDELLIJK ANTWOORD. 

VICTOR FLORKOWSKI,  POZNAN (Polen). 
W J A Z D O W A 10. — (46) 

ij ZUMSTEIN'S EUROPACATALOGUS 1922. 
|i VIJFDE DRUK VAN DEN 
ij : EERSTEN ZWITSERSCHEN EUROPÄCftTflliOGUS. : 
il Tekst: Duitsch en Fransch. Prijzen in Zwitsersche franken. 
Il Overzichtelijke volgorde met Senf en Yveitnummers. 
1! Prijs in Holland fl. 2,30 ( fl. 0,30 porto. Verkrijgbaar bij: 

N. YAAR & Co., 
H. C. CORREUÉ, 
J. H. DONNA!, 
G. KEISER & ZOON 
G. ROOTLIEB & Cie„ 

Postzegelhandel, Watergraafsmeer. 
M. P. Lindostraat 3, Utrecht. 
Kettingstraat 21, Den Haag. 
Passage 25, Den Haag. 
Molenstraat 10, Den Haag. 

WILHELM DONATH & Co., N Z. Voorburgwal 316, Amsterdam. 
Of rechtstreeks van de uitgeveis, tegen den piijs van 
Zvvitseische fr. 4,50 | fi. 1,30 porto: (50) 
Markenhaus ZUMSTEIN & Cie., BERN, Marktgasse 50. 

l i f  J t * J J J r l J M ' g « l . l J | 
WATERGRAAFSMEEK •N.YAAR^C o .^ DIR . L E O N D E RAAY 

= ~ INT.TEL. X U I D 8255 



LX NEDERLANDSen MAANDBLAD VOOR PHILATELIE. lê MAART 1925. 

I 
i 
i 
I 

ICH OFFRIERE; 

ENGLISCHE KOLONIUMAIIKEH. 
Alles prima gebrauchte Stücke. 
Nichtpassendes nehme zurück. 

Dominica (Wz. Multiple). 
1907. 21—, lila/schwarz 3. () d. 

» 2/6, orange/grün . . . . 3. 6. 
» 5/—, braun/schwarz . . . 12. 0. 

1908. 1/—, grün 1. 3. 
Sierra Leone. 
1903. 5/—, grün/carmine, Eduard. 12. 
1912. 3d., gelb, Georg . . . . 0. 

» 1/—, grün/schwarz, Georg . 0. 
21—, violefl/blau 2. 

Kap. 
1903. 

grün/schwarz, CC. 
» » , CA. 

schwarz/rot, Georg, 
violett/blau, » 

6. 
2. 
1. 
5. 

oliv, CC 3. 
blau, CC 12. 
blau, Georg . . . . 2. 
gelb/rot, Georg . . . 5. 

0. 
3. 
6. 
0. 

3. 
4. 
3. 

0. 
3. 
0. 
0. 

6. 
6. 
0. 
6. 

0. 
0. 
9. 
9. 

2X d., blau, Eduard . . . 1 
» 4 d., oliv 0, 
» 5/—, orange 2 

Bahamas. 
1901. 3/—, 
1918. 3/—, 
1912. 1/—, 

5 /  , 
Malta. 
1900. 2/6, 

» 10/  , 
1913. 21, 

51, 
Rhodesia. 
1909. £ 1 , dunkel violet mit Aufdruck 15. 
1910. £ 1, grau/rosa 14. 
1913. 21—, braun, Georg . . . 1. 

» j4 (i auf 1 d., rosa . . . 1. 
HongkongChina. 

Satz von 13 Stück, 1. c.—l Dollar. 
Inclus. pro Satz 5. 

2 Dollar, schwarz/rot 3. 
3 > , lila/grün 6. 
5 » , grün/rot 9. 

GASSE MIT AUFTRAG: 

WILLY JACOBY, 
91, CANNON STREET, 
 L O N D O N , E.G. ■ 

Mitglied des Int. HändlerVereins, Berlin. 
Etabl. 1884. (45) 

PREISLISTE von GrossBritanien, GRATIS! 

I 
i 
i 
I 

0. 
6. Je. 
6. » 
0. » 

Postzeselhaödel J. H. DONPI, 
Kettingstraat 21, DEN HAAG. 

Uitsluitend liaiulel in ZELDZ4AMHEDEN 
en NEDERLAND en KOLONIËN. 

D D 

TE KOOP 

GEVRAAGD: 

D O 

ongebruikt 

i ia^sriViif i ! 

D D 

en 
gebruikt. 

o n 

i 

ALLE O U D E O N G E T A N D E 
ZEGELS DER GEHEELE WERELD. 

VOOR PAREN, STRIPS EN 
BLOKSTUKKEN WORDEN 

LIEFHEBBERSPRIJZEN BETAALD. 

OOK GROOTE VERZAMELINGEN 
 TE K O O P GEVRAAGD. 

(19) 

^s^Sn^^ 

m 

Reclameofferte. n\ 
/ Portugeesch Nyassa, l o s t u k s 

Georgië, 9 st., compL, geland 
Oostenr. Feldpost in Rumenië , ie compleet 

» » » » 2e » 
» Hochwasser, conipl., 20 st 

YouéoSlavië , 2 para —10 Dinar, 1921, compleet 
Frankrijk, Wed. en Weezen, compl 
Wurtemberg, Jub. 1916, 17 st., compl. . . . 
Togo Occupation, i—40 ctm., 11 st 
Sleswig, Plebiscit, 14 st., compl 
Beieren, 1914, Ludwig, ongetand, compl., gebr. 
Danzig, ie uitgifte, compl 
Allenstein, ie uitgifte, 13 st., compl 

» 2e » , 13 » » 
Bulgarije, Vazof, compl 

» 1917, io St., compl 
» 1918, 4 » » 

Fiume d'Anunzio , compl 
Aanbieding Nederland en Koloniën in hei Maandblad 

van Januari is n o g geldig. 
Speciaal adres in zegels van Nederland en Koloniën. 

ZEND UW MANCOLIJST. 
POSTZEGELGROOTHANDEL 

H. C. CORRELJÉ, 
M. P. LINDOSTRAAT 3, UTRECHT. 
TELEFOON 3399 IJ. : POSTBUS 31. 

Orders beneden f 2,50 worden niet uitgevoerd. 
Porto steeds extra.  Betaling postgiro 10849. (27) 

o,35 
0,25 
2,50 
2,25 
0.55 
I — 
4.50 
0,80 
I ,— 
I ,— 
2,50 

T,50 

1,10 
0,65 
1,25 
0,20 
5,

JU )849. (27) I 
SI 

^lrJ^*j^JL^^j■'i^|.^l.^jl| 
WATERGRAArSWEER • 1 ^ V J k .A * »  ' i _ #► ̂  » Dia. LEÖN P E BAAT 
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Zeldzame Britsche Koloniale Zegels. 
IK BEN EEN S P E C I A L I T E I T IN B R I T S C H E K O L O N I A L E Z E L D

Z A A M H E D E N , EN ALLEEN ZEGELS IN DEN MEEST ONBERISPELIJKEN 
: : STAAT WORDEN IN MIJN VOORRAAD AANGETROFFEN. : : 

Zichtzendingen worden op aanvraag toegezonden. 
* * MANCOLUSTEN * * 
HEBBEN MIJN PERSOONLIJKE NAUWKEURIGE AANDACHT. 

T. ALLEN, 
„CRAIGARD" BLAKE HALL R^, WANSTEAD. 

L O N D O N , E 11, ENGLAND. — 
't*»«lMM«»<i««« ■■■■■■■■■«■■»■■■■B ■■■■■■■■ ■^.^'^•^^■^^■^^^^^■^■■■■■■■■■■■■■■■■»■■■■■■■■■^ 

DE NIEUWSTE SCHWANRRFRfiRRAIRIIMS. 
WIJ KUNNEN UIT ONZEN VOORRAAD LEVEREN: 
Kosmos, uitgave III, in 4 banden, klemveersysteem (zeer aanbevelenswaardig), voor . ƒ 57,50 

„ „ VI, in 5 banden, klemveer-systeem, houtvrij papier (zeer mooi), voor „ 85,— 
„ „ VIII, prachtuitgave, in 5 banden, klemveer-systeem, houtvrij papier, voor „ 105,— 
„ „ X, Europa-albums, in 3 banden, klemveer-systeem, een zeer mooie 

uitgave op houtvrij papier 35,— 
De prijzen voor alle KOSMOS-UITGAVEN inclusief vervolgbladen 1921. 
Europa-albums P 130 in I deel, met schroefsluiting, voor 12,50 
Volks Permanent-albums voor 1922 P. No. 130|131, in 2 deelen, met schroefsluiting. „ 17,50 
Oorlogszegelalbums KB. I, 1 deel, gebonden voor 10,— 

„ „ KB. II, 1 „ schroefsluiting voor 12,50 
„ „ KB. III, 2 deelen, met klemveer, houtvrij papier (zeer mooi) . . „ 25,— 

Luxus-Permanentalbums met klemveeren rug, bevattende 100 stevige geruite bladen . „ 10,— 
Voorraadboek I, bevattende 24 cartonnen bladen, aan w êerszijden met 9 strooken voorzien „ 7,50 

„ H, met 10 bladen, eenzijdig, met 8 strooken 2,50 
Van de Schwaneberger-vervolgbladen der KosmosuHg. Ill en IX en der Volksuitg. P 115 en P ]20 voor 1921, 
alsook van die der Schaubek-uitg. voor 19!6,1917 en 1918 en een paar oudere jaarg., zijn nog enkele ex. voorradig. 

WILHELM DONATH & C°., 
N. Z. VOORBURG\A/AL 316, :: AMSTERDAM. 

POSTBUS 642, TELEFOON INTERC. NOORD 8776, (,) 
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\ ^ ^ 
^ 
^ 

dtd 

^ 
F. B. TURPIN.ÜllfT''vC.''a'2°^::!^^ ?s^^ 

00

^ 
^ 

E N G E L S C H E K O L O N I Ë N . 
Ik geef hieronder als voorbeeld de prijzen van eenige gezochte zegels der uitgiften Eduard VII 

ONGEBRUIKTE ZEGELS IN ONBERISPELIJKEN STAAT 
Nr. 

Centraal Engelsch Afrika . 67 
Hongkong 94 
Lagos 47 
Natal 91 

» 92 
ZuidNigeria 31 

» » 44 
SierraLeona 74 

5 
10 
2/6 

10/
1 
1 
1 
1 

Yvert. 
genoteerd fr. 160,— 

» 200 — 
^ » 200,— 
» » 150,— 

» 375,
» » 300,— 
» * 250,— 
» » 250,— 

Prezen iu 
Prausclie franken. 

Netto prijs fr. 100,— 
» 130,— 

» * 130,— 
» » 97,50 

» » » 245,— 
» « » 195,— 
» » >< 165,— 
» » » 165,— 

BETALING IN CHEQUE OP PARIJS. 
Beschikkende over een grooten voorraad zegels der Engelsche Koloniën, ben ik 

in staat bijna elke MANCOLIJST, welke men mij toezendt, uit te voeren, onverschillig of 
het betreft middelsoort zegels dan wel rariteiten. Wanneer het gaat om middelsoort 
of gewone zegels, sta ik groote kortingen toe op de prijzen van den catalogus. 

Zendt mij uw mancolijst en vraagt mijne verkoopvoorwaarden! (44) 
L ■ ^ 

: ^  ^  ^ - ^ : 

p 
p 

o 

Levering van zeldzame zegels van alle landen 
volgens mancolijst is 

M I J N E S P E C I A L I T E I T . 
Prima kwaliteit. Zeer matige prijzen. 

Mijn voorraad in groote en kleine zeldzaamheden van Europa 
is de grootste in Engeland. 

Groote voorraad zeldzame Engelsche Koloniën, ZuidAmerika, enz. 
Van oorlogszegels zijn bijna alle rariteiten van Bagdad, Bushire, 

Br. N. Guinea en Marshall, Batoum, enz., enz. voorradig. 
Van Holland en Koloniën altijd interessante stukken voorradig. 

Correspondentie: Hollandsch, Engelsch, Fransch en Duitsch. 
W. HOUTZAMER, Strand 368, London W. C. Engeland. 

(39) 

UJlfc^JIJcIJMIfliriM.lJI 
WATCRGRAAFSmcCR • ■ H . Y A i k R 1 . tf^ ^ . OIR.LEC7N DE RAAY 
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^JIHaluta-Aai ibiediny in Duitsche Marken. ^, 
.6'^- ^ o \ 

^ f ^ Spotbillijk - Vrijblijvend - Direct bestellen. \ \ 
V X Alle prijzen der Aanbiedingen I en II zijn niet meer geldig. 

Het succes met mijn eerste twee Valuta-aanbiedingen was enorm en de gevolgen zijn 
dan ook niet uitgebleven. Het eene nummer na het andere geraakte uitverkocht. Het heeft mij zeer 
veel moeite gekost, mijn stock weer eenigermate aan te vullen. Tot dit doel was ik begin dezer 
maand nog in Berlijn. De prijzen zijn daar geweldig gestegen en zeer vele series en 
zegels zijn vrijwel geheel van de markt verdwenen, die vroeger bij honderden te krijgen 
waren, bijv. Beieren, Oostenrijk Veldpost, Wurtemberg, enz. 

Ik heb mij dan ook genoodzaakt gezien mijne prijzen te herzien. 
Hierbij bied ik U mijn nieuwe lijst aan (hierin zijn opgenomen de zegels der eerste 

twee aanbiedingen en + 50 nieuwe nummers.) 
Om zeker van levering te zijn, gelieve U direct te bestellen en niet een maand of 

langer te wachten. De mogelijkheid is zeer groot, dat ik in het volgende nummer mijne 
prijzen weer aanmerkelijk verhoogen moet. BESTELT DAAROM DIRECT en voegt 
bankpapier of cheque op Berlijn bij Uwe bestelling, daar ALLEEN VOORUITBETAALDE 
ORDERS tegen deze prijzen worden uitgevoerd. 

Haast U en vult Uw verzameling bij een markkoers van + 1 cent nog billijk aan, de prijzen 
in Duitschland stijgen harder, dan de mark gedaald is. 

Bestellingen liefst met geldzending per aangeteekenden brief. 
Betaling liefst in Duitsch bankpapier; cheque op Berlijn wordt echter ook aangenomen. 
Geen wissels. 
Bij bestelling is aangeven van nummer en gebruikt of ongebruikt voldoende. 
Alle bestellingen worden in volgorde van ontvangst uitgevoerd, niet betaalde orders 

worden onbeantwoord gelaten. 
Porto steeds extra. Geen orders onder Mrk. 200,—. 
Alles kan ongebruikt en vrijwel alles gebruikt geleverd worden tegen denzelfden prijs. 

Beieren. 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
0. 

8. 
9. 

10. 
11. 
12. 
13. 
14. 
1-ï. 

1914, 
1919, 

» 
* 
» 

1920, 

* 
» 

1918, 
» j 

» 
» 

1920, 
* ) 

Bosnië. 
16. 
17. 
18. 
18a 
19. 
20. 
21. 

1906, 
1912, 

» , 
» , 

1914, 
1915, 

» , 

Mark. 
Ludwig III, compl., 2 pf. 20 Mark . 12.'),— 
Volksstaat » » . 100,— 
Freistaat » » . 100,— 
Oorlogsinvaliden, comp!. (3 w.) . . . 5,— 
Freistaat Germania, cpl., 2 pf. ."> Mark 45,— 
De drie ongetande series comp!. . . .300,— 
Afscheidsserie, comp!, 5 pf.—20 Mark 85,— 

» , opdr. D. Reicli, compl. 75,— 
20 pf. op 8 *pf., bruin 2,— 
Dienst, 3 pf.—1 Mark, comp!. (10 w.). 15,— 

» , 1 Mark, wit papier . . . . 10,— 
» , Volksstaat, cpl., 3 pf.—1 Mrk. 15,— 
> , 1 Mark, wit papier . . . . 10,— 
» , compleet, 5 pf.—5 Mark . . 50,— 
» , D. Reich,compI., 5 pf.—5Mrk. 50,— 

Landschap, compleet (16 w.j . . . . 175, -
» , aanvulling (3 w.). . . . 200.— 

Frans Jozef, cpl., 3 h.—10 kr.^ongebr. 750,— 
idem gebr. . 600,— 

7 op 5, 12 op 10 heller, landschap. . 5,— 
7 op 5, 12 op 10 heller, » . . 40,— 
7 op 5, 12 op 10 heller, koning. . . 15,— 

22. 1916, 7 op 5, 12 op 10 heller, 5 . . . 
23. » , Frans Jozef, compl., 3 h.—10 kronen 
24. > , Invaliden, 5 en 10 heller . . . . 
25. 1917, » ,10 en 15 . . . . . 
26. » , Karel, compleet, 3 heller-10 kronen 
27. > , Weduwen en Weezen, 10 en 15 heller 
28. » , »Serajewo,« compl., 10—40 heller . 
28a. » , idem , »bloedstempeU, compleet 
29. 1918, Karelfonds, compleet, 10—40 heller 
30. - - - - - - - .. - .. .̂  Opdruk 1918 

Bulgarije. 
op 2 en 2 heller (2 w.) 

Mark. 
1 0 , -

325,— 
1 0 , -
1 0 , -

225 , -
5 , -

1 0 , -
75,— 
1 0 , -
12,— 

31. 

32. 

83. 
34. 
35. 
36. 
37. 
38. 
39. 
40. 

4(10, 
1916, 3 st. op 1 St., violet, ] echt 
(R! R!) ! geloopen 
1916, 3 st. np 1 St., kopst. I brief-
opdr. (opl. 100 stuks) . . . . I kaarten. 5000,— 
1917, 5 St.—3 Lewa, compleet (7 w.) . . . 6 0 . -

» , aanvulling, 1, 1 en 5 st. (3 w.) . . . 5,— 
1918, Ferdinand, 1, 2, 3, 10 st 1 5 , -
1919, Boris, compleet (7 w.) 12,— 
1921, Nieuweleekening, lOst.—10Lew.(10w.) 120,— 

» , krijgsgevangenen compl. (10 w.) . . . 60,— 
» , „Wazow", serie compl. (6 w.) . . . 50,— 
> , z.g. »Berliner Ausg.« Ferdinand (5 w.), 

compleet 25,— 

(52) p ^ " Vervolg op volgende pagina. 
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41. 1922, Jubilé Bouchier, compleet (9 w.) . . 
42. 191.T, Porto, velourspapier, compleet (5 w.) 
43. 1919, » , witpapier, » (5 w ) 
44. 1922, . , . , » (5 w.) 
45. 1915, « , Veldpost, Roemenië, cpl. (4 w.) 

Duitschland. 
46. 
47. 
iS. 
49. 
oO. 
51. 
r.2. 

1919, 

1920, 

1921, 

10 en 15 pf, 

30'pf. 

»für Kriegsbeschädigte,« 
Luchtpost, 10 en 40 pf. . . 
Nationale Vergad., compl,, 10 
Opdruk M. 1,25, 1,50, 2,50 . . 

M. 1,60, 3 ,  , 5 ,  , 1 0 , 
Nieuw, 5 pf.—4 M., cpl. (16 w.), oud Wm. 

» , » , IVl. 6,—, 1 0 ,  , 2 0 , — , oud Wm. 
53. 1922, vorige zegels met nieuw Watermerk, 

Nom. + 2 5 % 

DuitscheKoloniën. 
51, 1900/14, 12 series, compleet, z.g. »Schaller

ausgabe« (147 w ) , zeer zeldzaam . 
AUenstein. 

55. 1920, Ie emissie, compleet (13 w.) . . . . 
56. » , aanv., 15 pf., roodbruin 
57. » , He emissie, compl (13 w.) . . . . 
58. » , aanv., 15 pf., roodbruin 

IVlark. 
6 0 , 
5 0 , 
1 5 , 
1 5 , 
25,— 

2,50 
2,50 
5,— 

3'>,
4 0 , 
2 5 , 
45, 

Danzig. 
59. 
60, 
61, 

62. 
68. 
61. 
65, 
66. 
67. 
68. 
69. 
70. 
71. 
72. 

1920, 

1921, 

1922, 

Ie emissie, compl., 5 pf.— 5 Mark. . 
schuine opdr., 5 pf.—10 M. (H w.) 

» . 1—10 Mark (6 w ) 
rose netwerk 
opdrukken 5, 10, 25, 60, 80 pf. 
opdruk, 60 op 75 pf 
Koggeschip, compl. 5 pf.—10 Mrk 
Vliegpost, opdr. (3 w.), compleet 

» , compl., 40 pf.—5 Mark 
Wapen, compleet, 5 pf.—20 Mark 

» , aanvulling hierop (7 w.) 
» , Dienst, 5 pf.—20 Mark . 
» , aanvulling hierop (7 w.) 

Tuberculose, compleet (.i w.). . 
porto, compleet (9 w.) . . . . 

» , aanvulling hierop, 8 Mark 

45iiO, 

5 0 , 
1 5 , 
4 5 . 
15,— 

60,
150,

100, 
8,
2, 

65, 
10,
25, 
85, 
40, 

. 8.5.

Marienwerder. 
74. 1920, Ie emissie, compleet, 5 pf.—5 Mark. 
75. » , l ie j. » 5 pf.—5 M., Kurdzijn 
76. » , l ie » , alleen 1—5 Mark (4 w.) . 
77. ä , opdr. ,,C.omm. Inter", 1—5 Mark (1 w.), 

opdrukken 
78. » , opdr. , ,Comm. Inter" , 1—2,50 Mark 

(4 w.), coinpleet 

1 0 . 
1 2 , 
40,— 
12,50 

150,
150, 
80,

225, 

( . 1 , — 

Memel. 
79. 1920, Ie emissie, compleet, 5 pf.—3 Mark. 
80. » , Ile » » , 3 mark, L—, 

10  , 2 0 . 
81. 1921, I l leemiss ie , cpl., 3.—, 1 0 .  , 2 0 . — M a r k 
82. » , opdruk „Memelgebiet" op Duitschland, 

compleet (17 w.) 
83. » , Vliegpost, compleet (6 w.) 
84. » , » , aanvulling hierop, 60 pf. , 
85. » , opdruk 15 op 10, 60 op 20 ctm. . . 
86. » , » 15 op 25, 15 op 35 ctm. . . 
87. » , » 1.25 en 5.00 (zeldzaam). . . 

Boven Silezië. 
88. 1920, Ie emissie, compleet, 2 
89. » , opdrukken, 5/20, 10/20 
90. » , » , 50/5.—. . 

pf. Mark 

60,

300,
85,
75,
10,
15,
20.

70,
5,~ 

250,

91. 1920, l ie emissie, compleet, 2'/j pf.—5 Mark 
92. 1921, opdruk »Plebiscite«, compleet (11 w.) 
93. 1920, Dienst (11 w.), 10 p f .  5 Mark. . . 

102. 191i 
103. 
101. 
105. » 
Fiume. 

1919, 

1920, 

1918, Ie emissie, compleet (40 w.). . . 
» , Aanvulling hierop, Porto, Hong. opdr 

»Franco Fiume«, compleet (3 w.) . 
Inschr. »Fiume«, 2 c—10 er., compl 
(17 w.) 
Inschr. ^PostaFiumee, 5 c—10 er. 
compleet, (8 w.) 
»Studio«, compl., 5 c. —10 er. (12 w.) 

» , » , Dr. Orossich, 25 ctm. . 
» , »Valore Globale«, compleet fl2 w.) 
» , » » , Dr. Grossich, 25 et 

1920, opdruk »Franco« (4 w.) 
» , »d'Anunzio«, compleet. (14 w.). . 
» , »Constituente«, » (12 w.). . 

1921, Porto, prov., . (12 w.). . . 
Hongarije. 
118. 1914, Watersnood, compleet, 1 h 

» , Oorlog I, » 
1915, . II, 
1916, Weldadigheid, 

» , Kroningszegels, 
» , Mag. Kir Post , 

1917, Tentoonstel l ing 
1918, Vliegpost, 

» , Karel en Zita, 
1919, Horthy, compleet (5 w. 

1920/21, »Köztarsasaj,« compl. (29 w.) . 
» , » , aanvulling hierop, t 

met zwart cijfer, porto . . . 
» , »Magyar Posta«, compleet (23 w 

Sovjetkoppen, compleet (5 w.) 

106. 
107. 

108. 

109. 

110. 
111. 
112. 
113. 
114. 
115. 
116. 
117. 

119. 
120. 
121. 
122. 
123. 
124. 
125. 
126. 
127. 
128. 
130. 

kr 

(3 w.) 
(2 w.) 

(21 w.) 
(2 w.) 
(2 w.) 
(5 w.) 

131. 
132. 
133. 
134. 
135. 
136. 
187. 
138. 
139. 
140. 
141. 
142. 

Of 

» , Radenrepubliek, » (20 w.) 
» , Korenaren, » (26 w ) 
» , Krijgsgevangenen, » (3) w.) 

1921, Vliegpost, » (3 w.) 
» , kr. 50.— en 100.— » (2 w.) 

1922, Nieuw, 20 f .  8 ' / 2 kr., compl. ( U w ) 
» , » , 10, 15, 25, lo kr. cpl. (1 w.) 

1915, Porto, 20 op 100 filler 
1921, » , opdr. 100 en 500 filler (2 w. 
1922, » , » 21/2, 3, 9, 12 kr. (4 w.) 

Liechtenstein. 
143. 1917, compleet, 3  2 5 heller (6 w.) . . 
144. 1920, provisoriën, compleet (o w.) . . . 
115. » , nieuwe teekening, compleet (27 w.) 

Mark. 
1.5,

750,— 
55,— 

Saargebied. 
94. 1920, Sarre Germania, cp l , 2 pf.—1 Mark. 
95. » , » Beieren, compl., 3 p f .  1 0 » 
96. 1921, Saargebiet, opdr., compleet (18 w ) . 
97. » , » » , zeldz., M. 2.50 alleen 
98. » , » . , 20 pf., 5.—, 10.— M. 
99. » , Plaatjesserie, compl.. 5 p f .  2 5 Mark. 

100. » , » , Fransch geld, 3 c. —5 fr. 

Sleeswijk. 
101. 1920, compleet, 2V2 pf  1 0 Mark . . . . 

Duitsche Post in Roemenië. 
Ie emissie, compleet (3 w.) . . . . 
l ie » » (4 w.). Gotisch schrift 
I l le » » (5 w.), »Rumänien«. 
»Gültig IX. Armee«, compleet (4 w ). 

5 0 0 , 
1800,— 

75,— 
1 8 . 
4 5 , 

250,— 
375, 

5 0 , 

100,— 
4 0 , 
1 5 , 

3 0 0 , 

2 2 5 0 , 

2 5 0 

1 4 0 , 

120 

4 0 0 ' 
1 0 " 
6 0 ' 

5 — 
2 5 ' 

500'— 
) 

100,' 

1 2 5 , 
1 5 0 , 
6 0 , 

■ ' . 

5 — 
2 5 , 

2 Ó ; 
5 

40,— 

75,
2.5,
22,
35,

100,
6,

20,
8.5,
35,
70,

10!
2.5,

10,
75,
12,

{ f ^ Vervolg op derde pagina van den omslag. (53) 




