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Raad van Beheer. 
Ter vervanging van den heer dr. A. van Dam, te Ilaarhui, 

die ontslag heeft genomen als lid van den Raad van iielieer, is 
door de Nedcrlandsche Vereeniging van Postzegelverzamelaars 
als zoodanig benoemd de heer J. D. VAN BRINK, te Hoek van 
Holland. 

Breda, 28 Maart 1922. D E ADMINIS' IR \ I I E . 

Aan sommige Adverteerders. 
Ter plaatsing toegezonden advertentiën, welke r ie t vergezeld 

gaan van het verschuldigd bedrag, worden n i e t opgenomen, 
doch vinden onverwijld een plaats in de snippermand. 

Buda, 7 April 1922. D E AUMIN ' ISTRAÏIE . 

Correspondentie. 
Kan een der lezers ons ook het Juiste adres opgeven van den 

heer Bisschop, te Leiden ? 
Bij voorbaat dank. 
Breda, 8 April 1922. D E ADMINISTRATIE. 

Nedcrlandsche Bond van Vcreenigingen van 
Postzegelverzamelaars. 
Opger icht 2G J i in i 1908. 

Als Rechtspersoon erkend by Koniniïlflk Bes lu i t van 
27 Jul i 190S, No. 67. 

^ n s Jnsigne. 
Hiernaast vinden onze lezers een 

afbeelding van het zilveren msigne, dat 
het vorige jaar door den Nederlandschen 
Bond van Vcreenigingen van Postzegel
verzamelaars is ontwoipen. 

Het is een navolging van het insigne 
der Fransche philatelisten. Het Baseler
duifje is behouden gebleven, doch het 
monogram T.P. is vervangen door P.V., 
wat, zooals ieder reeds vermoedt, 
»PostzegelVerzamelaar« beduidt. 

In September v a n ' t vorige jaar zagen 
we bij gelegenheid van de feestelijkheden te Haarlem reeds vele 
verzamelaars met dit philatelistische kenteeken pi ijken en thans 
nu de secretarissen van enkele postzegelvereenigingen het insigne 
in depot hebben, kan ieder, die er een wenscht aan te schaffen, 
het bij h ; n bekomen tegen inzending van f 1,50 per postwissel, 
of het bestellen bij den Bondspenningmeester, den heer A. H. 
DE JONGE A . H . Z N . , Wijnstraat 35«, Rotterdam, die er voldoenden 
voorraad van bezit. 

De hierboven geplaatste afbeelding is een afdruk van een 
cliché, dat den Nederl. Bond werd aangeboden door den heer 
Leon de Raay, te Watergraafsmeer, wien we hietbij onzen dank 
brengen voor zijn buitengewone attentie. 

Het draaginsigne, waarvan in dit artikeltje sprake is, is van 
Nederlandsch fabrikaat; ' t is van zilver vervaardigd en bijzonder 
mooi uitgevallen, 't Is verkrijgbaar in twee soorten : met speld 
en met stift. In 't eerste geval kan het op de das gedragen 
worden, in ' t tweede geval in 't knoopsgat. Ik moet er echter 
nog de aandacht op vestigen, dat het niet omgeven is door den 
cirkelrand met den naam van den Ned. Bond. Het hierboven 
afgedrukte cliché wordt alleen gebruikt om er verschillende 
bondsuitgaven en drukwerken mee te voorzien. 

Moge het nu niet lang meer duren, dat alle postzegelverza
melaars in den lande in het bezit zijn van ons sierlijke insigne, 
het herkenningsteeken van 

DEN NEDERLANDSCHEN PHILATELIST ! 
J. A. KASTEIX. 

Dank zij den ijverigen pogingen van het Bondsbestuur zal de 
redactie van het Maandblad voortaan officieel worden ingelicht 
omtrent alle nieuwe uitgiften van Nederland. 

Den heer DirecteurGeneraal der Posterijen en Telegrafie zij 
voor zijne medewerking in dezen hartelijk dank betuigd. 

Met het oog op den in September c,k. te houden Nederland
schen Philatelistendag te Arnhem, worden de bij den Bond aan
gesloten Vcreeningen uitgenoodigd reeds nu vraagpunten voor 
het a.s. Congres in behandeling te nemen en deze met haar 
advies uiterlijk 30 Juni e.k. in te zenden aan den eersten secretaris, 
Th. Klinkhamer, Zevenhuizen. (Z. H.) 

^sGravenJiage, i Maart 1922. 
WclEdclcn Heer G. V. van der Scliooren, 

Voorzitter van den Bond. 
Hoog (; each te Heer ! '*| ̂  

Geheel als individueel lid, dus niet uit naam mijner Vereeni
ging heb ik de eer UEd. te melden, dat ik met belangstelling en 
ook met verwondering uw ingezonden s tuk : De toekomst der 
philatelic in Nederland, heb gelezen. 

Met belangstelling al wat er al bereikt i s : met verwondering, 
wat U aan het einde vraagt, wie heeft gedachten, wie noemt 
punten ? 

I\Iag ik als belangstellende het volgende onder wwc aandacht 
brengen. 

•Nu de fusie der Maandbladen tot stand gekomen is, zou het 
niet tijd zijn ook de fusie van alle vcreenigingen tot stand te 
brengen. 

Zou de herziening der huishoudelijke finantiën door diverse 
vcreenigingen niet gebaat zijn als zij allen gelijk deelden in de 
Winst en Verlies van het Maandblad. 

Mij dunkt dat in onzen democratïschen tijd het, «Gelijke mon
niken, gelijke kappen« wel overweging verdient. 

Ook het individueel stemrecht en medczeggingschap in over
weging te nemen. 

Een en ander kan m.i. voor den practischen uitbouw van den 
Bond bevorderlijk zijn. 

Aangenaam zal het mij zijn, uwe bij voorbaat gewaarde behan
deling ter ontleding te vernemen. 

Inmiddels met alle hoogachting. P I E R R E AMIABEI. . 
Eerelid v. I. P. V. Philatelica. 

Willemstraat 63, den Haag. 

Arnhem 9 Maart 1922. 
Den Heer Pierre i\miabel, 

den Haag. 
Geachte Heer! 

Mijn artikel bedoelde van verschillende kanten nieuwe gedach
ten uit te lokken. 

Waarom u dat verwondert is me niet duidelijk maar het doet 
me genoegen, daf U reageert en dus aan mijn wensch tegemoet 
komt. 

De kwestie van de fusie der Vcreenigingen is niet geheel nieuw, 
maar zeker waard, weer genoemd te worden. Persoonlijk denk ik, 
dat de instemming niet algemeen zal zijn. Te veel generaliseeren 
is niet altijd juist en het individueele treedt in onze liethebberij 
nogal sterk naar voren. Wenschen en beurzen zijn ook veelal 
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verschillend. Dat echter veel zaken voor allen gelijk zijn is vol
komen juist en om die voor allen te. behartigen is de Bond 
opgericht, wat, het is onlangs nog door Uwe vereeniging ge
toond, niet algemeen wordt gewaardeerd. Zoolang nog niet alle 
vereenigingen, die kunnen toetreden, tot deze gedeeltelijke samen
Aoeging van belangen, zijn toegetreden, lijkt het mij praematuur 
om al verder te gaan. 

Het maandblacl is thans eigendom van vijf vereenigingen en 
dat die vijf een — buitendien nog klein — streepje voorhebben 
bij de verdeeling der baten is hun goed recht. 

Men zou dergelijke eigendomsrechten moeten afkoopen om tot 
geheele gelijkheid te komen en daarvoor zijn o.a. willige ver
koopers noodig, terwijl het de vraag is of de koopers het te 
bereiken voordeel wel allen begeeren. 

Zij zouden daardoor b.v. veel minder vrij zijn, dan nu. om van 
orgaan te veranderen, wat gebleken is, toch wel gewaardeerd te 
«orden. Stemrecht en medezeggingschap, waarover U nog schrijft 
zijn natuurlijk onafscheidelijk aan eigendom gebonden. 

ik hoop, dat uw voorbeeld nog door anderen gevolgd wordt 
en nog meer punten genoemd worden. 

Hoogachtend, Cr. V. v.\N DER ScHOOREN. 

Nederlandsche Vereeniging van Postzegelverzamelaars. 
Als rechtspersoon erkend by Koninkiyke Besluiten Tan 

22 Juni 1886 en 3 September 1888. 
Secretaris: A. VAN DAM, Wilhelminastr. 49, Haarlem, Tel. 793. 

Nieuwe ledeu. 
178. E. J. Branbergen, Dagoweg 91, Bandoeng. (N.I.) 
355 J J Deggeler, Schuijtstraat 151, Den Haag. V.L. 
357. A. Emmerl ing, bankier, Enkliuizen. 
358. E. Martini, Kennemerplein 3, Haarlem. 
359. C. A. M. Mulder, Burgemeestersplein 3, Arnhem. h..Y.l,. 
361. Otto, Gr. Noord, Hoorn. 
362. W. J. Pluijm, luit., Off. Kampement 19, Magelang (N.I.), 

oudlid. 
375. jhr . C. L. B. W. van Suchtelen van de Haare, offic., 

Tapatocan. (Atjeh.) 
390. C. van Vreeden, Jan Nieuwenhuijzenstr. 28, Haarlem. 

Aanmeldingen voor het lidmaatschap. 
jhr . A. L. A. Calkoen, adm. ondern. Liberia, Perbaoeni^an. 

(Deh, N. ï.) 
mr. dr. J. van Best, wethouder, Eindhoven. 
L. C. Korevaar, 2e luit. Art., Kanaalweg 64, den Heider. 
H. Okker, Adriaan van Blcijenburgstraat 4, Dordrecht. 
J. C. de Ouant, ie luit. Inf., Boeloh Blang Ara (Atjeh). 
H. J. van Riet, Rijs (Gaasterland, Fr.). V.A.L. 
L. van Roosendaal, Emmastraat 25, Dordrecht. 

I n g e t r o k k e n bedanken van 
lid 135. W. Russell Jr. 

Afgevoerd. 
692. E. Lankhorst . 
205. mr. Schröder. 

B e d a n k t (met 31 December 1922). 
392, B. S. de Vries. 
699 J J Werumcus Buning. 
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IN MEMORIAM 
VICTOR R. SOLKES. 
afscheid voor hem, die zooveel blijken 1 

ng gaf in het wel en wee onzer Vereeniging. 1 
erkentelijkheid voor zijn 

streven. 
Hij ruste in vrede. 

propagan distisch 1 

523
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Adresveranderingen. 
A. H, W. Blom, thans onbekend. 
H. J. van Brinks thans Pension Splindide, Mauritskade 
35, den Haag. 

401. dr. A. W. Cramer, thans 2e Schuijtstraat 109, den Haag. 
185. J. H. Donnai, thans Kettingstraat 23, den Haag. 
312. L. H. Eberson, thans Fred, van Blankenheijmstraat 4, 

Amersfoflrl. 
319. M. Haas, Boschstraat 12, Vredehof, Soest. 
327. H. A. Henket, thans Esch bij Boxtel. 
420. A. Hulshoff Pol, thans Buitenland. 
194. mevr. van der Kuylen, thans Avenue Mathilda <^,Enghiin, 

Dep. Seine et Oise (Frankrijk). 
33. J. F. van Kroon, thans Beeklaan 320, den Haag. 

352, Joh. Landsheer, thans Vondelstraat 79, Nijmeï^cn. 
511. H. W. J. Mulder, thans kap. Inf. N.I.L., it Rijswijk {Z.W.) 
376. M. F. Drognat Doeve, thans Wilhelminastraat 114, den 

Haag. 
439. J. Kool, thans Elisabethlaan 15, Eindhoven. 
288. dr. A. N. van Praag, thans Willem de Zwijgerlaan 11, 

den Haag. 
226. W. R. A. C. (ïraaf van Rechteren Limpurg, thans „Villa 

Kalorama", Veip. (G.) 
241. J. Rodenhuis, thans Marssumerstraat 18, Leeuwarden. 

69. mr. W. M. Paardekooper Overman, thans Torenstraat i , 
'sHertogenbosch. 

107. Th. Seth Paul, thans Oranjelaan i^j, Rijswijk;'na. I Mei : 
Makassar, Celebes (N.I.) 

527. C. J. Stadlmair, thans Schouwtjeslaan 43, Haarlem. 
73. Joh. Thijssen, thans onbekend. 

260. J. van der Veer, thans Bilderdijkstraat 9 A bis, Utrecht. 
119. S. J. Ween, thans Terhofstedeweg 12, Overneen. 
496. H. Walrave, thans Keizergracht 325, Amsterdam. 
776. O. Welsman, thans p/a Faasen, Diergaardelaan 321!', 

Rotterdam. 
53. H. C. de Wit, thans onbekend. 

450. L. Zeehandelaar, thans Biissiim. 
521. A. J. Vermeulen, thans Daalsche weg 236, Nijmegen. 

Sectiehoofd NoordBrabant en Limburg ; J. M. Ente van Gils, 
Ginneken. 

Vergadering der Afd. WestEriesland: 10 Mei 's avonds 7 u.. 
Hotel Doelen, Hoorn. 

Het Jaarboekje iij22 zal weldra verschijnen. Er kunnen nog 
eenige annonces geplaatst worden. Spoedige inzending van den 
tekst verzocht bij den secretaris. 

KORT VERSLAG der Bestuursvergadering op 12 
Maart 1922, te 'sGravenhage. 

Aanwezig alle bestuursleden. 
1. Ingekomen verontschuldiging der Afd. 'sHertogenbosch Xen 

opzichte van het niet aanwezig zijn van den afgevaardigde ter 
Alg. Vergadeiing. Wordt besloten de retributie volgens "art. 33 
uit te keeren. 

De redenen der Afd. Leiden zijn onvoldoende ; met deze Afd. 
zal eene nadere correspondentie over dit punt worden gevoerd. 

2. Behandeling van ingekomen klachten tegen eenige leden. 
3. Behandeling verslag Afd. Amsterdam, hevatttnde ontevre

denheidsbetuiging met het nieuwe tijdschrift. 
Zal worden geantwoord, dat de vertegenwoordigers onzer Ver

eeniging in den Raad van Beheer deze klachten reeds ter tafel 
hebben gebracht. 

Behandeling der motie Amsterdam in zake liet lidmaatschap van 
den Bond. 

In den breede zal in ons antwoord de belangrijke werking 
van den Bond worden ontwikkeld en het unanieum oordeelvan 
het Bestuur worden vermeld, dat de Ned. \ 'er , zich, terwille 
van een betrekkelijke geringe geldelijke bijdrage, niet kan ont
trekken aan de behart iging van de gemeenschappelijke philate
listische belangen, welke de Bond in zijn werkingssfeer heeft 
getrokken. 

4. Verslag der afgevaardigden over de Vergadering can den 
Raad van Beheer van het Nederlandsch Maandblad voor Phila
telie op 26 Februari 1922. 

Aangezien door den Hoofdredacteur het tevens lid zijn van 
den Raad van Beheer noodzakelijk wordt geacht, wordt besloten 
ons lid no. 231, J. D. van Brink, als onzen vertegenwoordiger in 
dezen Raad te benoemen in plaats van den heer Van Dam, die 
als zoodanig bedankt. 
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5. Behandeling van mogelijke reorganisalie derAfd . Aankoop. 
Aangezien de Afd. Verkoop te omvangrijk wordt, zal, om den 

directeur te verlichten, worden overgegaan tot het aanstellen 
van een bezoldigden administrateur. 

6. Rikeniiig en verantwoording van den penningmeester . Er 
is een winst over het dure jaar 1921 van f1158,05, terwijl het 
reservefonds bedraagt f3810,01. 

De Secretaris, A. VAN D A M . 

Postzegelvereeniging ,,Breda", 
te BREDA. 

Opgericht 21 NoTcmlier 1893. 
Als rechtspersoon erkend bg Koninklijk Besluit 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. 

KORT VERSLAG der vergadering, gehouden op 
Maandag 10 April 1933, des avonds te 8 
uur, in de „Beurs van Breda", te Breda. 

Tegenwoordig 35 leden. 
Na opening der vergadering door den voorzitter, den heer 

Spitzen, en welkomheeting der leden, waaronder de heer Van 
Gurp, voor 't eerst aanwezig, worden de notulen der vergadering 
van 13 Maart I.l. onveranderd goedgekeurd en vastgesteld. 

De 7 candidaat-leden, wier namen aan het slot van dit verslag 
voorkomen, worden allen als lid aangenomen. 

De ie penningmeester, de heer Cramerus, maakta lsnu bekend, 
dat de afrekening over het ie kwartaal 1922, wegens afgenomen 
zegels uit de rondzendingen, aan procenten f 115,82 heeft op
gebracht ten voordeele der kas. 

Door den heer Smeulders wordt aan de bibliotheek ten ge
schenke gegeven het werkje »Stamp Issuing Countries and their 
Currencies«, door Norman Thornton (London, Stanley Gibbons), 
welk in dank wordt aanvaard. 

In het bekende drukraampje circuleeren vervolgens nieuwe 
zegels (de hoogste waarden) van de Gewerbe-Ausstellung te Man
chen, vliegpostzegels van Polen, Dan^ig en Kontsa in Alhanic, 
benevens de nieuwe 5 cent Nederland en de n i e u w s t e zegels 
van Cura(ao en Suriname. 

Onze Vereeniging geniet thans de primeur kennis te kunnen 
maken met het p a s v e r s c h e n e n werkje (echter nog met 
in den handel), get i te ld: »Handleiding en Catalogus ten dienste 
van Specialisten van Ned.-Indië«, bewerkt door ons medelid, den 
heer Pierre Vos, te 's-Gravenhage. De vergadering toont zich 
ten zeerste ingenomen met deze aardige attentie van den heer 
Vos. Na circulatie van dit mooie werkje geven verschil en
de leden zich bij den heer Ente van Gils op, om een exemplaar 
daarvan te ontvangen.*) 

Door den heer Siegmund worden vervolgens aan de vergade
ring getoond zoo juist verschenen Oostenrijksche postzegels met 
beeltenissen van de componisten Haydn, Mozart, Beethoven, Schu
bert, Bruckner, Joh. Strauss en H. Wolf, in de waarden van 2';2, 
5, 71/2, 10, 25, 50 en 100 Kronen, welke tegen de lo-voudige 
waarde als weldadigheidszegels worden verkocht. De voorzitter 
dankt den heer Siegmund ten zeerste voor het door hem ge
toonde allernieuwste snufje op postzegelgebied. • j . 

De heerVoorspoels stelt de vergadering ermede in kennis, dat 
na de reeks artistieke zegels van 2 tot 20 frank, waarvan de 
uitgifte bereids aangekondigd werd, het Belgische Spoorweg-
bestuur van plan is nieuwe zegels uit te geven voor de kleine 
waarden, hetgeen in verband staat met de bestaande tarieven. 

De voorzitter verleent vervolgens het woord aan den heer 
Ente van Gils tot het houden van diens causerie over »het ver
zamelen van poststukken». Het doel van den spreker is, om hen, 
die nog geen poststukken-verzamelaar zijn, daartoe op te wekken 
en aan te sporen. Met veel aandacht wordt het gesprokene 
aangehoord. ,, • 11 

Hierop volgt bezichtiging vaneene kleine collectie poststukken, 
eigendom van den spreker, en van een uitgebreide verzamehng toe-
behoorende aan 'den heer Doorman. Met zeer veel belangstelling 
wordt een en ander door de vergadering gadegeslagen. 
r » ) Men zie verder de advertentie van den heer Correljé in dit nummer. 

No. 
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195 
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229 

402 

No. 236. 
E.Z.R.P 

De voorzitter dankt vervolgens den heer Ente van Gils voor 
zijn gehouden causerie en niet minder den heer Doonnan, die 
op waardige wijze met zijn mooie verzameling de gehouden le
zing heeft geïllustreerd. 

Ten slotte heelt de gewone maandelijksche verloting plaats 
van eenige zegels, aangekocht voor f 3,96, waarbij nog worden 
gevoegd een aantal zegels, geschonken door de beeren Veen, 
Janzen en Kuselbos. De uitslag is, dat aan een 12-tal aan
wezigen een zegel kan worden toegekend. 

Waarna deze geanimeerde vergadering door den voorzitter 
wordt gesloten. De \e Secretaris, 

Breda, 10 April 1922. L. C. A. SMEULDERS. 

Nieuwe leden. 
A. Makkreel H.zn., Proveniersstraat 56, K& Rotterdam 
(Sectie V.) 
A. G. Versteeg, Vleeschhouwersstraat 24, te Dor
drecht. (Sectie V.) 
H. J. van Ee, Voorstraat 62, te Woerden. (Sectie V.) 

A. E. ten Broeke, Schoolstraat 25, te Utrecht. 
(Sectie IV.) 
Th . J. J. Klauwers, Middenvaart, te Satitpoort. 
(Sectie VII.) 
H. ] . van Suijlekom, Maison »HoUandaise«, Lac 
Leopold II, te Mushie (Belgisch Congo). 
H. J. P. Hoffmann, Tramstraat 23, te Eindhoven. 
(Sectie VI.) 

Candidaat-leden. 
mr. J. L. W. J. Frencken, Kantonrechter, Markt 43, te Helmond. 

(Eigen aangifte.) 
A. H. Martin, vormer, Bredascheweg 175, te Prinscnhage, 

(Eigen aangifte.) 
C. Backx, Magazijnmeester Z. N. S. M., Bredascheweg 60, te 

Prinscnhage, (Eigen aangifte.) 
Th . P. ' H . J . Meeuws, Koopman, Gelderschestraat 21, te Venlo. 

(Eigen aangifte.) 
Adresveranderingen. 

No. 68. G. F. Smitshuijsen, te J/rz(?rfw/«/, thans Looijerstraat 
8, aldaar. (Sectie VI.) 
J. M. Obreen, voorheen te Ginneken, thans Berkstraat 
18, te 's-Gravenhage. (Overgebracht van Sectie II 
naar Sectie V.) 
A. Regensburg, te 's-Gravcnhage, thans Populier
straat 45, aldaar. (Sectie V.) 
P. Kaniphuijs, voorheen te Lins (Oostenrijk), thans 
Gneissenaustrasse 21 , te Wiesbaden (Duitschland). 
H. J. van Gooi, te Breda, thans Verlengde Koninginne
straat H 91 D, aldaar. (Overgebracht van Sectte I 
naar Sectie II.) 
J. C. P. Kats, voorheen te Maastricht, thans per 
adres : Koninklijke Paketvaart-Maatschappij, te Wel
tevreden (Java). 
C. C. van der Hoop, voorheen te Makassar, thans 
per ad re s : Stoomvaartmaatschappij »Nederland«, te 
Sabang (Ned.-Indië). 
P. J. Lukwel, voorheen te 's-Gravenhage, thans per 
a d r e s : Herrn Zendig, Meier Ottostrasse 3, Hoch
parterre, Wilmersdorf, Berlin, W 15. 
A. Schleusner, voorheen te Breda, thans Herzog
strasse 9, te Keiden. (Sectie I.) 
D. J. Klink, voorheen te Roermond, thans Alexander 
Battalaan 28, te Maastricht. (Sectie VI.) 
Het adres van den heer B. H. M. Mutsaers, te Brussel, 
is tijdens de z o m e r m a a n d e n : Villa Plantijn, te 
Cappellen (België). 

Bekendmakingen. 
I. 

De Administrateur der Rondzendingen brengt ter kennis van 
belanghebbenden, dat te rekenen van i Mei a.s. wederom gele
genheid bestaat tot het inzenden van boekjes met zegels, bestemd 
voor het rondzendingsverkeer. 

Ten einde hernieuwde sluiting van het inzenden der boekjes 
te voorkomen, heeft het Bestuur zich genoodzaakt gezien het 
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maximum aantal boekjes van 30 per lid en per jaar Ie moeten 
teiugbiengen op 15, dus voor het lesteeiende gedeelte van het 
loopende jaai nog op 10. H J. H. M. JAN7LN, 

Breda, 14 April 1922. Schorsmolenstiaat 4. 

Leden, zoowel in als buiten Bieda, die hunne contributie vooi 
het jaai 1922 of de afrekening o\e i het 3e of 4e kwaitaal 1921 
nog met betaalden, woiden beleefd doch düngend veizocht, het 
dooi hen veischuldigde nog in den loop de/ei maand bij onderge-
teekende te voldoen Indien in den loop van Mei het verschul
digde nog niet betaald is, zal per postkwitantie worden gedispo-
neeid. De daarop vallende kosten van f 0,23 komen dan ten 
laste van de nalatigen. De 2e Penningmeester, 

Bieda, 14 April 1922. P. J. H. VAN D E V E N T E R , 
Tet . Koninginnestraat 11. 
Postrekening No. 41489. 

Aankondigingen. 
BESTÜÜRSVEBOADEKINa op Yiijdng 5 Mei 1J)22, des 

avonds te 8 uur, in de beneden-vooizaal Tan de „Beurs van 
Breda". 

LEDEN-VERGADERING op Maandag S Mei 1922, des 
avonds te 8 uur, in de bovenzaal \ a n de , , B e u r s v a n 
B r e d a". (Ingang St Janstraat ) 

Vereeniging van Postzegelverzamelaars ,,Hollandia", 
te A M S T L R D A M 

Opgericht 1 November 1902. 
Goedgekeurd b ĵ KoninkHjk Besluit van 3 Juni 1903, n». 68. 
Secretaris: J. A. K A S I L I N , Bildeidijkkade 18, Amsterdam. 

KOKT YEltSLAO der vergadering, gehouden op 
Zaterdag 25 Maart 1922, des avonds te 8 uur, 
in Hotel „Krasnapolsky", te Amsterdam. 

Aanwezig 32 leden. Na stemn.ing blijken de 4 candidaat leden, 
mej. Tuinenga en de beeren Bulthuis, Gerbrandts en Welcker, 
als lid te zijn aangenomen De voorzitter wijst op de nieuwe 
langschikking m het Maandbh'd en memoreei t de toetreding 
van de nieuwe Apeldoomsche Veieeniging. Vervolgens ciicu-
leeien vele nieuwigheden, o.a uu de Fransche Afiikaansche 
Kolomen nieuwe kleuien, 5000 Roebel opdruk op l Roebel uit 
Sovjet Rusland, 7500 Roebel, en eenige kaai ten uit Aichangel , 
teiwijl de heer Pootjes een Weensche courant uit 1863 laat rond
gaan, waarop de kop van de courant over het duikwerkzegel 
gediukt IS. 

Na een kleine veiling, die f 8,90 opbiengt , woidt overgegaan 
tot vei loting van een f 10 Jubileum zegel en de 15 cent Nedei-
land, ie en 2e emissie, dooi twee ge\ers , die onbekend wenschen 
te blijven, afgestaan ten bate van het Nansen-Comite. De op
brengst vooi hongeiend Rusland is f 36,— en de prijzen vielen 
ten deel aan de beeren Schmid, Van Kooten en dr. Muntendam. 

Na de gewone maandelijksche verloting van 15 prijzen onder 
de aanwezigen, wordt de vergadering omstreeks 10 uur gesloten. 

De 2e Setietaris. J. P T R A ^ N P E R G . 

Aangenomen als lid. 
mej P. G Tuininga, ie Hugo de Giootst iaat \\ \, Ainsteuiam, 
R. Bulthuis, Rijksstiaatweg 4 a, Wassenaar 
C. H Welcker, Korte Leidsche Dwarsstiaat 121, Ainüerdani. 
G. Geibiacht , Nassaukade 36 II, Amtteidavi. 

(Voorgesteld door C W. I\Ieuffels, lid 295.) 
Laatstgenoemde is eerst dan als lid aangenomen, als voldaan 

IS aan art. 5 van het Huish. Reglement. 
Bedankt als lid. 

No. 290. W. J. D Posthumus, Valeuusst iaat 103,/^/«i'to'rf'rt:;«. 
Adresveranderingen. 

J Bodenhuis, Maissumeistraat 18, Tetmoarden. 
C. T. W. H. Kuntze, p/a Firma Caip & C o , Maasstraat 12 a, 

Bot fej dam, 
Candidaat-lid. 

C. Bi eet, Employé Bataafsche Petroleum Mii , Bald Jnfan 
(Borneo). (Voorgesteld door J. A. Kastein q q ) 

Vergaderingen. 
BESTUURSVERGADERING op Zaterdag 22 April 1922, des 

avonds te 8 nur, in C a f é , ,S n i s s e", Kalverstraat, 
te Amsterdam. 

LEDENVERGADERING op Zaterdag 29 April 1922, des 
avonds to 8 nnr, in Ildtel „K r a s n a p o l s k y" , 
Warmoesstraat, te Amsterdam. 

De ie Secretaris, ] A. KASTEIN. 

Utrechtsche Philatelisten-Vereeniging, 
te UTRECHT 

Opgericht 8 September 1906. 
KoninkHjk goedgekeurd 22 Jol i 1907. 

Secretaris: J. H. B. F E L D B R U G G E , Veil.Hoogstr.36,J/ö«//öö^if. 
Secr. afd. Vlaardingen: H. V A N D E R M E I J D E N , Vlaardingen. 
Secretaris afd. Gouda: H. D. R O O T , Kattensmgel 13, Gouda, 

AKJEMEENE VERGADEKING van Dinsdag 7 
Maart 1922. 
Aanwezig 27 leden 
Wegens verhindering van den voorzitter, opent de vice-voor-

zittei, de heer Kaub, de vergadering. In 't bijzondei veiwelkomt 
hij de beeren Diesfeldt en Desta, die, na hun aanneming tot lid 
van de U. Ph. V., vooi het eerst aanwezig zijn, alsmede den 
heer Beijerinck, die na onderbieking wedeiom lid van de 
Utrechtsche Vereeniging geworden is De notulen van de vorige 
vergadering worden goedgekeurd. De beide candidaatleden wor
den door het bestuur aanbevolen en met algemeene stemmen 
als lid aangenomen. De heer Beijeiinck behoeft — uit hoofde 
van zijn vioegei l idmaatschap — niet opnieuw geballoteerd te 
worden Bij de veiloting van 14 prijzen komt de ie prijs, ge
schonken door den secretaris, aan den heer D. Jonker. 

Aan de orde komt nu het punt »Veigaderingen«. Het Bestuur 
IS van oordeel, dat de veilingen een te grooten omvang gaan 
aannemen, om op de gewone algemeene vergaderingen voldoende 
tot haar lecht te komen. Het is wel niet de bedoeling de vei
lingen geheel en al van de agenda der maandvergaderingen te 
doen verdwijnen, maar het Bestuur meent , dat een aparte beurs
avond voor de uitgebreide veilingen in het belang is van kooper 
en verkoopei Na eenige discussie wordt m den zin van het 
bestuuisvoorstel besloten en de eeiste Beursavond bepaald op 
Dinsdag 4 April Hij zal vei meld worden op de gewone maand
convocatie. Voorloopig zullen de ]5euisavonden met s t ieng 
peuodiek zijn, maai telkens vastgesteld woiden. 

De heei Heiieunck viaagt den leden gewone zegels en kilo-
waai voor liefdadige doeleinden. 

De heei Van der Hoist vraagt het Bestuur inlichtingen ovei 
de afiekening dei rondzendingen. 

Aangaande de rondzendingen meikt de voorzitter op, dat de 
Directeui van Veikoophandel klaagt over if(! krasse opinerkmgen, 
die — zonder onderteekening — in sommige boekjes worden 
neeigeschieven Dit is zelfs ooizaak geweest, dat eenige boekjes 
ontijdig aan de circulatie moesten woiden ont t iokken. Bedoelde 
opmerkingen hadden meestal betrekking op depiijzen. Afgezien 
van het feit, dat ledei inzendei gerechtigd is zelf de pujzenvan 
zijn zegels te bepalen, getuige die i p m e r k i n g van zeei weinig 
objectiviteit, wanneer men in aanmerking neemt, dat de boekjes 
reeds lang in circulatie waren, en de prijzen van vele nieuwe 
zegels — deels dooi valuta-oorzaken — den /«ö/j'i'd?« tijd aanmer
kelijk zijn gedaald. 

Na een geanimeerde veiling en de traditioneele zichtzending, 
woidt de veigadeimg opgeheven. 

De Secretaris dei U, PJi.- V., 
F E L D B R U G G E . 

KORT VERSLAG der Algemeene Vergadering op 
Dinsdag 28 Maart 1922. 

Aanwezig 27 leden. 
Te ruim 8 uui opent de heer Kaub de vergadeiing. De notulen 

van de vorige vergadering worden vastgesteld. De leden worden 
er opmeikzaam op gemaakt, dat de nieuw ingestelde Beursavond 
op Dinsdag 4 April is in de gewone veigadeizaal. Dit is op de 
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convocatie van de gewone- maandvergadering vermeld. De inge
komen stukken worden voor kennisgeving aangenomen. Het 
Bestuur kan het candidaatlid P. J. Verhaar, te Warmond, aan
bevelen. Het resultaat van de ballotage is, dat de heer Verhaar 
met op I na algemeene stemmen (i blanco) als lid wordt aan-
genoinen. Hierna wordt het financieel verslag der Vereeniging 
uitgebracht, hetwelk door vele omstandigheden belangrijk ver
traagd is. 

De verificatie-commissie stelt bij monde van den heer Remme 
voor den penningmeester te dechargeeren. De voorzitter brengt 
hierop dank aan dezen functionaris voor zijn accuraat beheer en 
voor de vele verdiensten, die hij voor de Vereeniging heeft. De 
rekening over het afgeloopen jaar wijst een belangrijk batig 
saldo aan. Met veel klem moet echter gewaarschuwd worden 
voor een te groot optimisme. Toevalligerwijze zag de U. Ph. V. 
zich dit j aa r geplaatst voor weinig groote uitgaven en was de 
winst op den verkoophandel niet gering. In het loopende jaar 
evenwel zullen de uitgaven zeker stijgen. De toenemende malaise 
op economisch gebied is ook reeds van aanmerkelijken invloed 
op den verkoophandel . Voorts dient — met het oog op het 
fictieve van elke verzekering — een voldoend reservefonds gesticht 
te worden, om het mogelijk verloren gaan van een partij zegels 
uit de rondzendingen te kunnen dekken. Het is dus om ver
schillende redenen gewenscht de grootst mogelijke zuinigheid 
te betrachten en een versterking der financiën van de U . P h . V . 
zal nog geen weelde brengen. 

Tot leden der verificatie-commissie worden benoemd de heeren 
Schumaker en Stuurman en als plaatsvervangend lid de heer 
Sanders. 

Voor de gewone maandelijksche verloting waren door eenige 
heeren een aantal prijzen geschonken. 

In het bekende drukraampje circuleerde de 20 Pesos van 
Argentinië. (Yvert No. 89.) 

De veiling mocht zich in veler belangstelling verheugen. 
Nadat de zichtzending ter tafel is geweest, wordt de vergadering 

om + 103/2 "U"̂  opgeheven. 
De. Secretaris van de V.Ph.-V., 

F E L D B R Ü G G E . 

Nieuwe lid. 
\e) P. J. Verhaar, Seminarie, Warmond. 

Adreswijzigingen. 
A. Rabouw, wordt Raam 8, Gouda. 
D. Jonker, wordt P. Saenredamstraat 16, Gouda. 

Bedankt als lid. 
P. J. F . Biesta, Burg. Meineszlaan 26/', Rotterdam, (overl.) 
mevr. J. Huizing-Boels. Harlingen, 

Vergaderingen. 
BESTUURSVERGADERING op Dinsdagr 22 April 1922. 
ALGEMEENE VERGADERING op Dinsdag 29 April 1922. 

Haagsche Philatelisten-Vereeniging, 
te 'S-GRAVENHAGE. 

Opgericht 17 April 1897. 
Als rechtspersoon erkend bfj KoninklQk Beslait Tan 

20 April 1903, n». 58. 
Secr. : C.J. COELAND, Van Weede v. Dijckveldstr. 80, 's-Gravenhage. 

VERKORT VERSLAG van de buitengewone Alge
meene Vergadering van Donderdag 33 Maart 
1922, 's avonds te 8 uur, in het Zuid-Uoll. 
Koffiehuis, te 's-Gravenhage. 

De vergadering wordt bijgewoond door 16 leden. 
Voorzitter de heer Stroo. In zijn openingswoord doet de voor

zitter uitkomen, dat deze vergadeiing als een buitengewone alge
meene is uitgeschreven zeker in verband met mededeelingen van 
de Feestcommissie voor ons Jubileum ; alvorens daarvoor het 
het woord te verleenen aan haar voorzitter, verzoekt hij den 
secretaris de notulen der laatste bijeenkomst te lezen. Daaraan 
wordt voldaan en volgt, onveranderd, goedkeuring. De ingeko
men stukken worden daarna behandeld en afgedaan. 

VOOR PHILATELIE. V 

Vervolgens wordt het wooid gegeven aan den heer Deggeller, 
die namens de Feestcommissie een en ander ter kennis brengt 
van de aanwezigen. Eenige voorstellen worden gedaan en dien
overeenkomstig wordt ook besloten. 

Hierna wordt overgegaan tot de gebruikelijke verlotingen, ter
wijl bij de rondvraag de heer Rinders eene mededeeling deed, 
die tot nadere besprekingen aanleiding heeft gegeven. 

Een aardige veiling besloot de vergadering. 
De Secretaris, C. J. COELAND. 

Aanmelding correspondeerend-lid 
W. o . Gansert, Edenville, Roe Green Lane, Hatfield, Herts. 

(Eigen aangifte.) 
Vergadering. 

ALGEMEENE VOORJAARS-VERGADERING op Donderdag 
27 April 1922, 's avonds te 8 uur, in het Zuid-llollandsch 
Koffiehuis, Groenmarkt, 's-Gravenhage. 

1. Opening. Notulen. 4. Mededeelingen en diverse jaarversla-
2. Ingekomen stukken. 5. Verloting, Rondvraag. [gen 
3. Aanneming lid. 6. Sluiting. Veiling. 

Vereeniging van Postzegelverzamelaars ,,de Globe", 
te ARNHEM. 

Opgericht 12 Januari 1897. 
Erkend bq Koninklflk Besluit van 26 September 1911, n». 38. 

Secretar is : J. M. P o s, Prinsessestraat 25, Arnhem. 

VERSLAG van de vergadering, gehouden op Dins
dag 28 Maart 1923, des avonds te 8 uur, 
in „Mnsis Sacrum", te Arnhem. 

De vergadering werd bijgewoond door 19 leden, o.w. ééne dame. 
De voorzitter opent de vergadering meteen woord van welkom, 

inzonderheid tot den heer Wijnands, die voor het eerst onze 
vergaderingen bijwoont. 

De notulen worden na lezing onveranderd vastgesteld. 
De vier candidaat-leden worden daarna allen bij acclamatie 

tot het l idmaatschap toegelaten. 
De voorzitter deelt nu mede, dat tot heden voor biiwoning 

van den tweeden feestavond zich niemand heeft aangemeld, zoodat 
het bestuur voorstelt dat feest niet te laten doorgaan. De ver
gadering denkt er echter anders over, zoodat eene feestcom
missie wordt benoemd, bestaande uit de heeren Blanken, Van 
Rooy en Te Winkel . De datum van den feestavond zal wegens 
omstandigheden buiten den wil van het bestuur worden vast
gesteld op 28 April a.s. 

Na eenige gedachtenwisseling over den markenkoers, waarom
trent op een volgende vergadering zal worden beslist, wordt het 
officieele gedeelte om 9 uur gesloten. 

Daarna veiling en verlotinsr. De Secretaris, J. M. POS. 
Aangenomen als lid. 

No. I. C. A, van Reijen, Czarinastraat 31, te Zaandam. 
No. 117. H. J. Staamer. Nieuwj-ferf 59. te Arnhem. 
No, 118. K. C. Huichens Bakker, Burgemeestersplein 6, te 

Arnhem. 
No. 119. J. G. A. Smalt, Groot Hertoginnelaan 87, t e ' j -Gra-

venhage. 
Candidaat-leden. 

J. R. de Joncheere, Arnhemsche Straatweg 25, te Velp. 
(Eigen aangifte. Lid N. V. v. P.) 

J. van Hooijdonk, Bakkerstraat 76, te Arnhem. 
(Voorgesteld door lid no. 6.) 

Adresveranderingen. 
No. 113. W. A. Moonen naar Onder de Linden 65, te/Jr/z/icw. 
No. 41. mr. A. J. Enschedé naar Aerdenhout. 
No. 59. Th . B. Schilderman naar Prinsessestraat 23, te 

Arnhem. 
Verzoek. 

Den leden, die deel wenschen te nemen aan het souper op 
28 April a.s., wordt verzocht, zich daarvoor aan te melden vóór 
15 April bij den heer J. Ph. Blanken, Spijkerstraat 231, te Arn
hem. (Opgeven s.v.p. met of zonder dame). 
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Vergaderingen. 
VERGADERING op Dinsdag 11 April 1922 (Veilinga\ond ) 
VERGADERING op Dinsdag 25 April 1»22. 
Beide vergaderingen des avonds te 8 uur, in de Directie

kamer fan „Musis Sacrum", te Arnhem. 
BESTUURSVERGADERING aldaar, op 11 April, des aTonds 

te 73-2 uor. 

Philatelistenclub ,,Rotterdam", 
te ROTTI RDAM 

Opgericht 6 Febrnarl 1905. 
Goedgekeurd b^ Koninkiyk Besluit van 27 Maart 1905, n». 63. 
Secretaris: P . J O R I S S E N P C.ZN , Beatrysstraai c,6, Rotterdam. 
Comm V d. Verkoop : dr. L pRLNKEL.Eendrachtsweg;, Äö/to^/aw 

VERSLAG der vergadering op Dinsdag 14 Maart 
1933, des avonds te 7 ^ inir, in het Poolscli 
Koffieliuis, te Rotterdam. 

Aanwezig 22 leden. 
Voorzitter de heer De Ruiter, die de veigadering opent, waai na 

de notulen dei voi'ige veigadering woiden gelezen en onvei-
anderd goedgekeurd. 

Ter bezichtiging gaan rond de verzamelingen Deensch West-
Indit., Peiu en Uiuguay van ondergeteekende, welke met be
langstelling worden bezichtigd en waai voor hem door den 
voorzittei wordt dankgezegd. 

De zegelverloting heeft haar gewoon verloop. 
Hierna wordt overgegaan tot den verkoop der zegels, door den 

heer Romeny geschonken, welke ten bate onzer kas mochten 
wolden verkocht en een vooideel b iachten van f 32,—, terwijl 
een andere veikooping 25 cent aan de kas afwierp De heer 
Romenj' weidt nogmaals door den voorzitter dankgezegd voor 
ziin milde gift. 

Niets meer aan de 01de zijnde, sluit de voorzitter deze zeer 
geanimeeide vergadeung. 

De Seci etat is, P JORISSEN P C ZW 

Internationale Vereeniging „Philatelica", 
te 's GRAVENHAGL 

Opgericht 1 Januari 1911 als I. P. V. „Hollaudia". 
Statuten goedgekeurd bfl Kon. Besluit > an 8 Maart 1912, n«. 4, 
Seer.: H G. \ 'VN L O O K } R E N , Obrechtstr 147, 'i-Giavuiha<;e. 

VERSLAÖ der ALGEMEENE VERGADERING op 
Woensdag 22 Maart 1923, in Café „Hol-
landais", Groenmarlit, te 's-Gravenhage. 

Aanwezig 46 leden Afwezig met kennisgeving mevr Reijerse, 
mej Huisman en de heer Manuskonski. 

Met een bijzonder welkom aan de tegenwooidig zijnde candi 
daat-leden opent de vooizittei de vergadering De notulen wol
den goedgekeurd Zegels voor de veiloting zijn geschonken door 
de beeren Van der Moei, Nowee, Aimabel, Hoogerdijk Hotz en 
Veilegh 

De vooizitter deelt mede, dat s t iengeie bepalingen voor het 
londzendingsverkeer noodzakelijk woiden geacht Om goede 
resultaten te beieiken, acht hij het noodig, dat in eene afzon
derlijke bestuuisvergadering het desbetieffende reglement gron
dig zal wolden onderzocht. Een ingekomen schrijven over dit 
onderwerp van den heer Annabel is dan tevens beantwoord. 
Het resultaat zal m een rondschrijven aan de leden worden 
bekend gemaakt De veigadei ing gaat hieimede accooid 

Rond gaan ecnige nieuw uitgegeven zegels N O I van den 
heer Kiichnei 

De candidaat leden woiden aangenomen. 
De aangekondigde bezichtiging van Ned bnefkaai ten met 

verschillende overdiukken vindt veel belangstelling De voorzittei 
biengt den eigenaai, den heer Schnabel, namens de vergadering 
hartelijk dank. 

BIJ de veiloting van zegels valt de te prijs den heer Ruijgiok 
ten deel De veiling van zegels brengt f 41,45 op, met eene 
bate van f 4,14^ voor de kas der Vereeniging 

Nog wordt medegedeeld, dat plaatfouten, welke op Ned zegels 
voorkomen, ook waar te nemen zijn op zegel-afdrukken op bnef
kaaiten, zoodat blijkbaar daarvoor hetzelfde cliche wordt gebiuikt. 

Hieina sluiting der vergadering. De Secretaris. 
Adresverandering. 

No. 40. P J. C Dorbeck, Korte Houlst iaat 51, Dm Haag. 
Aangenomen als lid. 

No. 261 P. Ohevier, Sint Josephst iaat 11, Vucr. 
No 262. W Lenze, Vivienstraat 98, Den Haag 
No. 263 J. Hogeivoist , Seminarie, Warmond. 
No. 264. A. Ph Wolft, Anna van Bueienstraat 219, Äw/Zrtrt^. 
No. 265. mevr Crossland Tydeman, Harstenhoekweg 117. 

Schcveinngen 
No 266 J Koeckes, Galvanistiaat 31, Den Haas: 
No 267. T. A. vanSchairenburg, Schenkstraat 124, Den Haag. 
No 268. J. van Meel, Maiselisstraat 117, Süicveningen 

Candidaat-ledeu. 
mr J. G. Huijsei, Mathenesserlaan 460, Rotterdam 

(Vooigedragen door den heer Gokart.) 
P. G Melseit, Drebbels t raat 58, Dai Haag 

(Vooigedragen door den heei Kozel ) 
P. van Esch, Van Gochstiaat 98, Ä « / / « ( i ^ (Ligen aangifte). 

Vergadering. 
ALGEMEENE JAARVERGADERING op Woensdag 26 April 

1922, des avonds te ï uur, in zaal I A an Café »HoUan-
dais«, Groenmarkt, t e ' s Gravenhage 

I. Ingekomen stukken 5 Ballotage candidaat leden 
2 Verslag vcrcenigmgsjaai 6 Verkiezing 2 bestuursleden. 
3 Benoeming veiificatie com- 7 Jaarlijksche verloting van 

missie, rekeningen veiant- zegels 
woording pennmgmeestei 8 Veilmg \ an zcgeK 

4 Vaststelling begiooting 9 Rondviaag en sluit,ng 

Nederlandsche Philatelistische Vereeniging 
,,Op Hoop van Zegels", 

te H A \ R L I M 
Opgericht 1 Maart 1911. 

Erkend bq Koninklflk Besluit van 1 November 1912, n". 39. 
Secret . : G D S W \ N L \ P D R G D E V I Y I , Schotersingel 109, 

Haarlem. 

VERSLAG van de Algeraeene vergadering op 
Donderdag 30 Maart 1922, te 8i/4 uur, in „de 
Kroon", te Haarlem. 

Tegen half 9 woidtdeze veigadeung dooi den vooizitter, den 
heer Westeiouen van Meeteien, geopend Ei zijn 24 leden aan
wezig. De notulen van de voiige ve igadeung worden dooi den 
secietaris voorgelezen en goedgekeuid Als ingekomen stuk is 
alleen aanwezig een schuiven van den heei Van den Berg, 
meldende diens veihindeiing, dezen avond aanwezig te zijn. 

Hiema wordt door den heer Robbers mededeeling gedaan van 
het feit, dat een dei leden, zelfs na herhaaldelijk aanschiijven, 
in gebreke is gebleven zijn contiibutie te betalen en zich, dooi 
voor het lidmaatschap te bedanken, ontt iokken heeft aan een 
io>ement Besloten wordt, bedoeld e\-lid in rechten vooi het 
verschuldigde bedrag aan te spieken 

Hieina woidt door den secretaris het jaaiveislag voorgelezen, 
dat onder dankzegging door den vooizitter woidt goedgekeuid 

De pennmgmeestei legt nu lekenmg en verantwoording af 
over zijn financieel beheer geduiende het afgeloopen jaar, waar
mee ledei, dank zij de duideli)ke uiteenzetting, accooid gaat. 

Gedurende de pauze kwijt de veiificatie commissie, bestaande 
uit de heeien Coops en T i a a n b e i g , zich van haar taak, de boeken 
van den penningmeester na te zien, welke commissie na de 
pauze, bij monde van den heer Traanbeig , de in 01de bevinding 
daaivan mededeelt . 

Daar de bibliothecaris niet aanwezig is, wordt diens jaarver
slag door den secretaris voorgelezen en goedgekeuid 

l-/M-fc'*JJHIJIB'H<l.1JI 
WATCRGRAAFSncen. <*N.YAJ^RXCe* DIRwLEC»N D E RAAY 
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de Nederlandsche Vereeniging van Postzegelverzamelaars te Amsterdam ; de Postzegelvereeniging ,,Breda" te Breda; 
de Vereeniging van Postzegelverzamelaars ,,Hollandia" te Amsterdam; de Utrechtsche Philatelisten-Vereeniging te 
Utrecht; de Haagsche Philatelisten-Vereeniging te 's-Gravenhage; de Vereeniging van Postzegelverzamelaars 
„de Globe" te Arnhem; de PhilateHstenclub „Rotterdam" te Rotterdam; de Internationale Vereeniging „Philatelica" 
te 's-Gravenhage; de Nederlandsche Philatelistische Vereeniging , , 0 p Hoop van Zegels" te Haarlem; de Philatelisten-
Vereeniging „Groningen" te Groningen; de Philatelisten-Vereeniging „Zuid-Limburg" te Maastricht; de Philatelisten-
Vereeniging „Apeldoorn" te Apeldoorn en den „Nederlandsche Bond van Vereenigingen van Postzegelverzamelaars. 

Alle bydragreu van post/egelkundigeii, wetensehappelyken en 
redactioneelen aard, benevens nieuwe uitgiften, te zenden aan 
den Hoofdredacteur J. D. VAN BRINK, te Hoek van Holland; 
al wat Nederland en Koloniën betreft, aan den Uedacteur 
F. H. M. POST, Maliebaan 104, te Utrecht; alles op het gebied 
van l'oststukken, aan den Redacteur W. P. COSTERUS Pzn., te 
Edam, Afstempeiingen aan den Heer J. P. TRAANBERG, 
Brouwersplein 25' ' , te Haarlem. • 
Eereleden der Redactie: J. B. ROBERT en H. J. SPITZEN jr. 

Vaste medewerkers: H. J. VAN BALEN, J. C. CRAMERUS, 
J. A. KASTEIN, H. C. MILIUS, J. P. TRAANBERG, G. V. VAN 
DER SCUOOREN, P. VREDENDUIN jr. 
Tot het plaatsen van adverteutiën, het bekomen van abonnement 
en afzonderlyke nnmmers, het opnemen v.in 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 ƒ 5,—. 
Buitenland, » » » » > » 6) —• 
Afzonderlijke nummers » 0,50. 

Grat is voor de leden van bovengemelde Vereenigingen. 

ADVERTENTIËN (bij vooruitbetaling) : 
Vi pagina ƒ 30,— 
V2 » » 17,50 
V, » » 12,50 
V» » » 10,— 

Ve pagina . / 7-5o 
V, . . . 6 , -
V9 » . » 5,50 
Vn » • » 4,50 

ƒ 4 -
V18 » • » 2>— 
Bij 3-, 6- en 12-maal plaat
sing 5, 10 en 1 5 % reductie. 

Ie Jaargang. BREDA, 15 APRIL 1922. No. 4. 

flesffiefiscfie posfzegefcrifieß. 
i. 

Met groote voldoening constateerde ik, en zeer velen met mij, 
de opname der Rijnlandsche correspondentie van de N. R. Courant, 
in het eerste nummer van het Nedcrlandsch Maandblad voor 
l-'hilatelie. Nog niet zoo zeer om het artikel zelf, dat wel wat al 
te veel een op naam van den schrijver gesteld extract is van Os-
borns aardig boekje, natuurlijk met enkele wijzigingen, maar 
vooral om het feit dat het jonge blad door deze opname als het 
ware een onuitgesproken oordeel kenbaar maakte. En dat oordeel 
is, dat in een goed vakblad voor philatelic, ook voor een aesthe-
tische critiek plaats moet te vinden zijn. Het goede spoor is dus 
goed gevolgd. 

Zóó somber als de schrijver van bovengenoemde correspondentie 
wil ik de zaak echter nog niet inzien. De enkele voorbeelden 
van goed werk die hij (uit Osborn !) behalve Corbould's victoria, 
aanhaalt, de West-australische zwaan (Yvert no i.) de Nieuw-
Brunswijker (Y. i) en Nieuw-Schotlander (Y. 2.), lijken mij bij 
lange na niet alles weer te geven wat een aesthetische toets kan 
doorstaan. Integendeel, er is veel, veel meer goeds te vinden 
onder de duizenden en nog eens duizenden van zegels, die sinds 
de 2700 projecten in 1839 de Lords of Treasury bereikten, de 
wereld werden ingestuurd, dan deze weinigen. Maar, en dat is 
weer de sombere zijde, alles bijeen is het toch niet meer dan een 
klein percentage van de geheele massa. 

Wat zou hiervan wel de reden zijn ? Is die wel op te speuren ? 
Is het verdedigbaar en billijk de zegelsuitgevende landen zonder 

meer van gebrek aan aesthetisch vermogen te beschuldigen Omdat 
niet elk zegel dat van onder hun pers vandaan komt een zoo 
scherpe critiek kan doorstaan als Groot-lïrittannië's no i vermag? 

Is er niet een noodlottige nood
zaak aan te wijzen die voor een 
groot deel de schuld kan dragen ? 

Als wij ons den gang van zaken dui
delijk voor oogen stellen, dan zijn er 
wel degelijk enkele factoren aan te too-
nen die meegewerkt hebben tot wat men 
zou kunnen noemen het verval der zegel-
schoonheid : allereerst de factor : nood
zakelijke originaliteit. 

Toen men meer en meer er toe overging Engcland's voorl^ecld te 
volgen inzake frank, van brieven bij vooruitbetaling, was het aantal 
mogelijkheden van varieëring der ontwerpen, hoewel beperkt door 
enkele gebiedende eischen (waaronder die van onnamaakbaarheid 
\\el een zeer voorname was), vrij gioot. Er was gelegenheid te 
over voor elk land dat tot den nieuwen maatregel overging, zich 
een zegel te laten ontwerpen en uitvoeren dat een afzonderlijk cachet 
droeg, een eigen karakter had. Het cijfer als hoofdmotief was een 
»vondst« die nieuwe mogelijkheden opende. No. i van Saksen, 

Brazilië, Baclcn, geven den klassieken 
toon aan ; Brazilië's 60 r. zuiverder dan 
de beide anderen. Want hier nog is 
geen sprake van een van cijfer op de 
omlijsting verlegd accent, doch een 
eerlijk ervoor uitkomen, een rondborstig 
erkennen van het eigenlijk karakter van 
»zegel« d.w.z. van een staatspapier, met 
duidelijke, zakelijke degeli|kheid waar
borgen goede zorgen voor hetgeen tij
delijk aan dien staat werd toevertrouwd. 

Maar tevens, een bijna verfijnde ver
zorging van detail, een gravure die de vaardigheid van de vorige 
eeuw slechts kon voortbrengen, en een gevoel voor eenheid van 
het geheel, dat bij de latere uitgaven in cijfertypen niet zoo sterk 
meer spreekt. Waarom? Dat zal straks duidelijk worden. 

Dan het wapen. Nieuwe vondst! En van nog grootcr variatie-
mogelijkheid voor de verschillende landen, bij een zooveel kleiner 
variatie-noodzaak. Want leg de eerstelingen van Mecklenburg, 
Modena, Zweden naast elkaar en ge zult zien hoe, bij een sterk 
verwante omlijsting het wapenverschil de zegels tot geheel ver
scheidene maakt. Het wapen deed den ontwerper al uit zich zelf 
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datgene aan de hand, wat de tcekenaar van het cijferzegel uil 
eigen originahteit moest putten. 

Maar nog is er een vierde gebied waarop de zcgclontwcrper 
uit de jaren 184c — i860, zich materiaal kon verzamelen van 
eigen karakter : het symbool. Ik denk aan den zwaan van »Swan-
River«, aan het schip van Britsch Guyana, aan de Brittannia van 
Barbados en Trinidad; toch maakt hij er niet al te veel gebruik 
van en doet ons hierdoor kennen hoezeer hij, in het algemeen, 
nog sterk den oorsprong van het zegel gevoelt: het administratief 
stuk papier dat een van staatswege aangegane overeenkomst 
bc»zegclt«, als zoodanig dan ook alle kenmerken van een »staatpa-
pier« moet dragen. En daartoe was een »plaatje« niet het meest 
gewenschte middel. Maar eindelijk begint het aantal nieuwe 
mogelijkheden kleiner te worden. De tweelingen Württenberg-Baden 
no. I., hun verwanten der oude Duitsche staten, hebben reeds, bij een 
sterk venvante rand, een groot gedeelte der variaties van het en
kelvoudig cijfer voor hun rekening. De combinatie van cijfer en 
wapen in Hannover no. i slaat een weg in die niet naar het be
loofde land kan leiden. Het wapen zelf laat zich al zeer slecht 
varieeren. De »kop« van het gekroonde hoofd laat zelfs geheel 
geen variaties toe, slechts omwending, vergrooting of verkleining. 
In ieder geval is een sterk sprekende variatie hieimede lastig te 
verkrijgen. 

Blijft over: de rand. Want zoover, dat men zich verstouten 
zou op een dergelijk staatspapiertje een voorstelling van geogra
phischen, historischen of anderen aard te zetten, is men voor-
loopig nog niet. Men behoeft ook nog lang niet te grijpen naar 
dit nieuwe middel tot varieering, daar het pas gevondene voor-
loopig meer dan voldoende zal blijken. 

Engeland zelf geeft hier de meest sprekende voorbeelden van. 
Bladeren wij een historisch gerangschikt album op Enge 'and 

door, dan vallen twee zaken onmiddellijk in het oog. 
Ten eerste: dat, na het eerste, bijna landlooze zegel, in 1847 

de rand ten tooneele verschijnt, brutaal, dan, in 1855 bescheiden, 

om langzamerhand meer en meer in kracht te winnen, tot hij, 
in de zegels van koning George (2/6 shill tot i L) uitgroeit tot 
een vlakvuUing. Ten tweede : dat, de kop, die het eerste zegel 
zijn cachet verschaft, in de zegels tot 1887 wel van ongeveer 

gelijke grootte blijft, doch een hevigen snijd heeft te voeren 
met den rand, tot hij, na 1887, in afmeting afneemt, om in de 
bovengenoemde George-shillingzegels tot een nietig pasporlietje 
te verworden. Waren wij niet in het conservatieve Engeland, wij 
hadden den kop wellicht geheel zien verdwijnen of tot een 
ridicuul kopje als van Portugeesch Nyassaland zien inkrimpen. 

Hetzelfde verschijnsel zien wij zich in de Britsche koloniën 
voordoen, bij Spanje, Portugal, Nederland, Italië en tal van an
dere landen. Waren de posterijen der oud-duitsche staten een 
langer leven beschoren geweest en waren zij niet, voor een deel, 
aangevangen met het stadium waarin Engeland in 1850 verkeerde, 
dan zouden wij ook hier onzen regel hebben kunnen zien 
opgaan. 

Met dit al was de verandering zeer ingrijpend. Het -hoofdac
cent toch, dat te voren niet op de waarde aanduiding, noch op 
de versiering gelegd was, maar op het cachet van staatspapier 
van administratie, verwant aan het oude ^^egelt., wordt verlegd 
naar de omlijsting met waarde aanduiding en landsnaam, sterk 
sprekend of min of meer verdoezeld daarin aangebracht. Daar 
echter het zegel in zijn geheel toch nog iets van het oude cachet 
blijft bewaren, aan den anderen kant de varieering der omlijsting 
tot allerlei excessen aanleiding geeft en, dit is wel het voornaam
ste, het nu tot middenstuk geworden koningshoofd, cijfer of 
wapen, met deze ontwikkeling geen gelijken tred houdt, zien wij 
gebeuren wat de schilders «rammelen« noemen. Het zegel ver
liest zijn eenheid, valt in twee, soms tegenstrijdige, deelen uiteen. 
De meeste zegels die in de vijftiger en zestiger jaren en ook 
nog wel later »geboren« worden, dragen er de kenteekenen van 
een kind van hun tijd te zijn. Nederlands eerste en tweede uit
gave, hoewel verre van toonaangevende vindingen, vertoonen nog 
een sterke verwantschap met het oorspronkelijk karakter van 

staatszegel ; de derde uitgave reeds is een groote stap in de 
nieu.ve richting, geeft een klassicistisch bewerkte en goed uitge-
weikte land waarin zich een kijkgat bevindt. Ziet men daar-
dooiheen, zoo ontwaart men, als in het oneindige hangend, de 
afgesneden kop van Z. M. Willem 111. De reden? Het plat vlak, 
of althans de illusie van het platte vlak, waarop èn kop èn rand
versiering zijn aangebracht, verdween door een te sterk afzonderen 
van de laatste en het vervaardigen van een fond achter den 
eersten dat de illusie van luimte moet wekken. Hoe het den 
anderen groepen verging zullen wij een volgende maal zien. 

W. F. S T U Ï T E R H E I M . 

Nederland. 
POSTZEGELS. 

Nieuive uitgiften. Eindelijk verscheen de derde en laatste 
zegel in de -Internationale kleur, de 5 cent groen. De uitvoering 
is gelijk aan de reeds verschenen 1 2 4 cent oranjerood en 20 
cent blauw. Vermoedelijk hebben de vellen 200 zegels, 20 rijen 
breed en 10 hoog, boven en onder voorzien van telcijfers 20—1 
en 1—20, links en rechts oplaagletter A. De heer Sluijp, 
Utrecht, zond ons een paartje met bovenrand. Vriendelijk dank! 

Wij catalogiseeren: 
Postzegels: cijferlype, gelijk de 20 cent blauw 

kamperforatie 12)/^. 
1922 Maart 5 cent groen. 

Opvallend is, dat de Michel-Catologus van 1921/22 de 3 nieuwe 
zegels vermeldt, als zijnde reeds verschenen Augustus 1921, 
terwijl, voor zoover ons bekend, geen van deze 3 hier toen nog 

P»Ä T ZEG t t>4>»J O t t 
WAT E h 6 R Ä A n M E E a: • 
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verkiijgbaar was Dit zal in velband staan met het feit, dat 
door ons Postbestuui geiegeld van iedere nieuwe uitgifte ecu 
of meeideie exemplaren gezonden worden naai Berlijd vooi het 
Duitsche Postmuseum, welke deze zegels dadelijk uitstalt. Zulks 
zal met deze 3 nieuwe waaiden dan in Augustus 1921 gebeuid 
7ijn. BIJ ons weiden ze, hetgeen zeei beg.ijpehjk is, pas vei
knjgbaar gesteld, toen de oude voorraad uitgeput was 

Het spreekt van zelf, dat het Duitsche Postbestuui o o k d u e c t 
de nieuwe Duitsche uitgiften naai het Hollandsch Postbcstuur 
zendt. Daai ons land ei helaas nog geen Postmuseum op nahoudt , 
bemeiken wy zooiets alleen niet. 

Wi| achten het echtei uitgesloten, dat onze nieuwe uitgiften 
in Diiitscliland eerder vei knjgbaa'! waien dan hiei, zoools men 
ons meende te moeten opmeiken. 

Afwijkingen. 
Het stukje, in het vorige nummei ovei de plaatfouten bij de 

2J/2 cent dei huidige uitgifte, heeft de belangstelling van vele 
lezeis getiokken. De een stuuit zegels met fouten of \ e i m e e n d e 
fouten, de andeie briefkaaiten, een deide vraagt nog eene afle
veiing van het tijdschrift, om meeidere fouten op den cliche
afdruk aan te teekenen, weei een andei veizoekt, de andeie 
zegels met hun fouten evenzoo te willen beweiken, enz enz 

Vooi een ledei diene, dat schiijver dezes destijds een cliche 
het maken, waar zondei waaide aangifte op voo.komen van de 
tegenwoordige uitgifte: het cijfeit)pe rn het kleine kopt )pe . 
benevens het tNpe De Ru\te i zegel Deze kunnen dus voor 
aanteekening der plaatfouten voor alle waaiden van hetzelfde 
t>pe gebruikt worden. Vooi liefhebbeis stelt schnjvei dezes ze 
gaarne voor zelfkostenden piijs (3Vj cent p s t ) beschikbaai 

Van de toezendingen bespreken wij het eerst die van den 
heei P Amiabel, don Haai^. Deze zendt tei inzage verschil
lende bnefkaarten, waarondei 

3 cent op 2'/2 cent met fout 4. 
3 » . 2V2 » » » I 
5 » » 2*̂ 2 * ^̂  ' '• 

Beide laatste veitoonen buitendien een gioote witte vlek 
in de linkei middeniozet 

De heer di v. d Spek, Gioiiingen, zond een biiefkaart 5 cent 
op 2'/2 cent, bijgefrankeerd met een 2* ^ cent postzegel, beide 
met fout 4 en schrijft daarbij, dat op een BijPostkantooi te 
Groningen destijds een geheel pak dezei buefkaai ten was, vvaai
van hij een 20tal wist te bemachtigen 

De heer Spitzen, Gmneken, zendt ons ten slotte o a 
fout I op : a) briefkaart gekloonde leeuwen, zondei dcelstreep, 

met 3 adieslijnen (Cost 37) 
b) idem met koite deelstreep en 5 adieslijnen 

(Cost 37 II) 
c) leeuwen zondei kloon dubb . deelstieep (Cost. 43) 

fout 2 o p : briefkaart als vooigaande 
Wij vvenschen er nog speciaal de aandacht op te vestigen, 

dat alle door ons aangegeven fouten precies op die plaatsen 
van het zegelbeeld voorkomen, waar de teekening ze aangeeft. 
Vindt nnen dus b v. een breuk in de linker buitenlijn, die hoogei 
is dan fout 5, dan is het nut fout 5. Dit geldt voor alle fouten. 
Wel kan het vooikomen, dat een fout meer of minder duidelijk 
is (b'v. fout 7), maar dan is toch de plaats steeds dezelfde Bij 
het zoeken naai de fouten gelieve men hierop vooral te letten' 

BIJ het bepalen van plaatfouten moet men zeer vooizichtig te 
weik gaan. Weet men niet zekei, dat de betreffende afwijking 
gedurende minst'ns 2 oplagen bestaan heeft, dan zal men zeer 
moeilijk zekeiheid kunnen verkiijgen, werkelijk met een plaat
fout en met met eene druktoevalhgheid te doen te hebben. Bij 
gebruikte zegels kan men zich eenigszins behelpen door exem
plaien met tijdelijk zeer uit elkaar loopende stempelingen te 
zoeken, waaiuit men zoude kunnen opmaken, dat zoo'n fout 
geduiende langen tijd voorkwam Zelethtid, dat men dan weikelijk 
met een plaatfout te doen heeft, geeft dit echter nog niet 

Opdj uknegels 40 en 60 op 30 cent. 
De heer C Luttik te Velsen, zendt ons ter inzage een aantal 

dezei zegels met bijzonderheden in den opduik, als : vette opdi uk, 
donkeie opdiuk, bijzonder hooge, lage en zijlingsche opduik 
Verder exemplaren, welke voor en achtel het woord cent (bij 
de 40/30) roode vlekken veitoonen, benevens 2 stuks 40/30 met 

lossig medaillon Een en andei vooi specialisten wellicht 
inteiessantc afwijkingen 

Ned. Koloniën. 
SURINAME 

Gouieincincntsvctlmg Een coiiespondent van den heer Robert, 
dm Haag, deelt aan dezen mede dat hij van goede zijde ver
nomen heeft, ,,dat men dit jaar de veiling van de zegels van 
Suriname weei in Holland wil doen plaats vinden, en dat ei 
leeds geschieven is naar iemand (een vriendje?) om zich met 
dien verkoop te belasten, en welke pnjs eventueel gemaakt kan 
wolden (lijst van zegels weid bijgezonden) Dit is nu heelemaal 
niet, zooals het moet ziin en ik hoop dan ook, dat, als dezelfde 
lommel woidt veikocht als hier den laatsten tijd weid veikocht, 
dat dan de handela ien in Holland dezen rommel niet zullen 
koopen Echter vind ik, dat de Sunnaamschc handelaais de 
vooikeur moeten hebben Vindt U dit ook niet '" 

Ons dunkt, dat het Gouveinement vrij is, zijn zegelvooiiaden 
te vei koopen daai , waar het denkt, ei het meeste voor te kunnen 
maken Wij herinneien ons echlei de klacht over de slechte 
kwaliteit bij de laatste veiling in S. Wij mogen gerust zeggen, 
dat WIJ zulks van Rijksveilingen hiei als regel niet gewend zijn 
Wi] vertiouwen dan ook, dat bij eene evenlueele veiling hjei te 
lande de kwaliteit gelijk zal zijn aan die dei 2jaailijks hier dooi 
het Rijk geveilde zegels 

De 20 cent groen Wat is oßuieel ^ De heei Robert deelt 
mede, van den heer A. v. d. Voet, Paiama>tbo, het volgende 
beucht ontvangen te h e b b e n : 

De zegels van 20 cent, gioen, nieuw type, zijn geheel onver
wachts op I Januari j 1 uitgegeven en gebruikt, daar het oude 
type uitverkocht heet, ofschoon kort te voien was gezegd, dat 
ei nog een groote voorraad aanwezig was. Kunnen nu de voor 
I Jan 1922 afgestempelde stukken als officieel erkend worden? 
Die kunnen alleen afkomstig zijn van te Haailem afgeleverde, 
voor dat ze officieel te S uitgegeven weiden Een aaidige bijdrage 
tot de viaag „wat is officieele uitgif te '" . 

Kleurverandering. De heer Van der Voet vei wacht, dat de 20 
cent groen niet lang in koers zal blijven, daai deze waaide, voor
namelijk voor het internationale verkeei bestemd, blauw moet zijn 

Nieuwe Uitgiften. 

De lezers eji coiiespondenten woiden viiendelijk uitgenoodigd, 
alle mededeelingen betreffende de nieuwe uitgiften lechtstreeks 
te zenden aan den hoofdredacteur. Zoo mogelijk onder over
legging van de te melden exemplaien Alle onkosten worden 
gaaine en onmiddellijk veigoed. 

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

Die Lesei weiden gebeten alle Neuheiten zu melden unter 
Einsendung deiselben. Der Betrag vvud umgehend vergütet. 

Nous lappelons ä nos lecteurs que nous seions toujours heu
leux deconnaï t re les renseignements ou documents qu'ils voudiont 
bien nous communiquei, particulieiement en ce qui conceine 
les nouvalles emissions en ajoutant des exemplaiies. 

l o u s les fiais seiont rembourses par retour du couuie i . 
J. D VAN BRINK, Hoei van Holland. 

De aanduiding van maand en jaai links boven den landsnaam 
veiwijst naar de jongste mededeeling. betiekking hebbende op 
hetzelfde land Waai voorafgegaan door ,,K" veiwijst zij naar 
de betrekkelijke kioniek der maand. 

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

ALBANIL. 
1'Echo vei meldt de verschijning van een sei ie in geheel 

nieuwe teekening, viij primitief van maaksel. Tot dusveue 
verschenen 5, 10, 25 en 50 Quint, i fr 
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De laatst genoenxle waarde is bereids oveidrukt met 25. 
De zelfde serie werd, door den opdruk T A K S E en door

haling van het woord »posta« mede dienstbaar gemaakt voor 
portzegels. 

ARABIË (Maart '22). 
De opdrukken serie werd u' tgebreid m e t : 

Vi pi. op I para. I pi. op l para. 
ARMENIË. 

B. M. 

Het Bulletin Mensuel meldt, dat van de serie, vermeld in 
het Maartnummer, alsnog de volgende waarden zijn verschenen : 

5000 roebel, 15000 roebel, 25000 roebel. 
10 000 » 2 0 0 0 0 » 

BARWANL 
Hier verscheen een i anna rood. S. C. 

CANADA. 
In het koerseerende type verscheen : 

5 cents, purper. S. C. 
CHINA (Italiaansche kantoren). 

Met den waarde opdruk lo cents en het woord »Pechino«, 
verscheen de 
10 c. op 25 c. blauw der koerseerende Italiaansche zegels. 

COLUMBIA. 
De 4 centavos violet der uitgifte 1917 werd overdrukt met 

Provicional S 003. 
CYPRUS. 

Met het watermerk W tJ<ff verscheen de 30 para ' s , aldus 
meldt de heer Van Gastel. 

DANZIG. 
Alhier verscheen een nieuwe 50 

Mark, waarvan de uitgave gewenscht 
was door de hooge pakketpost
tarieven. 

Zij is in gouddruk gedrukt op 
grijzen achtergrond met het rood 
wapen en looden rand. Ze maakt 
een aangenamen indiuk. 

De leeuwen wijken op deze waarde 
iets af van de tot dusverre gebruike
lijke stijleering. 

Men zie voorts de afbeelding. 
DUITSCHLAND. 

De dienstzegels veischijnen thans ook op het nieuwe water
merkpapier. 

Als eersteling is te melden de 2 maik donkeiblauw. 
EGYPTISCHE SUDAN (Februari 22). 

In het verkleinde formaat verschenen : 
] millième, oranje en zwart. 5 millièmes, sepia en zwait. 
3 » , violet en groen. 10 » , rood en zwart. 

S. C. 
ESTLAND. 

Als eersteling van een geheel nieuwe serie verscheen een 
10 maik, vertoonende een smid, die een stuk ijzer beweikt. 

Het zegel, zeer piimitief in steenduik uitgegeven, is onge
tand en blauw van kleur. 

FRANKRIJK. 
De 10 centimes zaaistertype veischcen in groen. 

HONGARIJE. 
De fa. Yaar meldt ons, onder toezending van exemplaien 

de volgende portzegels, verkregen door opdruk op het oogstt)pe: 

2i^ kr. op 10 filler, lilaiose. 
3 » * ' 5 » j violet. 
9 » » 40 » , olijfgroen. 

12 » » 6 0 » , bruinzwart. 
De aanduiding »Filler« is doorgehaald en hetwooid »Porto« 

op het zegel aangebracht. 
IERLAND. 

Wij geven hierbij de afbeelding 
van den Keltischen opdiuk op En
gelsche zegels, die de eerstelingen 
zijn voor dezen nieuwen vrijstaat. 

De opdruk be'eekent : 
»Voorloopige regeering van Ierland, 

1922«. 
Zooals wij reeds in het Maartnum

mei meldden is de opdruk voor de 
pennywaaiden en de i shilling 5 
regelig, voor de overige shilling waar
den vierregelig. 

l 'Echo de la Timbrolocie geeft van deze opdrukken de 
oplaagcijfers, die we onder het noodige voorbehoud hiei onder 
aten vc 

Vi P
I p. 

IH p. 
2 p. 

2H P. 
3 P
4 P. 
5 P

Igen : 
2.400.000 
6.240 000 

960.000 
9.600.000 

240.060 
480.000 
240.000 
240.000 

opdruk 
mager. 

» 
vet. 
» 

mager. 
■» 

» 
» 

6 p. 
9 P

10 p. 
I sh. 

2/6 
5 sh. 

10 sh. 

opdiuk 
480.000 vet. 
480.000 mager. 
120.000 ■» 
480.000 » 

6.000 » 
4.000 » 
2.000 » 

Nog zij opgemerkt, dat de cijfers 1922 in den vijf regeligen 
opdiuk voorkomen in twee t ypes : mager en vet, teiwijlbijde 
laatste achter het jaartal een punt is geplaatst . 
De opdruk werd vervaardigd door twee verschillende firma's 
vandaar het onderscheid. 

Voorts bestaan tal van afwijkingen; kopstaande en dubbele 
opdrukken en . . . veel vervalschingen ! 

Stamp Collecting meldt vooits, dat de 2^5, 4 en 9 d. zullen 
verschijnen met rooden opdruk. 

ITALIË. 
Het expressezegel, 50 centimes rood, weid oveidrukt m e t : 

Cent 60. 
Den Heer Mutsaers te Brussel dank voor toezending. 

ITALIAANSCH SOMALILAND. 
SammlerWoche meldt de verschijning van de volgende 

opdrukken, noodzakelijk door de veraiidciing m munteenheid 
daar te lande — thans besa's in plaats van anna's — In het 
koerseerende t) pe zijn verschenen: 

6 Besa op i Anna/ 10 c. 30 Bo^a op 5 Anna/ 50 c. 
12 » » 2 » / 1 5 c 60 » » 1 0 » / ' Lira. 

21/2 / 
LIBERIA. 

Onderscheiden «aaiden dei nieuw e uitgifte wei den oveidrukt 
met 1921. 

Aldus veischenen : 
Frankeerzegels 15, 25, 30, 50 en 75 cents, i, 2 en 5 dollais. 
Dienstzegels J5 . 20, 25, 30, 50 en 75 cents, i, 2 e n 3 d o l l a i s . 
Zegels voor aangeteekende stukken : 10 cents voor Buchanan, 

Greenville, Hai per, Monrovia en Robersport. B. M. 

LITHAUEN. 
De Heer Mutsaerts te Brussel zendt 

ons de sei ie luchtpostzegels, uitge
geven ter viering van het heuglijk 
feit van de openstelling der luchtpost. 

De zegels reeds vroeger vernield 
in het Maandblad zijn alle van dezelfde 
teekening (zie afbeelding) en ver
schenen in de waarden : 
20 Sk. 40 Sk. 60 Sk. 80 Sk. 

I A. 2 A' 5 A. 

P os T Z E;G E UM A ** O EL 
WATERGRj^APSMEEfCi 

a ^ O « D I R v U E O N D E RAAT 
Ä» W = • I N T . T E L . X U I D 6 2 5 5 
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25 

50 
75 

LITHAUEN (Centraal). 
In het Februai i nummcr gaven we 

de beeltenis van den postzegelfabnkant, 
»geneiaal« Zeligofsky. Nu veirast deze 
ons met wat anders . Men moet weten, 
dat op I Febiuaii j .1 . in Wilna de 
Landdag van CentiaalLithauen weid 
geopend. Vooiwaar een schoone ge
legenheid, de verzamelaais weder te 
vergasten op eenige zegeltjes, die dit 
belangrijk feit vastleggen. 

Vei schenen zijn, op wit p a p e r , 
natuurlijk getand en ongetand: 
10 Mark: Zaaister. 

Poolsch en Lithai,sch 
wapen. 

Poolsch theater, 
Smid. 

Van een tweetal waai den 
geven we hieibij de afbeelding. 
De firma Yaar dank voor toe
zending. 

MEMELGEBIED (.Maait '22.) 

Als verdere aanvullings
waarden veischenen: 

10 Pfennig op 10 centimes 
groen, zaaislertype. 

40 Pfennig op 40 centimes 
rood. 

De beeren De Weei th en 
Bontekoe vriendelijk dank 
voor toezending. 

MOZAMBIQUE. 
Hier veischenen de volgende opdrukken : 

10 c. op 1/2 t: zwait, Cerestype. 
2 .S 00 op 5 c. karmijn (Yveit n". 204). 

Voorts werden de volgende frankeerzegels van de ver
schillende uitgiften 1913 — 22 door den opdiuk Poileado vei
anderd in portzegels: 

5 c. op },4 c. 10 c. op 13̂ 2 c. 50 c. op 4 c. 
6 c. op I c. 20 c. op 21^ c. B. M, 

NICARAGUA. 
Evenals de andere staten van LatijnschAmerika vergast 

dit land de weield op een seiie zegels, ter herdenking van de 
100jarige onafhankelijkheid. 

Ze bestaat uit 7 waarden, alle vertoonende de beeltenis van 
beroemde vaderlanders. Het middelstuk der zegels is zwart, 
de omlijsting in onderscheiden kleuren gedrukt. 

De waarden zijn: 
■/2 Centavos. 2 Centavos. 10 Centavos. 50 Centavos. 

I » 5 » 20 » 
NIGERIA. 

Met het watermei k t j ^ verscheen de i d. rood. 
NOORWEGEN (Februari '22.) 

In het p05thoorntype verschenen : 
5 ore, wijnrood. 25 öre, karmijn. 40 01e, blauw. 
Voorts de opdruk 5 öre op 25 öre wijnrood. 
De serie portzegels werd uitgebieid met een 40 01e blauw, 

koerseerend type. 
OPPERSILEZIË. 

De firma Yaar meldt ons de verschijning van de volgende 
opdrukken op de grootfoimaat zegels (schoorsteen en duif:) 

4 M. op 60 pf. olijf. 20 M. op So pf. oranje. 
10 » » 75 » rood. 

PORTSAID. 
De seiie poitzegels weid uitgebieid met . 30 m. op 50 c. 

donkerblauw portzegel van Frankrijk. B, M. 
PORTUGAL. 

In het type der telegramzegels, doch met het opschuft 
» O f i c i a l « verscheen het dienstzegel i c. blauwgroen. 

OOSTENRIJK. 
De nieuwe serie werd uitgebreid 

met de volgende waarden: 
frankeerzegels: 100 kronen. 

» 200 » 
portzegels: 2, 4 en 5 kionen, alle 

roodbruin. 

100, 200 Kr. 

2, 4—5 kronen. 
Portzegels: 15 kronen, blauw. 

» 200 » » 

Courantenzegels: 75 Heller, roodbruin. 
» 1.50 kronen, geelbruin. 

Den heer De 
Weerth te Am
sterdam dank 
voor toezending. 

RUSLAND. 

1  1 
■:'««Vii oMijS'ti»[■ 

H 
| tpvBjao«?^ß| 

In het Januar i nummer 
spraken wij, aan de hand 
van een ait ikel van dr. G. 
Börsner te Libau, onzen 
twijfel uit over het officieele 
wezen der zegels van i. 2, 
4, 5, 20 en 40 roebel. 

Het feit, dat deze zegels, 
(met uitzondering van de 
40 roebel), maar dan met 

gewijzigd waardecijfer 
eveneens gebezigd werden 
voor de officüelc waaiden 
100, 200, 230, 300, 500 en 
1000 roebel, deed dien 
twijfel reeds gedeeltelijk 
verdwijnen. Thans verschij
nen eerstgenoemde »lage« 
waaiden met een nieuwen 
opdruk, om ze dienstbaar 
te maken voor het nieuwe 
posttarief. 

Door deze opdrukken 
zijn ontstaan : 

WATERGRAAFSMEER 
1 #► C i D I R . L E Ö N D E RAAT 
•► 1 ^ =i~-. IHT.TÈL. Z U I D 6Z55 
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5000 roebel op 1 roebel oranje (zie teekening der 300 roebel). 
5000 » j 2 » bruin (idem). 
5000 » » 5 » blauw (zie teekening 500 loebel). 
5C00 » » 20 » blauw. 

10.000 » » 40 » grijs. 
Tot verdere leniging van den hongersnood heeft de Raden 

regeering de volgende weldadigheidszegels in het leven ge
roepen. 

100 | 100 R. op 70 kop. ; zwaite opdruk. 
100 [ 10° K' » 7 0 » ; roode » 
100  j  100 R. » 70 » ; blauwe » 
350  j  250 R. » 3 5 " ; zwarte » 
250  j  250 R. » 35 > ; roode » 
250  j  250 R. » 35 » ; oranje » 
Hiertoe werden gebezigd de 35 en 70 kop., .cwaard met 

keten. Behalve de waardeaanduiding bestaat de opdruk ui t : 
P C f l ) C P of Russische Socialistische Federatieve Sowjet 
Republiek, terwijl vooits in het Russisch is ve imeld : 

»Voor de Hongerenden». 
Firma Yaar dank voor toezendmg. 

RAROTONGA. 
De Heer van Gastel zendt ons de volgende plakzegels van 

Nieuw Zeeland, overdrukt met Rarotonga en die voor dit 
gebied zullen dienen als frankcerzegels : 

2 shillings, 2 shillings 6 pence, 5 shillings. 
Het wil ons voorkomen, dat deze uitgifte niet geheel en regle 

i s ; het postverkecr op Raiotonga zal wel niet van dien aard 
zijn, dat er behoefte bestond aan deze hooge waaiden. 

Den inzender dank voor melding. 
SAARGEBIED. 

Als eerste waarden der nieuwe seiie (waardcaanduiding in 
Fransche munt) verschenen : 

5 centimes. 10 centimes. 15 centimes. 
SALVADOR. 

Van de uitgifte 1912 verschenen de volgende nieuwe of 
in kleur, gewijzigde waarden : 

2 centavos leiblauw. 
6 » karmijn. 
60 » violet. 
Ter herinnering aan de loojarige onafhankelijkheid ver

schenen uit de hiervoicn bedoelde serie, met den opdruk 
Centenaiio» : 

1 centavo groen. 5 centavo oranje. 
2 » leiblauw. 6 » kaïmijn. 

SARAWAK. 
In het koerseerend type veischenen: 
5 cents oranje. 6 cents lichtrood. 30 cents giijs. S. C. 

SPANJE. 
Het roode expresse zegel van 

20 centimes in nevcnslaande tee
kening verscheen in licht lood
oraiije. 

STRAITS SETTLEMENTS. 
Met het nieuwe watermerk 'W. J ^ verscheen de 2 cents groen 

SYRlE. 
De 1 piaster van Turkije (no. 234) en de i piaster (no. 325) 

verschenen met den hieroglyphen opdiuk. B. M. 
SYRIË (Fransche bezetting). 

De in het Maartnummer vermelde opdrukken weiden uit

gebreid met: 
frankeerzegels: 5 pi. op l franc. 10 pi. op 2 franc, 
portzegels: 5 pi. op i franc. ^ ^• 

ST. VINCENT. 
De heer Van Gastel meldt ons de verschijning van een 3 pence 

blauw in koerseciende teekening met het watermerk ^ t_ i^ 

TSJECHO SLOWAKIJE. 
In het Hradschin type verschenen alle getand: 
3 Heller violet. 75 Heller grijsgroen. 120 Heller giijs. 

40 » oianje. loo » biuin. 
TURKIJE (Italiaansche kantoren). 

Op de uitgifte 1906 —1920 verschenen de volgende opdrukken : 
IC pa. op I c. biuin. 3 piastre op 20 c. geel. 
20 pa. op 2 c. rood bruin. 3 » 30 pa. » 25 c. blauw. 
30 pa. op 5 c. grijs. 7 » 20 pa. » 60 c. karmijn. 

I piastre 20 pa. op 15 c. gl ijs. 15 » op i L., groen en bruin. 
B. M. 

URUGUAY. 

i;H4qjawL'iJ3El 

Hier verscheen een serie pakket
postzegels, in afbeelding overeenko
mend met nevenstaand Mercuriuslype. 
Ze bestaat uit de waarden: 

5, 10, 20, 30 en 5ocent imosen i Peso. 
Voor het binnen en buitenlandsch 

gebruik zijn de zegels onderscheidenlijk 
voorzien van het opschrift »Inteiior« 
en »E.xterior«. 

VENEZUELA. 
In het type van 1915 veischeen: 10 centavos, wijnrood. 
Voorts werd de serie poscfisaal zegels van 1915 uitgebreid 

met: 20 centavos, licht blauw. 10 bolivars, geel. B. M. 
YONGO SLAVIË. 

ïmw 

mmnx 
öMaaEs 

^̂ ■■■■v 

^^ j 
.̂ J. J 

De serie porlzcgels weid uitgebieid 
met een 30 para smaiagd gioen. 

ZWITSERLAND. 
In het koerseerende type veischeen de 40 centimes b'auw 

op gevezeld papier. 

( ^ Poststukken. i 
Nederland. Briefkaarten. Het onderwerp, waarover de heer 

Pul mij schieef, was reeds voor eenigen tijd ook door den heer 
J. J. Stieltjes onder mijn aandacht gebracht. Van de kaart van 
2I/2 cent groen met gekroonde leeuwen en 5 adieslijnen no. 37I 
werden tot nog toe 2 velschillende vooidruktypen ondeischeiden 
t.w. »(Desverkiezende in te vullen)« was 30I4 of 33 m.M. lang. 
Men maakte mij er nu op attent, dat er nog een derde type 
bestaat, dat, hoewel het veel overeenkomst vertoont met het 
laatstgenoemde type, toch eenige verschilpunten oplevert. 

Type A. »Naam en Adres enz« is 43 m.M.; (Desverkiezende 
enz.) is 30V2 m.M. l ang; het linker haakje staat juist onder het 
2e been van m ; het rechter haakje — dat dicht achter n staat — 
bevindt zich onder het 2e been van n. In tegenstelling met de 
andere typen gaat het eeiste haakje zeer weinig, het andere 
niet onder de basis der letters uit. (De mij bekende eerste en 
laatste data zijn : 12 April 1906 en 4 Januari 1908.) Bij dit type 
komt het dikwijls voor, dat «AAN« scheef staat, zoodat de eeiste 
adreslijn + Va m.M. boven het ondereinde van N eindigt. 

Vrijwel gelijktijdig zijn de beide volgende typen in omloop: 
Type B. >.Naam, enz.« is 43 m.M.: (Desverkiezende enz.) 

is 33 m.M. Het linker haakje staat onder het ie been van m, 
het rechter onder de kromming van d. Tusschen de haakjes 

O 'm-D'R• LEO N D E RAAY 
= ^ . ÏNT.TEU.. Z O i D 62S5 
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— die VI ij dik en vrij sterk gekromd zijn — en de begin- en 
de eindletteis is een ruimte van ongeveer i m M. (vioegste 
datum 5 November 1907, laatste datum 6 Mei igo8) 

T ) p e C. »Naam enz« 43 m M (misschien '/', mM. ko i t e i ) , 
(Desveikiezende enz.) 321.-̂  m M., de stand dei haakjes op de 
zelfde plaatsen als bij B , zij zijn echtei dunner en minder ge 
bogen en staan ook dichter, + 14 m M. bij de begin en + '/i 
m M bij de eindletters (Vroegste datum 2 October 1907, laatste 
datum 14 Juni 1908) Opmerking veidient nog, dat bij dit t) pe 
de ruimte tusschen de ll's in vullen beduidend grooter is dan 
bij t\ pe B 

De bovenstaande typen komen ook vooi bij de dubbelkaai ten 
dezer uitgifte (no 391) De heei Pul deelt mij daaivan de vol
gende combinaties mede : A + A, B + C, O - f B en C -|- C. 
Blijkbaar zijn de typen B en C gelijktijdig en dooi een gebruikt 

Volledigheidshalve zij nog opgemeikt , dat van de kaart met 
ster (no. 37 II) de typen B en C bekend /ijn , echtei van d e b e 
treffende dubbelkaart (no 39 II) alleen de typen A -] - A 

De specialisten zullen dus goed doen, door bij de k aa i t en me t 
opdruk, acht te geven op 3, in plaats van op 2 typen, en 
dat ze ovei drukt bestaan bewezen de heeien Pul en Stieltjes mij 
dooi overlegging van dit kostbare matei laal 

Eerstgenoemde heer is tevens zoo goed mij attent te maken 
op het feit, dat bij kaart 29 (2J/2 cent met 3 adieslijncn en af 
zenders aanwijzing) bij deze laatste ook 2 t )pen van haakjes 
bestaan en wel dunne en dikke. 

In het Overzicht kunnen de volgende hokjes, mede na opgave 
van den heer Pul, worden ingevuld 

Met opdruk D 43 I a, 43 II a, 52 I I b , 53 II a, 53 II b . 
Met opdruk B D 21, 25, 29, 33, ;}y I a, b, c (zie hiei-

boven), 42 11̂  53 II a. 
Met opdiuk A B D . 21, 22, 25, 27, 29, 31, 33, 371a, o, c 

(zie hiei boven), 37 II, 39 II, 41, 42 II, 43 I a, 43 II b, 50 II a, 50 II b 
Verdei berichtte de heei Voss mij het bestaan van de kaart 

van 3 cent gioen op groen, met deelst ieep onder i met den 
groenen opdiuk y'/j c. (53 I a A met opdruk D) Beleefd dank. 

Nog behooren velschillende 5 cents-kaarten te worden opge
nomen, als te zijn overdiukt met i2'/2 cent blauw (opdiuk L) 
en wel 

1899 5 c. (mantelwapen , no 23). 
1901 5 en 5 -|- 5 c (gekloonde leeuwen, 3 adiesl i inen, no 

26 en 28) 
1904, 5 en 5 -|- 5 c (gekroonde leeuwen, 3 adieslijnen en 

afzendersaanv/, no 30 zonder accent op expedi teui . 
no. 32 met gedrukte en bijgeteekende accent.) 

1906. 5 c (voordruk in bloklet te is , 5 adreshjnen met en 
zonder ster ; no 38 I en 38 II) 

1906. 5 -|- 5 c. (alsvoren ; zonder stei , no 40II) 
1908/9 5 "i- 5 c (ongekroonde leeuwen , Fransch opschrift bo

ven, zondei scheidingslijn, no 47 II) 
1910. 5 c (ongekroonde leeuwen , Hollandsch opschi ift boven) 

enkel, met scheidingslijn, met en zondei na expediteur , 
no. 48 a I 
enkel, niet scheidingslijn, met na expediteur , no. 48 a II. 
enkel, zonder scheidingslijn, m e t : na expcditeui , no. 
48 b I, II. 
dubbel, met scheidingslijn, met: na expediteui , no. 49 I. 
dubbel met scheidingslijn, met en zonder : na expedi
teur , no. 49 II 

Er IS nog wel meer nieuws over het 5 centskaarten, maai dit 
komt in het volgend nummer Voor deze uitgebieide mededee-
lingen zij het mij geooiloofd den heer Pul zeer opiecht te 
bedanken 

Australië De heer E. Cola^o Belmonte zendt ons als noviteit 
2 enveloppen elk van 2 penn \ , met den waardestempel Geoige 

in een ach thoek ; nu is echtei ^ ( ^ t ^ 3 ^ S v C9 (O ondei 
den kop gekomen. Veidei een kaartbrief met Koning Gto ige 
van 2 penny lood. Zeer vriendelijk dank. 

Env 2 p tood, 2 p. oranje, foim. a 
Kbf. 2 p. rood op gnjs. 
Barauya. Nog neigens gecatalogiseerd vond ik de Hongaarsche 

enveloppe van 15 hller (18 II a) met den bekenden^ rooden opdruk 
op den waardestenipel 

Env . 150 f. op 15 (17) f. gujsviolet 

Britsoll Iiidie. L'Amateui deelt ors mede, dat de kaart van 
I anna kaïmijn met Geoige, zwart oveiduikt is met ly^^ anna. 

B. 1V2 a op I a. kaïmijn. 

Dultsehiand. Om de oude kaai ten op te gebruiken, heeft 
men naast den hobbelpaaid-w aai destempel van 40 pf. andere 
gedrukt, n.1. van 35 groen (m liggend ovaal) en 85 oranjerood 
(in cirkel) de eeiste vooi plaatselijk, de andeie voor Tomnen-
landsch verkeei. Den heei Schnabel dank ik voor de toezending. 

B 40 -(- 35 pf oianjeiood -)- groen 
40 - j - 85 pf. oranjeiood - j - oranjerood 

Italië. Uit Italië ontvang ik weer twee pi ivaatkaai tbueven 
alb door mij in Maart '21 in het Nederlandsch Tijdschrift be-
schieven (voor de vein.inkte soldaten) Door de porto veihooging 
IS nu de postzegel van 40 cent bruin — speciaal hieivoor over
drukt — VOOI zien van de blauwe letteis B L P 

Portugal De heei C George is zoo goed mij toe te adies-
seeren de kaailen van 18 en 18 - j - 18 centavos met looden 
opdruk »12«. Zeer oprecht d a n k ' 

B. 12 op 18 c. en 12 - j - 12 op 18 -|- 18 c. blauwgioen 

Riijpeepla. Op eenigc dezei weinig voorkomende enveloppen 
vond ik een ongekleui Hen dioogstempel met het jaai tal »1874«. 
in een versierde lijst, mede tiof ik een fabuekswateimerk aan 
»Doiling S. G i e g o r y Senf stelt het jaar van uitgifte vast op 
]88o, Moens daaientegen op 1875 > veimoedelijk is dit laatste 
jaar in veiband met bovenstaande ontdekking juister 

Afstempelingen. 

Znitse i la i id . Meviouw Van Heeidt Kolff en de heei H. F . 
Julius waien de eersten, die, door overlegging der bewijsstukken, 
ons vermoeden bevestigden, dat het wel waarschijnlijk was, dat 
de in het voiige nummer vermelde stempel in de f l ansche en 
Italiaansche taal zoude vooikomen 

De uit Giinve afkomstige stempel luidde 

INDIQUER 
POUR LES VILLES LA 

RUE ET LE NUMERO r j 
u 

terwijl Ii/^aiu) afstempelt 

INDICARE 
STRADA E NUMERO 

PER LE CITTA 

In Basd bezigt men momenteel den ook reeds in 1920 en 
1921 gebruikten machinalen stempel 111 v lagvoim: 

SCHWEIZER 
MUSTERMESSE BASEL 
22 APRIL — 2 MAI 1922 

Ceskoblowaliye Praag (Piaha) stempelde machinaal, vooiaf-
gegaan dooi een veisieide P en V 

P R A / S K É 
VELETHNY 

12—19 'II '922 
EOIRE DE PRAGUE 

PRAGUE FAIR 
PRAGER MESSE 

Duitscliland. Icipsigcr bneven verloonen nu den stempel 
DEUTSCHE 

PELZMODENSCHAU 
24 V 25 APRIL 

LEIPZIG 
ALBERTHALLE 

I J U A J U J H 
WATERGRAAFSMEER •M.YAJiRX C _ ^ DIR. L E O N D E RAAY 
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en Wiesbaden noodigt ons uit het voorjaar aldaar te komen 
doorbrengen door den s tempel ; 

F r ü h 1 i -n g 
i n 

W i e s b a d e n 
Oflsteurijlr. »Messen, Messen und kein Ende!« Een uit 

Weeneii ontvangen briel^ had als afstenipeling : 
B e s u c h e t d i e 

W I E N E R M E S S E 
19. — 25. M Ä R Z 1922 

België. Brieven uit Brussel verloonen den stempel : 

EXPOSITION FRANCO-BELGE DE LA MODE 
M A I - A O ü T 1922 

B R U X E L L E S (C l N O U A N T E N A I R E) 

FRANSCH-BELGISCHE MODETENTOONSTELLING 
M E I - A U G U S T U S 1922 

B R U S S E L ( J U B E L P A R K ) 

Zweden. Gothenburg maakt al vroegtijdig propaganda voor 
de in Juli a.s. aldaar te houden Jaarbeurs door den s tempel : 

SVENSKA MÄSSAN 
GÖTEBORG 

RIKSVARUMÄSSA 
3—9 JULI 1922 

JoegO Slavië. In Zeimm, waar men den Hongaarschen stem
pel nog bezigt, schijnen de aanteekenstrookjes opgebruikt te 
zijn. Een op 19 Januari 1922 verzonden biief kreeg in Berlijn 
den stempel : 

a l s E i n s c h r e i b b r i e f i n 
B e r l i n W 8 A u s l a n d s t e l l e 
e i n g e g a n g e n , (handteekening) 27/1. 

benevens het etiketje : 

R V o m A u s l a n d 
ü b e r B e r l i n W 8. 

doch spoedig schijnt men te Zemun ingezien te hebben, dat men 
op die wijze den Duitschen posterijen te veel weik verschaft, 
want een op 12 Februari j l . verzonden aangeteekende brief 
kreeg een violet gummistempel : 

R 3 6 MYH • 
Z e m u n 1. 

No 
Hongari je . Een aangeteekende brief uit Sopron (West Bur-

genland), begin Januari j l . verzonden, gefrankeeid met gewone 
Hongaarsche zegels, was gecensureercl en ontving twee groote 
ronde stempels 

E L L E N Ö R I Z V E 
o —o— o 
S O P R O N 

Enge land . Op een drukweik kwam 
gende ronde franco-steinpel voor : 

G R I M S B Y en uit Londen : 
P A I D 

rooden inkt de vol-

24 
2 

M R 

LONDON EC MAR17 
PAIDU[^ ,922 

Naar wij van een Engelschen lezer van ons tijdschrift vernemen, 
moeten dergelijke franco-stempels op alle groote kantoren aan
wezig zijn, om drukwerk te stempelen, dat in gioote hoeveelheid 
tegelijkertijd gepost wordt. 

Niet minder dan 9 dames en beeren uit onzen lezerskring 
hebben mij voor dit nummer stempels of mededeelingen daar
over verschaft. Allen betuig ik hiervoor op deze plaats, onder 
voortdurende aanbeveling, mijn hartelijken dank. 

[. P. TR.4ANI:ER( ; . 

Nedcrlandsche Posterijen. 

Opgaven van eenige nieuwe posttarieven, geldig in het verkeer 
van de hierna genoemde landen met Nederland. 

Neder landsch Indië met bestemming naar Nederland : 
Brieven, per eerste 20 gram, 121-2 e t , zeeposf 

20 ct., per mail. 
Voor elke verdere 20 gram 7I/2, rasp. 10 et. 
Briefkaarten, enkele kaart, 714 ct., zeepost. 

12J/2 ct., per mail. 
Vermeerderd met i cent voor het formulier. 
Dubbele kaart (antwoord betaald), 15 ct., Zeepost. 

25 ct., per mail. 
Gedrukte stukken, doeuuieuten en monsters. 

Per 50 gram, 2j,-^ ct., zeepost. 
5 ct., per mail. 

Aanteekenrecht, 20 cent. 

Rusland. 
Brieven tot 15 gram, 10.000 roebel. 
Briefkaarten, 6.000 » 
Aangeteekende brieven 15000 » 

Albanië is toegetreden tot het Internationaal Postverdrag. 

Luchtverkeer. 
L'it de voorloopige cijfers van de Kon. Luchtvaartmaatschappij 

omtrent haar exploitatie van luchtlijnen in 1921 blijkt, dat op de 
lijn Amsteidam—Londen en terug zijn vervoerd 842 937 K.G. 
post, 24,874,505 K.G. goederen en 489 passagieis. Op de lijn 
Rotterdam —Hamburg werden vervoerd 358,545 K.G. post, 
2,617,630 K.(ï. goederen en 254 passagiers, en op de lijn Am
sterdam—Brussel—Parijs 346,203 K.G. post, 11,141,420 K.G. goe
deren en 931 passagiers. Dit maakt te zamen ; 1,547,685 K.G. 
post, 38,633,555 K G . goederen en 1674 passagiers. 

Over 1920 waren de cijfers 2962 K.G. post, 21,963 K.G. goe
deren en 345 passagiers. 

Op de lijn Londen—Parijs zijn tusschen 1 April en i September 
1921 1058 Fransche vliegtuigen aangekomen en vertrokken, 
tegen 205 in hetzelfde tijdperk van het vorige jaar . Op dezelfde 
route zijn in het zomerseizoen 1921 met Engelsche vliegtuigen 
31,853 passagiers, en 9 ton goederen vervoerd. 

Andere sprekende cijfers betreffende de ontwikkeling van het 
luchtverkeer zijn die van het vliegveld Le Bourget bij Parijs. 
Van I Juli tot 1 December werden daar in 1920 met 2045 vlieg
tuigen, 4743 passagiers, 59,072 K.G. goedelen en 14,240 K.G. 
post aangevoerd en afgehaald. In hetzelfde tijdperk van 1921 
werd, met bijna hetzelfde aantal vliegtuigen, n.l, met 2184 toe
stellen, 8082 passagiers, 84,396 K.G. goederen en 1842 K.G. 
post, vervoerd. 

In Duitschland is gedurende den afgeloopen zomer het lucht
verkeer dubbel zoo groot geweest als in den zomer van 1920. Dage
lijks legden de vliegtuigen te zamen ongeveer 8000 K.M. af, met 
een regelmatigheidscoëfficient van 96 pet. Van Maart tot Au
gustus 1921 zijn op 4000 vluchten met 149 vliegtuigen 5500 pas
sagiers vervoerd. En de Duitsche toestellen vervoerden in 1921 
13,500 K.G. post en 3500 K.G. goederen. 

De Belgische luchtvaartmaatschappij vervoerde 2199 passagiers 
en 14 ton goederen gedurende het zomer seizoen van 1921. 

^ 
Veilingen. 

$ 

Door de firma M. Z. Booleman, te Amsterdam, zal op 18, 19, 
20, 21 en 22 April 1922, in een der zalen van »Krasnapolskv«, 
aldaar, een belangrijke postzegelveiling gehouden woiden van 
eene algemeene hoogst belangrijke veizameling. 

P e S T Z E G E U H A N D C t 
WATERGRAAFSIHEER ^M.YAAR^ C^* tf ^ D I R . L E O N D E RAAY^ 
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HBi 
,Pisi. Oice" iw 

Vooiaf ZIJ u medegedeeld, dat wat ik u ga vei tellen over de 
Mauntiuszegels One Penn) en Two Pence, ik dit verkiegen heb 
door tusschenkomst van den heer fheodoie Champion, lue 
Diuout, te Parijs (den bekenden postzegelhandelaai), die ze met 
toestemming van den bekenden, eminenten postzegeikundige 
Georges Biunel uitgaf, die deze gegevens veizamelde. 

Zoolang de philatelie zal bestaan, en zij schijnt een geweldige 
levenbkiacht te bezitten, zullen de »Post Office« van Mauiitius, 
de juweelen van een vei zameling blijven 

Zoo zal een speciaal verzamelaar van I*"rankrijk niet tevieden 
zijn, zoolang hij de »een franc« vermiUon, waaide fi. 7300, 
gebiuikt , in zijn verzameling mis t , evenzoo zal een groot ver
zamelaar zijn schatten onvolledig achten, indien een of twee 
exemplaien der Post Office ontbieken. Deze zegels zijn dan ook 
altijd in elke beroemde veizameling aanwezig geweest. 

In de bekende veizamelingen van La Renotieie Pe i ra iy — 
Rotschild — Mirabeau — Duveen — Legi and — Mors en 
anderen waien deze zegels voorhanden. 

Er zijn inderdaad zeldzame postzegels, zeer zeker, maai geen 
die meer gezocht zijn. Wanneer ik zeg »gezocht zijn« is dit 
bij manier van spreken, want om de bekende exempUien, 
waarovei straks eenige bijzondeiheden volgen te kunnen be
machtigen moet men een liquidatie van een verzameling afwachten. 

In Mei van het vorig jaar is te Parijs door den expert Gilbeit 
de veizameling van den heer Mors verkocht, waarin de One 
Penny en Two Pence aanwezig waren 

De One P e n n j , zeei zwaar gestempeld, werd toegewezen voor 
ruim fr 43000 doch de Two Pence te bemachtigen, zou zoo ge
makkelijk niet gaan. Met fi. 500 te gelijk weid opgeboden. 
Het waien Monsieur Theodoie Champion, de bekpnde fiima te 
Parijs en een Amerikaan. Eindelijk viel de hamei en was de 
heer Champion eigenaar van de Two Pence voor fi. 116912 
zoodat de beide exemplaren fr 160000 opbiachten 

Het IS het hoogste bod dat tot op heden in de Philatie vei 
kiegen is 

Ofschoon de Post Office geen courante foiitdiukken zijn, be
staat er een uitgebieide studie ovei Deze foutdiukken, want 
dat zijn ze indeidaad, hebben vooi de philatelic eene histoiische 
en eene economische beteekenis, want uit hel volgend overzicht 
van hun lot zal blijken, met welke geinige of enorme sommen 
de verandering van eigenaai plaats vond 

Nu de geschiedenis dezei zegels, 
In den loop van het jaai 1846 namen de autoutei ten van het 

eiland Mauritius het besluit de kolonie te begiftigen met twee 
postzegels, in hoofdzaak vooi het frankeeien van circulaiies en 
drukwerk en dooi een officieel bewaaid document weet men, 
dat den 13 Janua i i 1847 de schepping dezer twee /egels plaats 
vond en wel »One Penny« lOod, de > Two Pence« blauw. 

Dit beuch t was wel wat vooibaiig, maai van zeei veel waaide, 
want het bevatte de begioot ing dei uitgaven van den graveui 
Joseph Barnaid voor het maken der plaat en het afdrukken der 
zegels 

Deze begiooting is ook bewaaid gebleven en bedioeg m totaal 
50 livies 10 schillings of zoowat f 250,— wat niet duui is 

Barnard was geen ervaren giaveui , hij was juwelier van z'n 
vak, maar in ledei geval wist hij de giaveeinaald te hanteeren, 
want hij maakte «teeds de menu's en visitekaartjes vooi het 
geheele eiland, boven dien vieesde hij geen concurrentie want 
hij was de eenige in z'n vak. Deze artist juweliei giaveur ge
noot geen ovei weldigende leputatie als g i aveu r , meermalen 
biacht hij de zachtzinnige Mauritianen tot het uiterste, dooi ge
mis aan geheugen, maai juist door dit gebrek, heeft hij de be
roemdheid en dankbaaiheid dei veizamelaais verworven, dooi 
dei Philatelie, de zeldzaamste exemplaren te bezorgen, die his
torisch waien. Het geheim toch dei zeldzaamheid van de Post 
Office bestaat voornamelijk in eene »vergissing« Uit een klein 
ongeluk, kan dus veel goeds voortkomen ! 

Ziedaar dan onze biave Bainaid in het bezit van de opdracht 
voor het giaveeren der postzegels van Mauritius Als ontwerp 
was gekozen Koningin Victoria en piofiel. Mondeling, zoowel 
schriftelijk, had men hem gezegd wat, er van bover , van onder 
en op de zijkant der postzegels gegiaveeid moest worden, waarna 
hij zich bij wijze \ an begiepen, een tik voor het vooi hoofd gaf. 

Daarna begon hij den ai beid en voor een juwelier moet men 
toegeven, dat het tamelijk goed was en len minste bruikbaai 
Het hoofd was wel verzorgd, boven aan staat met groote letters 
»Postage« de waarde aan de ondeikant, Mauritius ter rechterzijde 
zoodat hem niets anders overbleef dan de linkerzijde der plaat 
te giaveeien en z'n taak was volbracht. Maar, owee, daai speelt 
/ 'n geheugen hem paiten , viuchteloos zoekt hij zijn schets, 
pijnigt z'n geheugen en poogt echter te veigeefs, zirh de nood
lottige woorden te herinneren Hij neemt echtei een kloek be
sluit, wel wetende hij er duchtig van langs zal kiijgen, en gaat 
des niettegenstaande naai den postdirecteui »Browniig« om dezen 
te vragen zijn geheugen op te frisschen 

Weldia staat hij vooi het Postkantoor, (dit bestond uit een 
houten barak met oen kamer) gelegen in de Gouvernementsstiaat 
bijna vlak ovei het Gouvernementsgebouw en teiwijl hij da tge 
bouw bekijkt en juist wil binnen gaan ziet hij het woord »Post 
Office«, VOOI zich staan, en eensklaps meenthij zich te heiinneren 
dat waien de woorden hem opgegeven om te graveeien Ovei-
gelukkig met dit buitenkansje, maakt hij rechtomkeei t en vat 
z'n aibeid weer op en maakt de gravuie van de beioemde plaat 
af, en de meest bekende giootsche »plaatfout" der philatelie is 
geboten. 

Hij IS zoo tevieden ovei z'n weik dat hij het niet de moeite 
waaid acht eerst een proef te laten zien Diiect maakt hij 700 
afdrukken, 350 loode van een Penny en 350 van two pence 
en biengl die tuomfantelijk naai den Gou\erneui 

Maar o wee' »Driedubbele ezel, uilskuiken, stommeiik«, bul
dert de gouverneui, van z'n Biitsche Majesteit hem toe, toen hij 
op de zegels Post office (Postkantooi) in plaats van Post Pa id 
(Betaalde poit) zag slaan 

Wat te doen ' Het was zekei met de moeite waard het eiland 
te laten springen, beter konden dit de bewoneis zijn biave Mau-
ritanen du doen, en tot dit laatste besloot de gouverneur dan 
ook, die juist zijn jaailijksche receptie zou houden > met bal na« 
en het giootste gedeelte dei zegels noodig had en ook gebiuikte 
voor het f iankeeien der invitatiCb ten paleize ^ 

Gelukkig bovendien zijn de interiessante documenten omtien 
den datum van deze gebeuitenis bewaard gebleven en wel ten 
eerste de biief van den Post directeui aan den gouveincments-
secietaiis welke aldus luidt 

Port Louis 21 Septembei 1847 
Volgens art 9 en 10 van de postverordering no 12 van 1846 

heb ik de eer U Ie berichten en ter kennis van zijne Excellentie 
den Gouverneur te b iengen dat de benoodigde postzegels op 
het punt zijn van uitgegeven te worden, 700 zegels zijn reeds 
gediukt en daar de oiganisatoi van den dienst de toevoeging 
van een tweeden beambte der administratie kan eischen vooi 
controle van het aantal dei zegels, dat men aan de post vei 
stiekt. wacht ik de orders van zijne Excellentie af alvorens 
meerdere exemplaien te laten maken 

w g J. S BRONWRIGG. 

Ln dan nog de bueven met de datums van het posten dei 
invitatie's, londgezonden door den Gouverneui voor zijne jaar-
lijksche receptie 

Uit den blief van den Directeur der Posteiijen heeft men 
gezien dat ei spiake is van 700 zegels en om het getal vol te 
maken tot 1000, bestelde men er nog 300 bij 

De gegraveerde plaat weid aan den secretaiis van het Gou
vernement tei hand gesteld, die haar als een waaraevol document 
van de geschiedenis dei Post van Mauiit ius b e w a a i d e , bij zijn 
dood ging de plaat over m handen van z'n zoon, die haar aan 
een bankier toevei trouwde. 

Van dezen laatste kocht Mi Eield, de bekende philatelistische 
medewelker van het West-End haar en stelde ze tijdens de 
Jubileumtentoonstelling van 1912 in z'n stand ten toon 

Begrijpelijk dat deze vondst een opzienbare opschudding vei-
oorzaakte onder de veizamelaais der geheele weield De post
zegels te zien was leeds iets bijzondeis, maai de plaat te be
wonderen, die gediend had, voor het maken van deze zeldzaam-
heden, was wel het toppunt voor de philatelisten. 

PPSTZEGETLHANDEL 
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Deze plaat werd gekocht voor de mooie prijs van fr. 125000 
d<>or Mr. Sydney Loder, die er eenige afdrukken van liet maken 
en haar daarna aan het Britsch Museum ten geschenke gaf, op 
voorwaarde, dat er nooit of nimmer afdrukken van gemaakt 
mochten worden. 

Er zijn voor zoover bekend 25 stuks en wel 
2 ongebruikte van i Penny 

II gebruikte van i Penny 
6 ongebruikte van 2 Pence 
6 gebruikte van 2 Pence. 

Van die 25 stuks heeft Madame Desbois van Bordeaux er 10 
van ontdekt, 6 ongebruikte en 6 gestempelde. 

In de Mensuels van den heer Champion zijn afgedrukt diverse 
exemplaren waarvan hierbij de beschrijving der bijzondei heden. 

1. De One Penny en Two Pence gekocht door den heer 
Champion te Parijs voor fr. 2160,35 benevensde stempelafdrukken. 

2. De afdiuk der plaat waarop de beide zegels zijn gegra
veerd, (thans bewaard in het museum te Londen alvorens deze 
in 't museum gedeponeerd werd). 

3. Afdruk der One Penny, ongestempeld welke in i860 door 
Madame Desbois in 1870 aan Mr. Lalaine veikocht werd voor 
fr. 200; deze verkocht ze in 1893 aan Piet Latoudure voor 
fr. 12,000, deze ze weder verkocht aan Stanley Gibbons voor 
fr. 17.000 die ze verkocht aan Aveiy voor fr. 17.500 en deze 
weder aan Duveen in 1904 (prijs onbekend.) 

4. Afdruk der Two Pence ongestempeld werd in 1869 ver
kocht door Madame Desbois aan Mr. Moens voor fr. 100 welke 
ze verkocht aan Dr. Legrand voor fr. 250 die ze in 1897 ver
kocht aan Mr. Lemaire voor fr. 15,000, die ze weder verkocht 
aan Bernuischon voor fr. 24,000, die ze in i8g8 aan Duveen 
voor fr. 30000 die ze aan Mr. Manus te Amsterdam verkocht 
(prijs onbekend). 

5. Afdruk Two Pence ongestempeld gekocht door den Prins 
van Wales, den thans regeerenden Koning George van Engeland, 
na een vinnigen strijd met een Duitsch agent van het museum 
te Berlijn in 1903 op de publieke veiling van de auctie James 
Bonar. 

6. Afdruk der One Penny en Two Pence gebruikt door Mada
me Desbois aan Moens verkocht voor fr. 100 die ze in 1869 
verkocht aan dr. Legrand voor fr. 250. Deze had dus een pü.ar 
der beroemde zegels. In 1897 verkocht deze ze aan Lemaire 
voor fr. 30.000. 

Wel een enorme prijstijging! 
7. De One Penny op de invitatie circulaire van den Gouver

neur dato 21 Sept. 1847. Door Majoor Evans gevonden in eene 
kleine collectie te Port Louis verkocht in 1848 aan Tapling voor 
fr. 1.825. 

Bevindt zich thans in het Britsch Museum. 
8. De One Penny in 1898 gevonden onder de paperassen van 

haar man bij het verhuizen door Mad de weduwe Duvizzer, ook 
op invitatie in ongeschonden staat gekocht door Peckitt voor 
fr. 15.000 verkocht aan mr. de Kindor voor fr. 25,000. 

9. Afdruk van een paartje der One Penny op geheeler brief 
gevonden in 1899 en gekocht door mr. Howard uit Bombaij voor 
fr. 1.250 die ze in 1898 verkocht aan Peckitt voor fr. 34 500. 

Een zoet winstje ! 
10. Afdruk der One Penny en Two Pence op geheelen brief 

werd ontdekt in 1902 gekocht voor fr. 40.000 en verkocht aan 
Brunei de l 'Argentiere voor fr. 45.000. 

Uit bovenstaande kan men zien tot welke verbazende schom
melingen in prijs deze zegels aanleiding gaven. 

Na nog even vermeld te hebben dat zekere mr. Noirel bij 
aankoop van een partij oude couranten in 1818 er twee vond. 
Hij stak er een in z'n wit linnen vest, vergat ze er uit te halen 
en het vest ging naar de waschvrouw en het zegel werd wegge
wasschen, het andere verkocht hij in 1870 aan mr. Lunnet voor 
fr. 100 en later door Moens aan Rotschild voor fr 500. 

Tot besluit zij mijn hulde gebracht aan den heer Georges 
Brunei, den eminente navorscher en samensteller van deze inte
ressante bijzonderheden en mijn dank aan den heer Champion 
met wiens machtiging deze belangwekkende geschiedenis mocht 
worden vertaald. 

PIERRE AMIABEL 
Eerelid van Philatelica, 

P.S. Mochten er verzamelaars zijn, die deze afdrukken ter 
inzage willen hebben, ben ik bereid ze bij aanvrage toe te zenden. 

België*. Het valt niet te verwonderen, dat de hooge prijs, 
gevraagd voor de 2 francs der Helraserie vervalschers er toe 

'^'^9^'^^t brengt, te pogen hun slag te slaan. De 
politie te Biussel heeft een viertal per
sonen gearresteei d, die alle vooi berei
dingen hadden getroffen, van dit ge
wild zegel een namaak te vervaardigen. 
Door het tijdig ingrijpen der justitie 
is vooikomen, dat een zeer gevaarlijke 
vervalsching haar weg zou hebben ge
vonden. 

Bianeiiicüri zuilen alhier verschijnen, in geheel nieuwe teeke
ning en een weinig grooter formaat dan het lotdusverre gebrui
kelijke de volgende pakketpostzegels: 

2 francs zwartgrijs. lo francs bruingeel. 
3 » licht bruin 15 » rood 
4 » licht geel 20 » lichtblauw. 
5 » rose. 
Met de verstrekking aan het publiek mag eerst wolden be

gonnen, wanneer de oude waarden geheel zijn opgebruikt. 
Britsch NoordBorneo. Ter gelegenheid van de »Malaya

Borneo«' Tentoonstell ing zullen eenige waarden worden over
drukt m e t : 

»MALAYA BORNEO EXHIBITION.^. 
Dit staat ook te gebeuren met een eenige zegels van Straits 

Settlements, aldus meld S. C. 
Uit de nadere berichten blijkt, dat men hier te doen heeft 

met een zwendeltje waarover in het volgend nummer meer. 
Balgarfle. Een medewerker van Senfs 111. BriefmarkenJour

nal vestigt er de aandacht op, dat de 5 Stot in 
nevenstaande teekening vooi komt in twee typen, 
die zich van elkander onderscheiden o,a. door 
de breedte van het zegel (ondeischeidenlijk igjj 
en 20 m,m,) Voorts zijn de letters van het woord 
»Bulgaria« bovenaan het zegel bij het tweede 
type iets breeder, terwijl de laatste letter wat 
verder van den rand verwijderd staat dan bij het 
eerste type. De arceering onder dit woord is 
duidelijk geretoucheerd ; het bladmot ief onder 
de laatste letter van Bulgaria is in de beide 
typen verschillend. 

Nog eenige verdere kleine af.\ ijkingen vermeldt dé inzender, 
die voorts beweert, dat het tweede type zeldzamer is dan het 
eerste. Volgens zijn zeggen zijn de de opdrukken 5 Stot, der 
serie, ter herinnering aan de bezetting van de Dobrudscha alle 
van het tweede type. De speciaalveizamelaar kijke dus zijn be
zit eens aandacht ig aan. 

Dnitsclilaud. Bij een nadere beschouwing van de nieuwe 
Duitsche lagere waarden in neven
staande teekening blijkt, dat hetgesty
leerd takje, dat het zegel aan den on
derkant afsluit, bij de 5, 10 en 30 pfg. 
2 X 7 blaadjes draagt, terwijl dit aantal 
bij de 15, 25, 40 en 50 pfg, 2 X 8 sluks 
bedraagt. Dit tenminste doet zich voor 
bij alle exemplaren waarover wij de 
beschikking hebben. Men kijke zijn 
exemplaren er eens op na ; voor afwij
kende bevindingen houden wij ons 
gaarne aanbevolen. 

Finland. Teh behoeve van den luchtpostdienst tusschen 
Helsingfors en Reval worden binnenkort eenige luchtpostzegels 
uitgegeven. 

Frankrijk. Ter gelegenheid van de a.s. Olympische spelen, 
die te Parijs zullen worden gehouden, zal een speciale serie ver
schijnen. 

uji*j^jj^jM!M.'i:n» 
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Duitsch Oosteurflk. Vóórdat de in het Maandblad vermelde 
noodexpressezegels verschenen, werd op sommige postkan

toren de 50 heller in nevenstaande 
teekening door een lokalen opdruk ver
anderd in een expressezegel. Daartoe 
werd dit zegel voorzien van den opdruk 
Eil (horizontaal) of ElLMARKK(verticaal) 

M^n zij met de aanschaffing van deze 
zegels evenwel op zijn hoede ; ze ver
schenen in geringe oplage van 500 tot 
800 stuks en dat geeft steeds te denken. 
Uit een ambtelijk bericht blijkt thans 
duidelijk, dat deze opdruk zuiver „maak
werk" is, dus niet officieel. 

Effypte. Wij beleven wel wonder
derlijke en grootsche tijden ! Na een 
duizendjarige rust keert de Egyptische 
Pharao weder tot ons terug. De onaf
hankelijkheid van Egypte, thans eikend 
door Engeland, zal ons binnenkort wel 
de eerste zegels brengen met de beel
tenis van koning Fuad, die een verwoed 
verzamelaar is. 

Gambia. Voor dit gebied is binnenkort een serie te ver
wachten in nieuwe teekening, aldus meldt Stamp Collecting. 

Ilongrarfle. De serie uitgegeven voor het , ,Burgenland" ver
toonende o.a. den kop van een krijgsman enz. is niet officieel en 
het werk van eenige industrieridders. 

In het oogst en parlementtype zullen binnenkort onderschei
den aanvuUingswaarden verschijnen, gaande tot 40 kronen. 

Ook de port en dienstzegels zullen woiden uitgebreid met 
, .hoogere" waarden. 

Italië. De „overwinnings"zegeIs van 
het moederland worden overdiukt met 
de namen der koloniën Libye, Erythrea 
en Somali, ten gcbruike in deze landen. 

Ital iaansche post in Treiite. De firma Vaar en Co waar
schuwt voor den aankoop van de opdrukken Trentino en Vene
zia Giulia op Oostenrijksche zegels welke opdrukken afkomstig 
zijn van een zoogenaamde „tweede oplaag". Zij worden zelfs 
verkocht, voorzien van een keurstempel. Door de lage prijzen 
worden velen verlokt tot aankoop. Een tweede oplaag van deze 
zegels verscheen n immer ; ze zijn dus niet anders aan te mer
ken dan als valsch. 

Oostenryk. De reeds eenige maanden geleden in het maand
blad aangekondigde weldadigheidsserie zal binnenkort verschij
nen. Schriftelijke bestellingen bij het Postkantoor no. i te 
Weenen zijn reeds nu te doen. In den loop van April volgt dan 
de toezending. De serie zal bestaan uit 7 waarden : 

2I/2 kronen, beeltenis van Haydn. 
5 

10 
25 
50 

100 

Mozart. 
Beethoven. 
Schubert 
Bruckner. 
Johann Strausz. 
Hugo Wolf. 

De nominale waarde bedraagt dus 200 kronen, de kostpiijs 
2000 kronen. 

Het is met recht : Wien tanzt! Waarom niet een stapje verder 
gegaan en de serie uitgebreid met Robert Stolz die met zijn 
ijSalome" en „Süsse Klingelfee" de wereld evengoed heeft ver
overd als Johann Strausz met zijn verleidelijke walzen ? 

Republiek Tan liet verre Oosten. Plet Bulletin Mensuel 
meldt de verschijning van een 20tal opdrukken op Russische 
zegels voor dit gebied. Wij volstaan met de bloote vermelding 
van dit feit; nadere gegevens dienen te worden afgewacht voor 
aleer irien tot de catalogiseering kan overgaar^i/fïréi■ 

Roemenië. Een correspondent van het Bulletin Mensuel meldt 
dat ter gelegenheid der kroning van den jongen koning op 14 
Augustus a.s. een gelegenheidsseiie zal worden uitgegeven i nde 
waarden van 3 bani tot 5 lei. 

Spanje. Binnenkort zullen we koning Alphons kunnen be
wonderen in de uniform van Spaansch generaal, in welke teneu 
hij voorkomt op de nieuwe serie die in voorbereiding is. 

Tsjecbo Slawak^e. Der Philatelist vei meldt de op handen 
zijnde uitgifte van drie luchtpostzegels in de waarden, 1,50,2.50 
en 5 kronen. 

Philatelistisch Allerlei. ^ 1 
Uit een rapport van Rakowski blijkt, dat SowjetOekraine eind 

1921 ongeveer 26 millioen inwoners telde, waarvan 21,067,000 
bewoners van het platteland en 4,790,000 bewoners van steden. 
De grootste stad is Odessa met 485,000 inwoners; daarop volgen 
Kief met 336,000, Charkof met 271,000, Jekatefinoslaf met 164,000 
en Nikolajef met 109,000 inwoners. Wat de nationaliteit aangaat 
wordt 76 procent der bevolking gevormd door Oekraieners, 11 
procent door GrootRussen, 7 procent door Joden, 2 procent door 
Duitschers, i procent door Polen en 3 procent door personen van 
andere nationaliteit. In de steden vormen de Russen een percen
tage van 34; daarop volgen de Oekrainers; 32, de Joden 25, de 
Duitschers 2 enz. De plattelandsbevolking bestaat voor 83 procent 
uit Oekraieners, voor 7 procent uit GrootRussen. 

De oppervlakte van het land is ongeveer 518,000 vierkante K.M. 

Wij knippen uit »Ie Philateliste beige« van 15 Januari j . l . het 
volgende : 

Dans la Presse hollandaise. 
La fusion des deux grandes »revues philatéliques néerlandaises : 

»Nederlandsch Tijdschrift voor Postzegelkunde«, de La Have et 
»Het Philatelistisch Maandblad«, de Breda est enfin un fait accompli 
et ä partir du 15 janvier Ie nouveau Journal paraitra sous leti tre 
d e ; »Nederlandsch Maandblad voor Philatelie«. M. J. D. van Brink 
de Hoek van Holland, secrétaire general de la Federation Néer
landaise, en sera Ie rédacteur en chef. Cette fusion répond au 
dcsir unanime du monde philatélique hoUandais, eile n'a pu ctre 
faite qii'après de tres longues et laborieuses négociations, dans 
lesquelles Ie Comité de la Federation néerlandaise a joué unróle 
aussi utile qu'important. 

Nul doute que la nouvelle Revue sera aussi bien faite que ses 
deux prédécesseurs, Ie concours des philatélistes les plus éminents 
lui étant assure. Nous souhaitons ä notre nouveau confrère Ie 
bienvenu Ie plus cordial en formant les voeux les plus sincères 
pour son succes. 

Wij danken onze Belgische mede verzamelaars voor deze waar
deerende woorden; zij zullen voor de Redactie en medewerkers 
ccn spoorslag zijn, op den ingeslagen weg voort te gaan. 

Uit de N. R. C.: Wegens den aanhoudenden vorst die het 
vervoer per boot van poststukken belet, heeft de post een over
eenkomst gesloten met de Deensche luchtvaartmaatschappij, om 
de mails naar en van Engeland en de landen bezuiden Denemarken 
tijdelijk te vervoeren. Er zal tweemaal per week een dienst zijn 
tusschen Kopenhagen—Hamburg en Rotterdam. De afstand naar 
Hamburg zal ongeveer in twee uur en van Hamburg naar Rotterdam 
in drie uur worden afgelegd. De Engelsche mail gaat dus tijdelijk 
over Rotterdam in plaats van over Bergen. Voor den tijdelijken 
luchtdienst zal een geringe portoverhooging worden ingevoerd en 
alleen aangeteekende en gewone brieven zullen worden ineegenomen. 

Het plan is ook tusschen Kopenhagen en Berlijn en tusschen 
de twee Deensche steden Kalundborg en Aarhus een tijdelijken 
luchtpostdicnst in te stellen. 

U  J * * * J H U M ! f l < l . 1 J I 
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l'Echo de Ia ï inibrologie had een prijsvraag uitgeschreven on
der haar lezers, welke zegels behoorden tot de tien mooiste der 
wereld. 

Met den eersten prijs ging strijken de lo centimes van België 
van 1849 (epauletten), de schepping van den kunstenaar Jacques 
Wiener. 

Na dit zegel kreeg het grootste aantal stemmen : driehoek van 
Kaap de goede Hoop van 1855. 

The Times vestigt er de aandacht 
op, dat het Bourchier zegel van Bulgarije 
— zie maandblad van Februari j .1. — 
het tweede zegel is, waarop een En
gclschman geëerd wordt. 

Het eerste zegel, tot dit doel gebe
zigd, is de 10 pesos der hcrinnerings
serie van Chili van 1910, vertoonende 
de beeltenis van den Britschen Admi
raal, Lord Cochrane. 

Het Poolsche Ministerie van Posterijen en Telegrafie is voorne
mens inden aanvang van dit jaar een conferentie bijeen te roepen, 
voor de postzegelverzamelaars van speciaal belang. Op deze con
ferentie toch zullen worden behandeld o.a. het onttrekken van 
zegels aan het postvcrkeer, de verkoop van zegels aan verzame
laars en handelaars en last not least de stichting van een post
muscum. 

De inzending van punten van bespreking staat een ieder vrij 
binnen den daartoe vastgestelden termijn. Daarna worden de uit
noodigingen tot het bijwonen der conferentie verzonden. 

In de »Briefmarken Rundschau« der Danziger Zeiting treffen 
we een zeer waardeerend artikel aan over de uitvinding van den 
heer J. H. Donnai. postzegelhandelaar te 's(iravenhage. 

De uitvinding, de zoogenaamde Philadon, waarover reeds in 
een vroeger nummer van het Maandblad uitvoerig werd bericht, 
geeft gelegenheid tot het »doorlichten« van zegels, waardoor alle 
geheime gebreken met recht aan het »licht« komen. 

Cochin China. Portzegels 1894, De »Société Fran^aise de Tim
brolügic' verzoekt ter kennisse van onze lezers te brengen, 
»dat in hare vergadering van 19 December 1921, onder voor
»zitterschap van den heer A. Batdon, bijgewoond door de beeren 
»M. Langlois, Frangois, ViceVoorzitler, Albert Coyetle, A. 
»Lavenir, H. Templier en Veneziani, OudVoorzitter, na een diep
»grondig onderzoek naar het bestaan der portzegels van Cochin 
»China en der hulpsegels van Ste M'arie de Madagascar, heeft 
»medegedeeld, dat zij behooren te worden gekatalogiseerd even
»als de andere hulpzegels der Fransche koloniën, daar die zegels 
»gedurende eenigen tijd officieel in gebruik zijn geweest.« 

Dit komt nu, nadat die zelfde Vereeniging, met hare oud
voorzitters, ze gedurende meer dan 25 jaren als »zwendel« buiten 
den katalogus hield en daardoor ook buiten de meeste verzame
lingen. In het Ned. T. van Postzegelkunde van 1909, werden 
ze op blz. 108 reeds als »officieel« verdedigd. J. R. 

De DanzigerBriefraarken Rundschau meldt, dat de »VVerbe
stelle vereinigter Verleger in Weimar« de vertegenwoordiging 
van »Il Fac Similes te Genua op zich heeft genomen. Hierdoor 
wordt een filiaal in Duitschland geopend voor den verkoop van 
de zeer gevaarlijke vervalschingen, geleverd door de »Imperato
fabrieki te Genua, o. a. een specialiteit in het verspreiden van 
Duitsche koloniale zegels met valsche afstempeling. Men zij 
dus op zijn hoede. 

De bekende Pool reiziger E. H. Shackleton, die korten tijd 
geleden op zijn reis naar de Zuidpool plotseling stierf, vervulde 
in de jaren 1907 — 1909 gedurende zijn Zuidpooltocht eveneens 
de functie van postmeester. Hij werd daartoe, voor zijn vertrek 
naar de onherbergzame streken van de Zuidpool behoorlijk ge
installeerd en beëedigd door den DirecteurGeneraal der Poste
rijen van NieuwZeeland. Het spreekt van zelf, dat den nieuw 
benoemden titularis de noodige zegeltjes voor zijn postgebied 
werden raedegegeven en wel ± 24.000 stuks van NieuwZeeland 

tot een totale waarde van ongeveer 100 pond sterling. De ze
gels hadden den tweeregeligen vertikalen opdiuk »King Ed
ward VII  Land». 

Tal van »verzamelaars« en die zich daaronder rang
schikken gaven Shackleton coriespondentie mede, 
gefrankeerd met deze overdrukte zegels en, bij 
gebrek aan »menschelijke« namen geadiesseeid 
aan mr. Pinguin, King Albatros, en zoo voorts 
in de hoop, deze brieven als onbestelbaar terug 
te erlangen, en ze dan een plaatsje in de verza
meling in te ruimen. Booze tongen beweren, 
dat de nieuwe postmeester zijn functie pijnlijk 

nauwkeurig opvatte en uitvoerde: de brieven werden den arge
loozen Pinguin voorgeworpen, die niets anders wist te doen dan 
ze te verslinden. 

Tot zoover is alles nog te beschouwen als een min of meer ge
slaagde grap. Wat echter te denken van »verzamelaars, die 
dit rommelgoedje ernstig vergaren of bij anderen trachten te 
plaatsen tegen de noodige schijven ? Deze zegels zijn nimmer 
officieel uitgegeven noch als zoodanig gebruikt. Men zij dus op 
zijn hoede. 

De smidse, in beeld gebiacht op de 
60 pfg. heeft al heel wat pennen in be
weging %itztX. Nu heeft het verbond 
van Duitsche Smedenvereenigingen zich 
de zaak aangetrokken. Hij protesteert 
er in de Duitsche pers tegen, dat het 
beeld, dat dit zegel veitoont, zoo geheel 
en al in strijd met de werkelijkhejd is. 
Volgt een opsomming van de reeds 
gesignaleerde fouten als : het werken 
van vier smeden aan één stuk ijzer, 
wat hoogstens geschiedt door drie man ; 
het te smeden ijzer ligt over de lange 
zijde van het aambeeld in plaats van 

dwars daarover enz, Het protest besluit, dat alles aan het beeld, 
uit een vak oogpunt gezien, foutief is en dat het zaak is, dat 
de scheppende kunstenaar zich eerst eens terdege op de hoogte 
dient te stellen van het wezen der dingen, die hij weergeven wil. 

Tliéoduie Tell ier, f 
Den 3e Maart j .1 . overleed plotseling, tengevolge van een 

hartkwaal de bekende Fransche oostzegelhandelaar en uitgever 
Th. Tellier. 

Aan l 'Echo de la Timbrologie ontleenen wij de volgende bij
zonderheden omtrent dezen self made man, die op den leeftijd 
van 23 jaren zijn diensten aanbood aan het huis Yvert, een 
drukkersfirma, die te Amiens gevestigd was en aldaar een cou
rant uitgaf, genaamd »l'Echo de la Somme.« 

De jonge Tellier kon niets anders aanbieden dan zijn werk
kracht, een helder verstand en een stalen wil om te slagen. In 
1886 stierf de eigenaar der zaak, de heer Yvert. Tellier, die 
zich in de afgeloopen zeven jaren had doen kennen als een bui
tengewoon naarstig man en goed organisator, werd door de 
weduwe aangezocht op te treden als directeur van een litogra
fische inrichting, waarmede men de drukkerij wenschte uit te 
breiden. Van af dien datum ontstond het bondgenootschap 
Yvert en Tellier, waaraan de dood thans een einde heeft ge
maakt Tellier, die een bescheiden verzamelaar van postzegels 
was, kwam in die .kwaliteit en als drukker in aanraking 
met den heer Frémy uit Douai, die een postzegelkundig blaadje 
redigeerde, getiteld »l'Echo de la Timbrologie. Deze relatie 
had ten gevolge, dat spoedig daarna de fiima Yvert en Tellier 
dit blad ging drukken en na het verscheiden van den heer 
Frcmy zelf uitgeven. Door de vele relaties op postzegelkundig 
gebied, die uit de uitgave van dit blad voortvloeiden, kwam de 
firma Yvert en Tellier er toe, een postzegelalbum uit te geven 
weldra gevolgd door een catalogus. Het duurde niet lang of de 
drukkers firma werd tevens postzegelhandelaar, die zijn goeden 
naam over de geheele wereld gevestigd heeft. 

Gedurende de 24 jaren, die Tellier werkzaam was als lid der 
firma heeft hij nimmer één dag verzuimd of vacantie genoten. 

Met hem is een stoere wei kar ten grave gedaald; een man, 
die niet in het minst door de uitgifte van den catalogus Yvert 
en Tellier Champion in dfn loop der jaren duizende verzame
laars aan zich heeft verplicht. 
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Het zeldzaamste zegel der wereld. 
Op 6 April heeft in Hotel „Drouot" te Parijs wederom een 

veiling van een deel der Ferraricollectie plaats gehad, waarbij 
als hoofdnummer voorkwam een gebruikt exemplaar Britsch
Gnyana 1S5Ó, i c. karmijn, het eenig bekende exemplaar van 
deze soort. Het is een provisorisch zegel, hetwelk mei 2 andere 
soorten, de 4 c. karmijn en de 4 c. blauw, te Georgetoivn is 
gedrukt in een courantendrukkerij (het scheepje middenstuk 
diende als hoofd voor de scheeptijdingen in de courant) en dan 
met paraaf van den postmeester in omloop is gesteld. 

De' Engelsche verzamelaar mr. L. Vernon Vaughan begon in 
1872 als tienjarige knaap een verzameling. In 1873 neuzende in 
oude familiebrieven, vond hij dit zegel, dat er niet bijzonder 
mooi uitzag, het was 8hoekig geknip t ; na verwijdering van 
den brief kwam het in het album om er niet lang te blijven. 
W a n t ter uitbreiding van zijn collectie ontving de knaap van 
Alfred Smith & Co te Bath koopzendigtjes, toen ter tijd voor 
luttel shillings beprijsd. Maar zooveel zakgeld bezat hij niet en 
toen zocht hij uit zijn album een zegel om de fijne zegels van 
Smith te kunnen verwerven. In de meening later wel een 
fraaier exemplaar machtig te kunnen worden, bood hij zijn 
BritschGuyana aan mr. N. R. Mc. Kinnon, dien hij als ouder 
verzamelaar kende. Deze heer had bezwaren', dat het zegel 
8hoekig was gesneden en een slecht exemplaar was, maar om 
het jongmensch genoegen te doen, nam hij het kloeke besluit 6 
shillings te riskeeren, waarin jongeheer Vaughan toestemde. 

Na 10 jaren verkocht mr. Mc. Kinnon het zegel aan een Lon
denschen voor handelaar £ 25, welke som toenmaals een goede prijs 
werd geacht. Het zegel is meermalen tentoongesteld geweest en kwam 
vervolgens in bezit van Baron Ferrari voor een onbekenden prijs. 

Thans is het zegel gekocht door den handelaar Gricbert te 
Londen voor fr. 300.000, waarbij komt een toeslag van fr. 52.500, 
zoodat de prijs fr. 352.500 bedraagt! 

Tegenbieder was de bierbrouwer Burrus te Mtihlhouse (Elzas), 
die zich op de vorige veilingen ook zoo weerde. Maar toen hij 
(iriebert met zijn neusstem fr. 300.000 hoorde roepen, gaf hij in 
zeer opgewonden stemming den strijd op. 

Voor wien het zegel is gekocht, is nog onbekend, misschien 
voor de Engelsche regeering. 

C. M. 

Brievenbus. t 
De cl iché 's der Nederlandsche Veieeniging zijn thans samen

gebracht met de cliché 's van het oude Philatelistisch Maandblad, 
waardoor de redactie thans beschikt over een uitgebreid aantal, 
waarmede de volgende nummers van het Maandblad zooveel 
mogelijk zullen worden verlucht. 

De mogelijkheid bestaat, dat medewerkers van de beide bladen 
Ned. Tijdschrift en Phil. Maandblad, nog cliché 's in bruikleen, 
onder hun berust ing hebben. Gaarne ontvang ik daarvan be
richt onder toezending van de exemplaren. 

H O O F D R E D A C T E U R . 

Prijslijsten, Advertentiebladen, 
: Catalogi, enz. : 

Booleman's ConfidentiaPrjslijst no. 10. Prijslijst van alle be
staande Post, Port en Dienstzcgels van Nederland en Kolonien. 

J. Mebiis. Halfjaarlijksche goedkoope aanbieding. 
GeneralAnzeiger für Philatelie (Ludwigslust, M) 4oe jaargang, 

no. 1062, 1063, io64. 
Sachsische Briefmaikcnzeitung (Colditz, Sachsen) 6e j . , no, 273. 
Monthly Cirmlair (Stanley Gibbons, Londen) no. 31. 

Een historisch, geografisch album. 
De welbekende firma Yvert & Tellier, 37 Rue des Jacobins, 

Amiens, uitgever van den veelgebruikten catalogus van dien 
naam., brengt een album in den handel, dat bijzonder voor onze 
jongere verzamelaars geschikt is en wel voor hen, die de lagere 
school afgeloopen hebben en op een of andere inrichting van 
voortgezet onderwijs gaan, waar ze de Fransche Taal beoefenen. 

Zooals de titel reeds aangeeft, is het een album, dat behalve 
de afbeeldingen der zegels van elk land eenige aardrijkskundige 
en historische bijzonderheden vermeldt, die voor den debutant
verzamelaar niet alleen van nut kunnen zijn voor zijn ontwik
keling, maar ook de liefhebberij voor het verzamelen wat aan
trekkelijker en interessanter maakt. 

Van lederen staat worden in beknopten voim de volgende 
wetenswaardigheden medegedeeld : ligging, regeeringsvorm, 
oppervlakte, bevolking, hoofdstad en enkele andere der voor
mams te steden, uitvoerproducten, geldswaarden enz. enz., en 
van de nieuwe landen een korte geschiedkundige aanteekening. 

Verder hebben de uitgevers gezorgd voor een uitgebreide tabel, 
die men kan raadplegen om onmiddellijk van een of ander zegel, 
dat moeilijk te determineeren valt, te bepalen tot welk land het 
behoort, wat vooral zeer gemakkelijk is voor die zegels waarop 
geen landsnaam vermeld is, of waarop deze in Oostersche let
tertypen is uitgedrukt. 

Daar uit den aard der zaak vele zeldzame en kostbare zegels 
nimmer een plaats in het album zullen krijgen zijn de afbeel
dingen daarvan wijselijk weggelaten, wat voor den jeugdigen 
philatelist zeker als een voordeel is aan te merken. 

't Album is tweezijdig bedrukt van het formaat 24 bij 31 
c M., geheel in linnen band, 432 bladzijden groot en heeft 
ruimte voor ongeveer 12500 zegels, 't Papier is van prima kwa
liteit, de afdrukken der cliché's zijn zeer duidelijk en zuiver en 
de prijs van 32 francs met + 5 francs portvergoeding is voor 
een album van deze hoedanigheid beslist billijk te noemen, 
zoodat ik het voor onze vele jeugdige verzamelaars kan aanbe
velen. De afbeelding en beschrijving ervan zijn te vinden op 
pagina XXI van den catalogus van 1922. 

J. A. KASTEIN. 

H a n d b u c h d e r B a y e r i s c h e n B r i e f m a r k e n . Van 
de hand van den bekenden philatelist Albert Kürzl, daarin bij
gestaan door de grootste kenners der zegels van Beieren verscheen 
deze catalogusprijscourant, die voor den speciaalverzamelaar van 
dit land van groot nut zal zijn. 

Het boekje, uitgegeven door de »Sammlerwoche« te München 
geeft in een 30tal bladzijden, verduidelijkt met tal van cliché's 
een schat van wetenswaardigheden. 

De prijs is 7 i\I. 50, vermeerderd met i M. porto. 

V i c t o r R o b e r t . L e s T i m b r e s d e F r a n c e 1 8 4 9 
— I 8 7 2 . Leurs obliterations, leurs nuances, leurs variétés, leurs 
cote. Ouvrage precede d'une étude technique, par Henri Voisin, 
Graveur. Yvert & Teiliers Editeurs, 37 rue des Jacobins, Amiens. 
Prix IG francs. 

In eenvoudige grijze omslag met blauwe letters verscheen dit 
voor de speciaal verzamelaars van Frankrijk zeer belangrijke 
boekwerk. Het is rijk geïllustreerd met afbeeldingen van afwij
kingen en vooral van afstempelingen, waarbij de zegels flets zijn 
afgedrukt, zoodat de stempels uitmuntend uitkomen. Bij 'elke 
uitgifte zijn de meest voorkomende afstempelingen naar haar 
zeldzaamheidsgraad gerangschikt, bij elke waarde afzonderlijk, 
terwijl buitendien de zegels naar hare nuances gerangschikt zooveel 
mogelijk van prijzen voorzien, te weten voor de meest voorkomende 
afstempelingen gescheiden zijn opgenoemd. In de voorrede wordt 
het boek er een genoemd, voor de bescheiden verzamelaars en 
inderdaad, indien men bedenkt, hoeveel interessants er schuilt in 
afwijkingen, kleuren en stempels bij de fransche zegels, waarvan 
er velen nog zeer billijk zijn te krijgen, dan moet men erkennen 
dat hier zonder groote kosten verrassende resultaten zijn te bereiken. 

Afzonderlijke hoofdstukken zijn gewijd aan de vreemde afstem
pelingcn en die der pakketbooten, zoomede van de fransche post
kantoren in den vreemde. Zoowel voor den beginner op dit gebied 
als voor hem, die er al ecnigszins thuis is, vindt men hier een 
overvloed van goed geordend en overzichtelijk gerangschikt 
materiaal. 

j . j A A ' j j c i j i M m m . g j i 
W A T E R G R A A r S M r C R 

. ^ ^ J ' ^ A A K > 0 J» <y A DIR.LEON DE RAAT! 
• i P i ■ ¥ J ( V i#% f T fr V = • INTiT EL. ZUID 6255 



NEDERLANDSCtt MAANDBLAD VOOR PHILATELIE, .'Cv'i'te'C 

f—Irr ' een inleidiïig van 'Eugene Ie MoëlL gericht aä 
S Vfctor Robert vindt men eenige aardige bijzonderheden öp phllate

listisch gebied en o.a. hoe in een te Bordeaux gekocht antiquarisch 
: exemplaar van de Fabelen van la Fonteine, een brief lag, af
; stempeld op een 15 centimes, koloniale uitgifte van 1892 te Saint 

Pierre op den morgen van den dag dat deze stad door de uit
; barsting van den Mont Pelé is venvoest. Hoe is wel die brief 
^_bejvaard geiiiexen!  . , 

Tfiy.pijpii^cfteTnsnfW.'HD iff' P t) s t w e r t z e f é l i ' ' ë # * ' * f i * d ' ^ T i t
w e r t u n g e n d e r D e u t s c h e n P o s t a n s t a l t e n ^ i n 
d e n , S c h u t z g e b i e t e n u n d i m A u s l a n d . Hoogstwaar
.schijnlijk een der weinige hoofdwerken der Philatelie is het voor
noemde, met onberispelijke zorg na jarenlange zeer ernstige 
studie door den welbekenden, besten Duitschen stempelspecialist 
der Duitsche Koloniën, den heer Albert 1'riedcmann, Leipzig, be
werkt en uitgegeven. In het voonvoord wordt aan alle medewerkers 
dank gebracht en hunne portretten met een toepasselijk woordden 
lezers voor oogen gevoerd. 

Boven lof verheven is de inrichting, zoomede de keurige druk, 
op kunstdrukpapier, ook van de zeker in de duizenden loopendc 
afdrukken van de verschillende echte en vele »valsche« stempels 
op de echte zegels van het Duitsche Rijk met echte opdruk voor 
de buitenlandsche kantoren en op die cler beschermde gebieden, 
waaraan zijn toegevoegd de »valsche« opdrukken enz. enz., en de 
pracMge verluchting met gezichten op steden en Duitsche post, 
kantoren enz. vóór den oorlog door het Duitsche Rijk. 

Dit buitengewone werk brengt, met zijn ongekenden schat van 
kennis, aan den verzamelaar van zegels der voornoemde gebieden 
en postkantoien van het Duitsche Rijk een onschatbaar voordeel. 
De meeste Philatelisten, hieronder degenen wier veelgenoemde 
groote verzamelingen buitenstaanders aan den hooge zegelkunde 
des bezitters doen gelooven, zoomede nagenoeg alle handelaren, 
hoe hoog velen hunne kennis wanen, kunnen echt van valsch 
niet onderscheiden, indien niet een toevalligheid, als b.v. een 
watermerk, hun doet begrijpen, dat zij met een »zeldzaamheid« 
of. een vervalsching te doen hebben Bijna alle »gebruikte« 
zijn, zoodra de waarde tusschen ongebruikt en gebruikt veel ver
schilt, »VALSCH« voor zooverre het den stempel betreft, in 
werkelijkheid toch »WAARDELOOS«. Raadplegen zij nu eens 
de catalogusprijzen tusschen ongebruikt en gestempeld, dan 
vinden zij soms reuzenverschillen, als resp.: 350 en 8000 of 10.000 
M., 95 en 550 M., 60 en 150 M., 33 en 105 M., 80 en 300 M., 
22, 42, 65, 650 en resp. 250, 450, 750 en 1200 M , enz. enz. 
en kutinen vele bezitters wel bijna zeker zijn, dat die »gestempelde« 
valsch zijn, hun bezit waardeloos is, indien zij die zegels niet 
ontvingen van bekenden in die streken, of wel van correspondentie 
van handelshuizen, die in betrekking stonden met firma's aldaar. 

Daar keurstempels van o.a. wijlen Schlesinger en van Max 
Thier, afgezien van de vervalschte, volstrekt geen waarborg op 
leveren voor de »echtheid« der Duitsche Koloniale afstempelingen, 
A. Friedemann in geheel Europa de eenige deskundige op dat 
gebied is, is het voor de verzamelaars, die »hun eigen voordeel 
begrijpejiK, van het grootste belang geen enkele dier zegels ge
stempeld op »veilingen« enz. te koopen, alvorens ze zijn onderzocht. 
Voor degenen die zelf willen keuren en tevens leeren, is Friede
mann's handboek, sterk 44/ blz., gebonden in bruinen linnen 
band, ten sterkste aanbevolen. Alleen door zulke werken wordt 
men »philatelist«. De prijs is misschien voor enkelen wat hoog, 
maar in werkelijk laag, zoo het in Nederland ware gedrukt. Het 
werk zal door onze postzegelhandelaren wel geleverd kunnen 
worden voor f 12,— (twaalf gulden). De uitgever, Albert Friede
manii, Leipzig, Flossplatz 6, zendt het u tot dien prijs franco 
toe, tegen betaling in Nederlandsch papieren bankpapier. (In 
Friedemanii's Berichte für Briefmarkensammler van December, 
wordt in een noot op de eerste bladzijde, aangekondigd, dat bock
en postzegelhandelaren verplicht zijn, zich aan dien verkoopprijs 
te houden, daar de uitvoer alleen onder die voorwaarden is toe
gestaan. Particulieren besparen zich de moeite, het boek langs 
slinksche wegen uit Duitschland te doen komen tot den binnen
landschen prijs, daar dit onmogelijk is gemaakt.) 

(J. R) 

S t a m p I s s u i n g C o u n t r i e s a n d t h e i r C u r r e n 
c i e s . Dit nieuwe boekje, door de firma Stanley Gibbons, London, 
uitgegeven, keurig gedrukt, volop met afbeeldingen verlucht, 
gebonden in blauw, is zeer zorgvuldig bewerkt door den heer 

Norman Thornton, F. K."C. I. 'fn'^Sn'groot nut ook \oor vele 
niet pasbeginnende verzamelaars. Het geeft een kort aardrijks
kundig, historisch en politiek overzicht van alle landen der wereld, 
in alphabetische volgorde, zoomede de «aarde der staatsmunten 
op de zegels uitgedrukt. 

Aan dit bepaald in een behoefte voorziende werk, heeft de 
uitgcefster nog »a glossary of philatelic terms«, een herdruk van 
't in 1912 gedrukte werkje toegevoegd, en aldus den verzamelaars 
een belangrijk geheel aangeboden, dat zonder eenigen twijfel door 
hen naar waarde zal worden geschat. Franco aan adres : 2 / u . 
bij bestelling bij Stanley Gibbons, Ltd., 391 Strand, Londen. Ook 
\)\] onze postzegelhandelaren verkrijgbaar. (J. R.) 

Leestafel. 
lil' ' — ®''® 

Duitscli. 
/ / / . BriefmarkenJournal (Gebr. Senf Leipzig) 49e j . 

No. 5. Die UeberdruckAusgaben von WestUngarn. 
No. Ö, » » » » » (vervolg). 

Der Philatelist, (Dresden) 43e j aa rgang no. 3. 
Moderne Mischfrankaturen. 

Sammler Woche (München) 5e j . no. 4, 5 en 6. 
Xo. 4. Fälschungen und neudruckc der Marken von 
Altdeutschland. 
NÓ. 5. Die Markenausgaben Mexikos seit 1910. 
No. 6. Fälschungen und neudrucke, enz. (vervolg.) 

Berner Briefmarke?! Zcitiing (Bern) 8e jaargang no. 3. 
Die Briefmarke als kapitalanlage. (vervolg.) 

Berliner Briefmarken z^itnng (Berlin) i8e j . no. 3. 
Dié MulreadyBi iefumschläge. 

Sammlerwarte (München) 2e j . nos 3 en 4. 
Donau Post (Bratislava 5e j . no 2. 

Die Geschichte der Briefmarken von Toskana (vervolg). 
Neue Ungarische Briefmarken Zeitung (Budapest) 5c J. nos. 12. 

Die Papierabarten der L^ngarischen Marken (vervolg). 
Engelsch. 

The Stamp Lover (Fred. J. Melville, Londen) Vol XIV no. 10. 
British new Guinea and Papua. 

The Postage Stamp (Fred. J Melville Londen) Vol. XXIV no. 9. 
Forgeries of War Stamps. 

Stamp Collecting (Londen) Vol XVII no. 21, 22, 23, 24 en 25.) 
No. 23, Stamps of Eastern Siberia. 
No. 24. Polish Perforations. 
No. 25. The Crooked Straits. 

The Albemarle Stamp Collector fBethlehem U. S. A.) Vol. VII nos. 
I en 2. 

No. I. History of the Belgian red cross stamps. 
The Pacific Philatelist (Los Angeles, Calif) 2e j . no. 2. 

A History and catalog of the revenue stamps of Canada. 

Fransch. 
IJEcho de La Timbrologie (Amiens) 36e jr. no. 627629. 

No. 627. Histoire abrégéc des timbresposte de Bel

giquc (vervolg) 
No. 628. Les cstampilles postales fran^aiscs de la 

guerre (vervolg.) 
Bulletin Mensnel (Champion, Paris) no. 226227. 

No. 226 Les premieres emissions de I'Uruguay (Suite.) 
Le Philateliste Beige (LaekenBrussel) 2e jaargang no. 6. 

Les essais des Timbres de Belgique. 

Noorsch. 
Nordisk T'ilatelistisk Tidsskrift (Christiania) 29e j . no. 2. 

Bidrag til studict av den Norske frimerke utgavc 187778 
(Schatteret posthorn.) 

Spaansch. 
El Filatelico Espanol (Barcelona) 22e j . no. 209. 
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A D V E R T E N T I E N. Tn 
UITSLUITEND voor LEDEN 

der 
Aangesloten Vereenigingen. 

T E K O O P G E V R A A G D : 
VELLEN of GEDEELTEN van VcLLEN 
van 47. cent NEDERLAND, ongebruikt 

C. MEIJER, — POSTBUS H, 
GRONINGEN. (63) 

LE TIMBREPOSTE J. B. MOE NS, 
38 e Jaa rgang , 1900, 
TE KOOP GEVRAAGD 
door A. C. V O S S, 

Mecklenburglaan 24, BUSSEM. (67) 

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

,é?r'?ës? 
Geïllustreerd Prospectus gratis. 

111® ®EB w®siTz,misimitWm.mM'mwi&iM^ „BR^ÊBA.' 

(3) 

PHILATELIST. LID „HOLLANDIA", 
BIEDT ZICH AAN VOOR 

HET IN ORDE BRENGEN, BIJWERKEN OF OVERBRENGEN 
VAN O U D E NAAR N I E U W E A L B U M S VAN VER

ZAMELINGEN, TEGEN OVEREEN TE KOMEN VOORWAARDEN. 

ADRES No. 68, BUREAU VAN DIT BLAD. 

MICHEL POSTZEGELCATALOGUS 19211922 
BAND I EN II COMPLEET FL. 2 , 

FRANCO THUIS. 

G. H IL A R I D E S , SIMPEL VELD (L.) 
POSTREKENING 31715. (58) 

^ ■■■■■■«■«■^■■■■•■■■■■■■■■■■■tiaHa ■■■■■■■■■■!■■■■■ ■■■■■■■«■■■■■BBaaBBBaBBaMaBBBBBBBaaBi^ 

■ ■BBBBBBBBBBaBaBBaBBBBBBBMBBBBBBBBBMiaBBBMBBflaaBBBBBBaBBBaBaaSj 

Zeldzame Britsche Koloniale Zegels. 
IK BEN EEN SPECIALITEIT IN BRITSCHE K O L O N I A L E ZELD

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. 
* * MANCOLIJSTEN * * 
HEBBEN MIJN PERSOONLIJKE NAUWKEURIGE AANDACHT. 

T. ALLEN, 
„CRAIGARD" BLAKE HALL R^., WANSTEAD. 
— L O N D O N , E 11, ENGLAND. — 

.:^mm 
J . J U L J J J J J l H i H H J I ^ . i ^ DIR. L E O N D E RAAY 
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Postzegelhandel P. HOOG ER DIJK, Molenstraat 22, DEN HAAGf. 

GELEGENHEIDS-AANBIEDING. 
•*ï« 

2.50 NED. INDIË; D opdruk 
2.50 » » Dienst opdruk 
NEDERLAND 50 cent e n / i,— (Jubileum 1913), 

per stel 

/ 3,75 
2,2'5 

BLANCO ALBUMS, 80 Cartonbladen in pracht klemband, 
zeer geschikt voor speciaal verzamelen, 
GELEGENHEIDSPRIJS. . . . ƒ 7,50 

(fcjg" ALLE BESTELLINGEN WORDEN FRANCO TOEGEZONDEN NA ONTVANGST POSTWISSEL. (16) 

Laatste uitgaaf SCHAUBEK-ALBUMS. 
Compleet ALBUM, 2 Banden, dubb. z. bedr. ƒ 25,20 

» » 3 » enkel z. bedr. » 39,60 
EUROPA » 2 » » » » » 24,— 
JEUGD-ALBUMS ƒ 6 , 4 0 / 9A° / ' i , 2 0 

1 
I . . : 
■■■1 

PINCETTEN p r i m a n i k k e l 75 cent. 
— HECHTERS 25 cent per doosje. ~

Verder alle benoodigdheden voorhanden. 

■■•*■ 

O ^ 00 o<^ 

''Verzamelaars en ïereeniginp! 
Ik zend tegen zeer billijke 

prijzen aan verzamelaars en ver

eenigingen 
NIEUWE EN OUDE 
 POSTZEGELS 

in groote en kleine partijen. 
Zoo kan ik 100 verschil

lende postzegels leveren voor 
80 Mark en 1 00 verschillende 
oude en nieuwe postzegels (waar

g de volgens Catalogus 100 Mark) g 
aanbieden voor 60 Mark. 

Albert Döhnel̂  
BriefmarkenVersand, 

NIEBUHRSTRASSE 29, 
CHARLOTTENBURÜ, 

^^ (65) Deutschland, 

Qo oo o<C> 

Postzegelverzamelaars! 
Verzekert Uwe Verzamelingen tegen 

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

MAKELAAR IN 
ASSURANTIËN: 

Vondellaan 2, HILVERSUM. Kantoor, 
N. Z. Voorburgwal 316, AMSTERDAM, 
Postbus 129, Telefoon N. 8780. (29) 

. N. LIMPEB, 

TE KOOP AANGEBODEN 

POSTZEGELVERZfltüEIilNG, 
bevattende ruim 5000 stuks, waar
onder waardevolle exemplaren. 
Brieven onder No. H. S20, Advertentie
bureau „De Residentie", Papestraat 2, 
De// Haas:. (62). 

— b S U R I N A M E , d — 
J. C. H E I D E N R E I C H , 
Burgera. Weertsstraat 53, flRNHEIVI, 
biedt in opdracht van derden 
:  : T E K O O P :  : 
aan eene partij GEBRUIKTE 
P0STZEGELS+(16200 stuks), 
waaronder 14865 van SURINAME, 
mooie exemplaren, hoofdzakelijk 
voorlaatste uitgaaf. 
Beschrijving — desgewenscht 
bezichtiging — na aanvraag . 
Toewijzing aan den hoogsten 
bieder op 1 JUNI a.s. (60) 

Postzegelhandel JOS. LA POUTHE, 
Prin« Hendriksiraat 61, ' 'sCcravenhage. 
Rusland, Sowjet I, compleet, ö st. ƒ 1,50 

» » 1 1 , » ö » » 0,50 
» I I I , » O » » 0,40 

» » IV, » 4 » » 2,25 
Marianen, 8 Pf.—5 Mark, 13 » » 4,25 
Togo, 'i » —5 » 13 » » 4,50 
Opper-Silezië, nieuwe opdrukken 

4, 10, 20 Auk 3 » » 0,70 
Hongarije, „Burgenland Bevr." 12 » » 0,75 

(15) 

ADVEBTEERT IK DIT BLID. 

^ ^ ï ) R U I L . c?^== 
A . A . S W E E P . 

==rt 

VAN BEVERNINGKSTRAAT 122, 
— - D E N H A A G , — -
in liet BEZIT VAN ZEGELS van 

N E D E R L A N D S C H I N D I Ë , 
wenscht deze te R U I L E N 
voor P O S T Z E G E L S van 
N E D E R L A N D . (55) 

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 O AAN 

P.Servaas Smits, Deventer. 
0 3 - GEEN LEVERING OP MANCOLIJST. (30) 

HOOGSTE BOD GEVRAAGD 
OP EEN 5-DEELIG S C H A U B E K-
PERM. ALBUM JUBILEUM-UITGAVE, 
A O O., 40 e oplaag, met Nachtrag 
— 1920/21, geheel nieuw. — 
Tevens Ijillijk over te nemen 2 ex. P. 
130/31 1921, Schwanenberg'8 Perm. Album. 
Offerten onder n". 57, Bureau van dit Blad. 

— » RECLAME-AANBIEDING. • — 
NEDERLAND. Jubileum, 2Vj, 3, 5, 10, 

i2i / j , 20 en 25 c , I, 2V2 en 5 gld., 
serie van 10 stuks . . . . ƒ 3,45 

NED. INDIË Uitgave 1903/8, 2V2, 10, 
i2 ' / j , I 7 V J , 20, 22V2. 25, 30,50, I en 
21/2 gld. en 15 c. met streepen, 
per 10 series f 4,50 

Idem. Port 1892, compl. 9 w. » 1,75 
C. LOS, Heerengracht 84, LEIDEN. 

PO.STREKENING 65086. (59) 

P O S T Z E G E L MA N DEL 
WATERGRAAFSMECA • > - W = • I N T . T E L . X U I D 6 2 5 5 
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Na de pauze komt eerst aan de orde de bestuursverkiezing. 
Ingevolge het bepaalde m art. 8 van het Huishoudelijk Reglement, 
treedt voortaan elk jaar de helft der bestuuisleden af. Vooi 
dezen keer waien daaivooi aangewezen de secietans, de commis
saris van toezicht en een der sectiehoofden Bij acclamatie wor
den deze heeien weder heikozen, zoodat hel bestuur ongewijzigd 
is gebleven 

Na het verslag van de verificatie commissie, woidt de rekening 
van den penningmeester goedgekeurd c. q den penningmeester 
decharge verleend. Aan de orde is dan de begrooting vooi 
1922/23. Deie wordt »'astgesteld en goedgekeurd. 

Van de rondvraag, die, ten einde een en ander vooi de zegel 
verlotingen in geieedheid te biengen, hieraan vooiafgaat wordt 
nog een viij druk gebruik gemaakt Het betieft grootendeels 
mhchtingen omtrent het ruilverkeer. 

BIJ de nu volgende algemeene veiloting ondei alle leden, 
waarvooi zeer mooie pi ijzen beschikbaar waien gesteld, waren 
de gelukkigen: ie prijs J van Nooit J J z n . , te Amücrdam, 
2e prijs R. H Berg, te Schoten, 3e prijs J. de Backer, te 
Maistncht; 4e pri js : mevr. Veder van Hoboken, te RotUrdain , 
5e pri js : P. A van der Smissen, te Bussuni, 6e piijs W. F. 
G L. Driessen, te Koo^ a\d Zaan , 7e prijs J. C Wildschut, te 
Haarlem, 8e pnjs H. da Costa, te Amsterdam , 9e prijs : J 
Schagen, te Amsterdam, loe piijs mr. F. \ I . Westeiouen van 
Meeteren, te 'sGravenha^e 

Bij de 2e verloting ondei de aanwezigen, waa ivoorom enkele 
leden prijzen hadden afgestaan, kreeg menigeen nog wat aaidigs 
in zijn bezit. 

De vergadering wordt hierna ondei dankzegging gesloten. 
De Secretarts, 

Haaf hm, 4 April 1922. G D. S\\ VNENBUKG DE V E I J L . 

Jaarverslag van den Secretaris. 
Hierbij heb ik het genoegen, mij van mijn plicht als secretaris 

te kwijten, U verslag uit te brengen over den toestand der Ver
eeniging in het afgeloopen vereenigingsjaar. 

Om maai met de deur in huis te \ allen Vooi O H v. Z is 
dit jaar in alle opzichten zeer belangujk geweest en ik zoj haast 
zeggen, in alle opzichten gunstig, mdien ze met een einstig ver
lies had geleden dooi het overlijden van een harer i jveugsteen 
trouwste medewei kers, den heei F P C Huisinga, die gedurende 
de jaren 1914—1921 met de meeste nauwgezetheid de functies 
van sectiehoofd, secietans en commissaiis van toezicht heeft 
waargenomen 

Het is Huisinga geweest, die een koitstondig, maai nie tge i ing 
aandeel heeft gehad m de voor onze jonge \ e i e en ig ing zoo 
belangrijke praeparatieven vooi den Twaalfden Nedeilandschen 
Philatelistendag, ongetwijfeld het hoogtepunt van het afgeloopen 
seizoen, mede door het feit, da" O H v. Z die gelegenheid 
heeft willen aangrijpen, om haai 10 jarig bestaan eenigszms 
feestelijk te herdenken 

Velen zullen zich wel eens met een bang gemoed hebben 
afgevraagd, wat of de beide Haarlemsche PhilatelistenVeieeni
gingen terecht zouden biengen van de viijwillig op zich genomen 
taak, gedurende een tweetal dagen een dioin Nederlandsche 
Postzegelverzamelaais zoo goed en aangenaam mogelijk bezig te 
houden, maai ik durf toch we' beweren, dat zelfs de giootste 
pessimisten met den afloop tevreden zullen zijn geweest Ik wil 
hier niet verder ingaan op de voorbeieidende weikzaamheden, 
op de tallooze te overwinnen moeilijkheden en noodzakelijke 
teleuistellmgen, maar alleen even memoieeren, hoe, na een zeei 
a ingename en succesvolle samenwerking met de afdeeling 
, ,Haarlem" der Nederlandsche Vereeniging, het ten slotte ge
lukt is, een programma samen te stellen, dat bij de uitvoeung daai 
van getoond heeft, aan de verwachtingen luimschoots te voldoen. 

Evenmin is het mijn bedoeling nog eens in bijzonderheden te 
treden aangaande de beide dagen , het uitvoerig veislag da^r
over, veischenen in het OctobeiMaandblad van het vonge jaa i , 
zal ieder belangstellende voldoende hebben ingelicht , maai , 
omdat het meei in het bijzondei O H v . / . betreft, wil ik alleen 
nog even m hei innei ing biengen den, dank zij vele aitistieke 
krachten, uitstekend geslaagden feestavond op 17 Sept. j 1 in 
Zandvooi t, door onze jubileerende Vereeniging aangeboden, 
waarop ook een zegelvei loting onder de aanwezigen, waarvoor 
o.m. tal van leden fraaie prijzen beschikbaar hadden beschik
baai gesteld, zeer in den smaak viel. 

Tenslotte nog een woord van haitelijken dank aan de leden 
der commissies, die tot het einde toe een zeer gewaardeerde 
medewerking hebben verleend tot het doen slagen van de 
Philatelistendagen en in het bijzonder aan de twee, wiei be
moeiingen wel het grootste aandeel in den goeden afloop heb
ben gehad, d e h e e i e n dr Van Dam van de afd. „Haar lem" der 
Ned Veieeniging en John Robbers van O H. v Z. 

Om na deze kleine afdwaling tot mijn zakelijk veislag terug 
te keeren, wil ik in de eerste plaats wijzen op de gunstige ge
volgen, die, de Septemberdagen vooial, voor onze Vereeniging 
hebben gehad, n.1. een aanzienlijke uitbreiding van het aantal 
leden, waardoor ik in het Maandblad var Oct. j 1 , onder het 
hoofd candidaatkden, een 17tal namen mocht noteeren Het ge
heele jaar heeft dat trouwens mets te wenschen overgelaten, 
wat blijkt uit de volgende cijfers, die een overzicht geven over 
den vooruitgang der Vereeniging, wat de leden betreft, gedu
rende het tijdsveiloop i Maart 1921 —1 Maait 1922 aantal nieuwe 
leden 40, bedankt 8, overleden 3, gero>eerd i, wat dus een 
aanwinst geeft van 28 leden. Bovendien is een begunstiger 
toegetreden en hebben we er ook een veiloien. Op i Maait 1922 
telde de Vereeniging dus i eeielid, 5 begunstigers en i i 3 l e d e n . 

Een diietal algemeene vergaderingen werd gehouden, 
waaivan de laatste zich mocht veiheugen in de belangstelhng 
van 23 leden, dus ongeveer tweemaal zooveel als doorgaans bij onze 
veigaderingen het geval is 

Op de jaarlijksche algemeene vergadeiing, juist een jaar ge
leden, iverd het Bestuui ingrijpend veianderd, wegens het be
danken van eenige dei leden terwijl op de laatste algemeene 
vergadeimg er door weid gekiegen, de verandering van de 
smecuie commissaris van toezicht m een functie van beteekenis, 
door haai uit te bieiden met de, vooial door 't laatste jaar 
omvangiijk gewoiden idministratie der rondzendmgen. Een en 
ander geschiedde voornamelijk met het oogmerk het werk van 
den penningmeester, die tot nog toe daarmee belast was, wat 
te veieenvoud'gen 

Op het oogenblik ziet het Bestuui ei als volgt uit mr. F. 
M. Westeiouen van Meeteren, Vooizüte> , G D Swanenburg de 
Veje , &(.;i'feri9, John RobbeiSjA^iw/w^wtt'««^ , dl W van den 
Beig j r , Btbliothuaris , H A Minderman, Commnsarzs van Tee
::ti.ht, P Engelenbelg en A. A Slootweg, Sectiehoofden 

I en feit van belang was verder dit jaai nog de grondige her
ziening dera i t ike len van de Statuten en Reglementen onzer Ver
eeniging, die m vele opzichten niei meei voldeden De her
diukte e \empla ien liggen gereed, om aan de leden te worden 
uitgereikt en zullen veigezeld gaan van een nieuwe ledenlijst 

Voor het londzendingsverkeei was, als steeds, weer veel animo, 
hoenel helaas in den laatsten tijd, om velschillende ledenen, 
nog al eens een kleine stagnatie in de geiegelde circulatie op
trad Mede in verband hieimede moet ik nog even melding 
maken van een zeer onpleizieiig incident, dat zich aan het eind 
van het vorige jaai in onze Veieenigmgvooideed en dat eindigde 
met het ro jement van een der leden 

De financieele toestand dei Veieenigmg is buitengewoon gun
stig, in aanmerking genomen de belangiijke aderlating, die de 
geldkist door de Philatelistendagen heeft ondergaan 

De ontvangsten bedroegen f 997,14. de uitgaven f 802,84^, 
wat een batig saldo geeft van f 194,29^. Tevens waren de vor
deiingen per ^8 Februari f 135,65 en de schulden f 101,20, wat 
nog een batig saldo zal opleveren van f 34 45. 

Naai ik van harte hoop, moge de bloei van onze Vereeniging 
zich verheugen in een lang leven en zullen velen van U, in den 
tud, dat O H V Z tot de oudjes gaat behooien, zich het belang
iijke jaar 1921/22 nog eens voor den geest halen 

Met mijn beste wenschen voor »Op Hoop van /egels«, emdig 
ik dit veislag 

De Sccreta» is. 
Haai km, Maait 1922 G D SWANENBURG DE V E I J L . 

Aangenomen als lid. 
W B Blokhuis, IVaahuijL (lid no 118) 
J Weveiink, Koninginneweg 165, Amstcidam (lid no 52). 

Voorgesteld als lid. 
S. J Ween, Terhofstedeweg ' 2 , Ovcrvun. 
F. C Harms, Houtweg 486, Laren (N H ) 

(Voorgesteld door J. Stolp, lid no. 17) 
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Adresyeranderingen. 
mr J. A. H. Coops, Willem de Zwijgeilaan 44, 's-G} avenhage 

(lid no. 32). 
J. Hoogervoist, Groote Houtstraat 113, Haarlem (lid no. 24). 

Rondzendingeii. 
Aangezien de commissaiis van toezicht op het oogenblik 

ruimschoots is voorzien van nieuwe luilboekjes voor de circulatie, 
worden de leden verzocht, tot nader bericht, geen boekjes meer 
m te zenden 

Mä op- of aanmctkmgui betrefftiidc het rinlverkeer gUieve men 
sich te wenden tot het conuokerend scctiUtoofd of den commiSiarts 
lan toezicht. 

Bericht. 
De leden worden er nog eens aan hermneid , dat volgens art. 

5 van het Ruiheglement , men veiplicht is, om alle door zijn 
aankoop opengekomen vakjes m de ruilboekjes te voorzien van 
paraaf en l idmaatschapsnummer 

Het invullen van naam of nummer alleen, of het verwijzen 
van het eene vakje naar het andere dooi middel van een pijl 
of ander teeken, kan dus niet woiden toegestaan. 

H L T B E S I U U R . 

Philatelisten-Vereeniging ,,Groningen", 
te GRONINGEN. 

Opgericlit 16 September 1915. 
Erkend by Koninklijk Besluit van 13 December 1915, n». 78. 
Secretaris: C M i I J E R , Oude Botenngestraat 39, Groningen. 

VERSLAG der vergadering, gehouden op Maandag 
13 Februari 1933, in de „Bodega", te Groningen. 
Aanwezig 17 leden. 
De notulen van de vorige vergadering woiden goedgekeuid . 
De ballotage van den heer Gioot wordt tot de volgende ver

gadering aangehouden. Evenals de voiige maand wordt ondei 
de aanwezigen een verloting van 50 zegels gehouden, welke van 
de kas f7,50 eischt. De heer Van Heiweiden heeft hierbij een 
zegel als hoofdprijs geschonken, welke den heer Van W es t eung 
toevalt. 

Daarna vertoont de heer Kuitert een gedeelte van zijn oorlogs-
zegelcollectie, welke door haar keungen opzet allei bewondering 
opwekt 

Daaina sluiting. 

VERSLAG der vergadering, gehouden op Maandag 
13 Maart 1933, in de „Bodega", te Groningen. 

Aanwezig 15 leden, later nog de heer Kuitert 
BIJ uitstedigheid van den voorzitter, opent de secietaris, als 

eenig aanwezig bestuuislid, de vergadeimg. 
De notulen van de vorige vergadering worden goedgekeuid. 
Ingekomen is het bedanken als hd van den heei Kloppenbuig . 

De voorzitter wijdt eenige wooiden aan het wonderlijk optreden 
van dezen mede-opnchtei en oud-bestuurder der Veieenigmg. 

Als kasnazien«is voor de rekening 1921 worden benoemd de 
beeren di . J van dei Spek en L. H. Wachlers , die de benoeming 
aannemen. 

BIJ de gehouden ballotage blijkt dei aanwezigen wensch, geen 
personen uit de veite als leden op te nemen, die niet aangesloten 
zijn bij een in hun woonplaats of in hun nabuurschap bestaande 
zustervereenigmg, zoodat 9 s temmen tegen het aspirant-lid en 
5 blanco worden uitgebracht. 

Groote veiontwaardiging wekken de ter tafelgebiachte boekjes 
van den heer Eram, waarin niet alleen valsche oorlogszegcis 
prijken, b v. Inume I, Uhame (deze laatste opdrukken uit de 
fabriek van Mirza Hadi) e t c , maai ook Flansche Kolomen valsch 
oveidrukt, b v. Creta, zoodat boosaardig opzet tot bedrog moet 
wc-den geconcludeerd De opmerking wordt gemaakt, dat deze 
Paiijsche koopman hd is van verscheidene clubs hiei te lande. 
Nadat een verloting van 14 prijzen onder de aanwezigen is ge
houden, welke f4,50 van de kas eischt, sluiting. 

Bedankt als lid. 
No. 8. J. S. Kloppenburg, te Groiiingen. 

Aspirant-lid. 
S. S. Ongering, Kunsthandelaar, te Groningen. 

(Vooigesteld door den heer L H Wachters). 
Adresverandering. 

No. 7. J. H Frerks, Petrus Hendiikst iaat 71«, Gtonmgen. 
Roudzendingsverkeer. 

Nota. Ook leden, die nuts uit een rondzending nemen, 
moeten de controlekaart aan den commissaiis opzenden. Het 
motief, om 7'/2 cent voor de kas der Vereeniging te bespaien, 
mag niet ge lden , te allen tijde moet de commissaris weten waar 
de rondzending zich bevindt. 

Vergadering. 
Maandag 8 Mei 1922, te 8Vj uur, in de „Bodega", 

Guldeustraat, te Oroniugen. 
De Secretaits, C. MEIJER 

Philatelisten-Vereeniging ,,Zuid-Limburg", 
te MAASTRICHT 

Opgericht 19 December 1921. 
S e c r . : S v D K L O E T , Achter 't Vleeschhuis 2, il/««j/r2ir/i^. 

KORT VEKSLAG van de vergaderingen van Maan
dag 18 Maart en 3 April 1922, in de achter
zaal van Café Restaurant „Aux Pays Bas", a/h 
Vrijthof, te Maastricht. 

Aanwezig zijn circa 25 leden. Op 3 April neemt de heer 
Hagedoorn, bij uitstedigheid van den heer Van der Kloet, het 
secretariaat waar. 

Na opening der veigaderingeu en goedkeuring der notulen, 
worden de beeren Ween , te Overveen, Haan, te Urmond(L.) en 
Schaepkens, te Maastricht, met algemeene stemmen tot lid aan
genomen Het aantal leden heeft hiermede 43 bereikt De heer 
Haan krijgt een speciaal wooid van den voorzittei, daar het 
voor de jonge vereeniging een eer is, der heer Haan, een der 
grootste verzamelaars in Nederland, onder hare leden te mogen 
tellen. 

De voorzittei verzoekt den leden, bij de londzendingen niet 
meei te parafeeren, doch de nummerstempels te gebruiken De 
zegels in de ruilboekjes moeten in Nedeilandsch geld geprijsd 
wolden. 

Medegedeeld wordt, dat bij den penningmeester blanco ruil
boekjes te verkrijgen zijn a f 0,05 en a f 0,08 per stuk Veel 
liefhebbers blijken er te zijn vooi die boekjes 

Voor de verlotingen zijn mooie series aangekocht en vele 
zegels ten geschenke ontvangen van verschillende leden, o a. 
van den heer Kats, die als introduce enkele vergadeiingen 
bijwoonde. Den heei Kats wordt een bijzonder woord toegesproken 
voor diens veitrek naar Xed Indu. 

Op vooistel van den heer Haenecour woidt de aangekondigde 
vergadering van 17 April verzet op Dinsdag iS April. 

De heer Crets verklaart zich — op veizoek van het bestuur — 
bereid te zijnei tijd eene uitlegging te geven van de oude 
Griekbche zegels, aan de hand van de beschrijving in het Maart
nummer van het Maandblad 

De veiling heeft als gewoonlijk een geanimeerd verloop, terwijl 
ook van de postzege 'beurs een druk gebruik wordt gemaakt, 
vooral door de middelmatig gevoiderde verzamelaais 

Te + loj/^ uur worden de vergaderingen gesloten. 
Maasiiuht, 6 April 1922. De Secretaris. 

Nieuwe leden. 
No. 41. S J Ween, Terhofstedeweg 13, Overvtcn. 
No. 42. F . M. H. Haan, notaris, Urmond (L.). 
No. 43. H. Schaepkens van Riempst, Vrijthof, Maastricht. 

Candidaat-lid 
Ch. Bruis, Gemeente Ontvanger, te Tegelen (L.). 

Rectificatie. 
De naam van lid No. 39 (zie vorig nummei) moet zijn: Goder-

bauer (er stond Godesbauei). 

i?rrnm3<T3nr*w^mi 
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Vergaderingen. 
De aangekondigde vergadeiing op Maandag 17 April is uit

gesteld tot Diusdag 18 Apri! a.s. 
LEDENVERGADERINGEN op Maandag 1 en 15 Mei a.s., 

telkens te 8 uur, iu de achterzaal van Café-Restaarant 
„Aux Pays Bas", a/li Vrijthof, te Maastricht. (Ingang 
OOK Leliestraat). 

BESTUURSVERGADERINGEN telkens een half uur TÓór 
aanvang der ledenvergaderingen. 

Builboekjes 
kunnen steeds (geprijsd in Nederl . geld) ingezonden worden aan 
den heer F . H. Dückers^ Gerard van Wernweg 27, Maastricht 
commissaris voor de rondzendingen. 

Philatelisten-Vereeniging ,, Apeldoorn ", 
te APELDOORN. 

Opgericht 15 October 1918. 
Secre tar i s : A L F . C O R N E U S S E X , Grocnewoudsweg i4, Apeldoorn. 

VEKSLAU van de Algemeene Vergadering op Dins
dag 4 April X933, in de lunchroom van den heer 
ßoeterdink, Hoofdstraat 90, Apeldoorn. 

Bij afwezigheid van voorzitter en penningmeester, die beiden 
verhinderd zijn de vergadering bij te wonen, opent de secretaris 
deze bijeenkomst. Deze heet de aanwezigen welkom en vertrouwt, 
dat de vergadering de afwezigheid van den vooizitter niet al te 
zeer betreuren zal en met het veranderde presidium dezen 
avond genoegen zal willen nemen. 

Overgaande tot de afhandeling der agenda, worden de notulen 
der vorige vergadering ongewijzigd goedgekeurd en de inge
komen stukken ter kennis gebracht. 

Ue ballotage van den heer J. G. Mensink heeft volgens opge
nomen s temmen tot resultaat, dat deze heer met algemeene 
stemmen als lid onzer Vereeniging is aangenomen. 

De heer dr. Kayser neemt alsdan het woord en vindt aan
leiding, den heer .Sinallenbroek dank te betuigen voor de vele 
nuttige diensten, die hij tijdens zijn lang secretariaat heeft ver
richt ten nut te onzer Vereeniging en wijst op de bereidwilligheid, 
waarmede deze heer zich steeds ter dispositie van de leden 
stelde ; met welke v/oorden de vergadering instemde. 

Het ontwerp-regleinent voor ruilverkeer woidt verder bespro
ken en aan het bestuur de juiste formuleering overgelaten, waarna 
de secretaris gaarne op zich neemt, met de overige bestuurs
leden een en ander te bespreken. 

Verder kwamen nog twee exemplaren in voor het falsificaten-
album, afgestaan door den heer F . Smallenbroek, welke in dank 
aanvaard werden. 

Niets meer aan de orde zijnde, wordt de vergadering gesloten, 
waarna nog heel wat zegels van eigenaar veranderen. 
De vergadering had een zeer geanimeerd verloop. De Secretaris 

Nieuw lid. 
J. G. Mensink, Architect , Catharinalaan i l , Apeldooin. 

Oandidaat-lid. 
J. Beunk, Zwolscheweg 59, Apeldoorn. 

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

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

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

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

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

Alle aanvragen moeten vergezeld gaan van het verschuldigde 
bedrag. 

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

Bilderdijkkade iShuis^ Amsterdam. 

H. C. CORRELJÉ, UTRECHT. 
M. P. LINDOSTBAAT 3, Telefoon 3399 11. Postbus 31. 
ENGROS SPECIAAL ADRES IN ZEGELS VAN n r r . , , 

NEDERLAND EN KOLONIËN. " ' ^ ' * " -

Zendt ons Uwe MANCOLIJST van Nederland en 
Koloniën en Belg ië en wij zenden U prijsopgaven tegen 
de laagst mogelijke prijzen. Uitsluitend prima waar. 
— Desgewenscht tegen referenties zichtzending. — 
ONS DEVIES IS GROOTE OMZET . . KLEINE WINST. 

GROOTE KEUZE ook in andere ZEGELS. Steeds TE 
KOOP GEVRAAGD zegels van Nederland en Koloniën 
en geheele verzamelingen. Offerten eventueel zicht-
zendingen zien wij steeds gaarne tegemoet. 

ßiÄ" B E R I C H T . °g31 
Einde dezer maand verschijnt een Handleiding over de 

Postzegels van Ned. Indië, tevens Catalogus, ten dienste 
van specialisten van dit land. Dit boekje zal bevatten 
beschrijving en prijsnoteeringen van 676 nummers, bewerkt 
door den heer PIERRE Vos, voorheen Postzegelhandelaar 
in Ned. Indië en specialist in deze zegels. Wij belasten 
ons met den verkoop van dit boekwerkje, dat slechts in 
eene beperkte oplage zal verschijnen. De prijs is zeer 
laag gesteld en bedraagt slechts f 0,50 + porto. Mag bij 
geen enkelen Nederlandschen verzamelaar ontbreken en 
verdient spoedige bestelling aanbeveling. Alleen vooruit 
betaalde orders worden direct na verschijning toegezonden. 

Betal ing in postzegels of o p Posigiro No. 10849. 
Intern. Pliilatelistisch Bureau H. C. CORRELJÉ. (27) 

POSTZEGELHANDEL 
„DE GLOBE", 

G A S T H U I S M O L E N S T E E G 12, 

AMSTERDAM. 

1 

WIJ BIEDEN AAN TE LEVEREN: 
Beieren 1914, Ludwig, getand, compleet, gebr. 
of ongebr., opdruk Volksstaat en opdruk Freistaat 
getand, compleet; dezelfde series compleet, 
ongetand; Beeldenserie, compleet en Beeldenserie 
opdruk Deutsches Reich compleet, ongebruikt, 

per serie Een Gulden. 
Duitsch-Oostenrijk, Hoogwater, cpl. gebr. f 0,50 
Danzig Luchtpost II, compleet, » » 0,25 
Jugo-Slavië op Bosnië 1910, compleet, 

165 stuks, Yvert 35/50, gebr. of ongebr. » 1,20 
Jugo-Slavië 1921, Servische muntwaarden 

2 pa.—10 Dinar, Yvert 129/142, gebr. 
Duitsch-België 1 Fr. op 80 pf., Yvert '22, 

ongebruikt » 0,60 
ORDERS boven f 5,— franco. 
AANTEEKENEN 15 cent meer. (64) 

MEN VRAGE ONS M A A N D B E R I C H T . 

0,80 

ii 
l i f -J - fcJ jJ f iJ«HJi<UJI I 
WATERGRAArSMCER ^M.YAAR^ C DIR.LE<?N O E RAAT 
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BMl 

DE NIEUWSTE SCHWANEBERQER-ALBUMS. 
WIJ KUNNEN UIT ONZEN V O O R R A A D L E V E R E N : 
Kosmos, uitgave III, in 4 banden, klemveer-systeem (zeer aanbevelenswaardig), voor . 

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

uitgave op houtvrij papier 
De prijzen voor alle KOSMOS-UITGAVEN inclusief vervolgbladen 1921. 
Europa-albums P 130 in 1 deel, met schroefsluiting, voor 
Volks Permanent-albums voor 1922 P. No. 1 30] 1 31, in 2 deelen, met schroefsluiting. 
Oorlogszegelalbums KB. I, 1 deel, gebonden voor 

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

Luxus-Permanentalbums met klemveeren rug, bevattende 100 stevige geruite bladen 
Voorraadboek I, bevattende 24 cartonnen bladen, aan weerszijden met 9 strooken voorzien 

„ H, met 10 bladen, eenzijdig, met 8 strooken 
Van de Schwaneberger-vervolgbladen der Kosmos-uitg. Ill en IX en der Volksuitg. P 115 en P 120 
alsook van die der Schaubek-uitg. voor 1916,1917 en 1918 en een paar oudere jaarg., zijn nog enkele ex. 

\A/ILHELM DONATH & Ca, 
N. Z. V O O R B U R G \ A / A L 316, : : A M S T E R D A M . 

POSTBUS 642, TELEFOON INTERC. NOORD 8776. (9) 
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57.50 
8 5 , -

105,-

3 5 , -

12,50 
17,50 
10 , -
12,50 
2 5 , -
10,-
7,50 
2,50 

voor 1921, 
voorradig. 

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 Prijscourant-Circulaire nog niet is 
toegezonden, alsnog een exemplaar zenden. 

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

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

iiiii 11 iiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiMiiiiiiiniiii iiiiiiiiitii iiiiiiiniiiiniiiiiii iiiiiiiiHiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiihiiiiiii ii ^ 

I T E K O O P G E V R A A G D : ! 
I ENGROS PARTIJEN VAN : 
I NEDERLANDEN KOLONIËN, : 
i in 't bijzonder Nederland nos. 1, 2 en 3, 1 
I Nederlandsch-lndië nos. 1 en 2. Voorts | 
i Vereenigde Staten van Noord-Amerlka, | 
I a l l e u i t g a v e n tot en met 1869. -
I Vooral voor OUDE ZEGELS van ALLE | 
I L A N D E N op OEHEELE BRIEVEN, 1 
I alsmede voor PAREN, STROOKEN en l 
I BLOKKEN, betaal ik liefhebbersprijzen. ; 

i P. J. H E K K E R , HAARLEM, i 
iiiiir 

S C H E R M E R S T R A A T 6. (23) 
iiiiiiiiiiiiiiiiUiiiiiiiiiiiiiiniiiiniiiiiiiiiiiiiniiiiniJiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiin 

J? 

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

LE JOURNAL PHILATÉUQUE 
MAANDELIJKS VERZONDEN AAN 
ALLE VERZAMELAARS, DIE HUN 
ADRES ZENDEN AAN DE FIRMA 

A. WAROQUIERS& C~ 
EIERENMARKT 32, — ANTWERPEN. 

11 

HUIS GESTICHT IN 1881. TELEPH. 5090. U92>) 

=========-====ë: T E K O O P : :=F====-===̂  
VERZAMELING APART OF EN BLOC. 

Yvert 1920. 

4 000— 
Europa gespecialiseerd tot en met 

Nederland en Koloniën, in 
Borek-Album fr. 

1915 (geen oorlogszegeis), in 
3 albums » 27000,-

Duitsche Koloniën, op losse 
bladen » 858,-

Poststukken COSTERUS, waaron
der zeldzame foutieve opdrukken fl. 260,-

Fianco brieven onder n". 6i, Bureau van dit Blad. 
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EENIGE GOEDE ZEGELS, WILLEKEURIG GENOMEN UIT MIJN VOORRAAD 
Prijzen in F r a n s c h e f r a n k e n . 

No. 67. 5 p., ongebruikt, Yvert: fr. 55,—. 
» 162. 10 p., gebruikt, » » 110,—. 
» 6. 20 c, ^ » » 55,—. 
» 47. 4 p., ongebruikt, » » 25,—. 
» 48. 10 ^., » » > 60,—. 
» 25. 1 5 , » » » 75,—. 
. 35. $ 1, > » » 10,—. 
» 36. $ 2, » » > 20,—. 
» 1. (ex. zonder weerga) » » 30,—. 
» 80. '2/6, gebruikt, » » 55,—. 
» 62. 10 fr., ongebruikt, > » 32,— . 

Portugal. Serie St. Antonius, ongebruikt, met 
volle gom en postfrisch. » » 645,—. 

Selangor No. 21. $ 2, ongebruikt, » » 90,—. 
ï » 22. $ 3, » » » 110,—. 
» » 23. $ 5, » » » 85,—. 

Ik bezit een uitgebreiden voorraad zegels van alle landen en vooral van de 
Engelsche en Fransche Koloniën. Bovendien veroorloven mijne geregelde AAN-
KOOPEN mij, PRACHT-ZICHTZENDINGEN te maken. 

De MANCO-LIJSTEN zullen mijn persoonlijke zorg ontvangen. (44) 

Argentinië. . . . 
» . . . , 

Haïti 
Spaansch Marokko 

Malaisie . . . . 
> . . . . 
» . . . . 

Noorwegen . . . 
Nieuw Zuid-Wales. 
ODook 

Netto prijs : fr. 30,— 
» » » 60,— 
» » » 30,— 

» 12,50 
> » » 30,— 
» » » 45,— 

5,50 
» 11,— 
» 24,— 
» 33,— 
» 16,— 

» 350,— 
> 52,50 
. 66,— 
. 50,— 

^ 

o 

X 

- ^ -^^4 :X 
Levering van zeldzame zegels van alle landen 

volgens mancolijst is 
MIJNE SPECIALITEIT. 

Prima kwaliteit. Zeer matige prijzen. 
Mijn voorraad in groote en kleine zeldzaamheden van Europa 

is de grootste in Engeland. 
Groote voorraad zeldzame Engelsche Koloniën, Zuid-Amerika, enz. 
Van oorlogszegels zijn bijna alle rariteiten van Bagdad, Bushire, 

Br. N. Guinea en Marshall, 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. 

UJt - fc * l J f l JW! i l < l«1J I 
WATERORAAFSncCK È fc O ^ DIR.LEC>N DE RÄÄY 
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GIBBONS' CATALOGUS 1922-23. 
DEEL II. - - - VREEMDE LANDEN. 

VOORÜITBESTEIiLINGEN 
worden nu reeds geboekt. 
Gereed omstreeks 25 flPl^m. 

Deze nieuwe uitgave is geheel herzien en aanzienlijk vermeerderd, alle nieuwe uitgiften, tot op 
heden uitgegeven of onder de pers, ingesloten, zoodat het tegenwoordige deel meer dan 1050 pagina's 
bevat met duizenden afbeeldingen van zegels en opdrukken op werkelijke grootte. 

De opgaven van den Congo-Staat, Frankrijk (eerste uitgiften), Haïti, Sicilië, enz. zijn 
opnieuw bewerkt en bijzondere aandacht is geschonken aan de eerste uitgiften van de Vereenigde 
Staten van Amerika, in welke nu een groot aantal typen, retouches, plaat-varieteiten, tinten 
en papier-verschillen zijn opgenomen en geprijsd. De zegels van de Oorlogs-periode en de nieuwe 
Europ. Staten, voorheen opgenomen in een supplement, komen nu voor op hun eigen plaats in het boek. 

Onze jongste aankoop van de groote collectie van HUGO GRIEBERT heeft ons in staat gesteld 
de prijzen van vele variëteiten, te voren niet geprijsd, nauwkeurig vast te stellen, terwijl meer 
variëteiten zijn geprijsd dan in eenige vorige uitgave. 

Daar de GIBBONS' CATALOGUS vele variëteiten in tanding, papier, enz. aangeeft en prijst, 
welke niet zijn opgenomen in andere catalogi, zullen de verzamelaars onze nieuwe uitgave den 
besten en meest accuraten catalogus vinden, welke ooit verschenen is. 

P R I J S : 10 s h . ; f r a n c o per p o s t : 10 sh . 9 d . 
Volledige, geïllustreerde, maandelijksche supplementen op bovenvermelden Catalogus 

zullen voortaan worden opgenomen in „STANLEY GIBBONS' MONTHLY CIRCULAR". 
Abonnement: 2 s. 6 d. per jaar. Proefnummers worden aan elk adres in de wereld franco toegezonden. 
Ka" VRAAG ONZE KOSTELOOZE PRIJSLIJST VAN ALBUMS, PAKKETTEN EN SERIES ZEGELS. 

E N G L A N D . S T A N L E Y G I B B O N S L T D . . 3 9 1 S T R A N D . L O N D O N , 

Posfzegelhandtzl 
G. KEISER Ä ZOON. 

Passage 25, : DEN HflflG. 
Telefoon H. 2A38. - Fostpekening No. 4262, 

Bankrekening: De Twentsche Bank. 

GROOTE KEUZE 
in alle soorten Zegels tegen billijke prijzen 

Levering volgens mancolijst. 
PRIJSCOURANT van NEDERLAND en KOLONIËN 
en gelegenheidsaanbiedingen gratis verkrijgbaar. 

Door aankoop van een uitgebreide 
Europa^-verzamelmg, 

zijn wij in staat U bijna alle oude Europa-zegels 
tegen concuneerende prijzen te leveren. 

GROOTE VERZAMELINGEN EN ZELDZAME, 
uitsluitend oude zegels (5) 

WORDEN STEEDS DOOR ONS INGEKOCHT. 

m 

Postzegelhaüdel J. fl. DOUfIfll, 
Kettingslraat 21, DEN HAAG. 

Uitsluitend liandel in ZELDZA.AMHEDEN 
en NEDERLAND en KOLONIËN. 

O D 

TE KOOP 

GEVRAAGD: 

D G 

a D 

ongebruikt 
en 

gebruikt. 
D D 

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 
- T E K O O P G E V R A A G D . -

(19) 
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