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J. MEBUS, 
POSTZEGELHANDEL, 
Korte Lijnbaansteeg 4, bij den N. Z. Voorburgwal, 

Postbox 883, Telefoon 3473 C, 
A M S T E R D A M . 

VRAAGT PKIJSCOURANT „UNIVEUSÜM" 
EN PKIJSî OURANT „ N E D E R L A N D " , 
teg" GRATIS OP AANVRAAG 1 ^ 

i ^ ^ a 
(10) 

Nederlandsche Bond van Vereenigingen van 
Postzegelverzamelaars. 
Opgericht 20 Juni 1908. 

Als Rechtspersoon erl£*n(I by Koninklyii: Besin't van 
27 Jnli 1908, No. 67. 

^fiifafefisfcndag. 
De D e r t i e n d e N e d e r l a n d 

s c h e P h i 1 a t e 1 i s t e n d a g zal op 
i6 en 17 September e k. in »Musis 
Sacrum«, te Arnhem, worden gehouden. 

Het Uitvoerend Comité bestaat uit de 
beeren : 

G. V. van der Schooien, namens het 
Bondsbestuur. 

J. AI. Pos, Secretaris. 
H. J. van L'lsen, Peniiiiigmeester. 
J. (',. L. van Hogerlinden, namens „de Globe'\ 
ür . J. P. van der Voort, namens de afdeeling van de Xeder

landsche Vereenigiiii^. 
Een kleine tentoonstelling en een autotocht in de omstreken 

van Arnhem staan op het programma. Nadere mededeelingen 
volgen. 

In verband hiermede worden de bij den »Bond« aangesloten 
Vereenigingen uitgenoodigd reeds nu vraagpunten van het op 
die dagen te houden Congres in behandeling te nemen, en deze 
met haar advies uiterlijk 30 Juni e.k. in te zenden aan den icn 
secretaris T H . KLINKHAMER, Zevenhuizen, (l. H.) 

Naar aanleiding van mijn vraag, gesteld in het artikel over de 
»Toekomst der Philatelie in Nederland«, ontving ik twee belang
rijke brieven van het lid der Nederl. Verg. v. Postz. den heer 
J. B. H. van Asbeek Brusse, die ik hier in verband met de 
plaatsruimte niet in hun geheel wil opnemen, maar waaraan ik 
o.a. het navolgende ontleen : Als een hoogst gewichtig onderwerp 
om de groote lijnen van ons philatelistisch leven te gaan be
heerschen acht ik het aesthetische element in de philatelic. Ieder 
volk heeft zijn eigen aard en dus vaak zijn eigen karakteristieke 
zegels. Postzegels uitmuntende door schoone zinrijke en krachtige 
uitvoering worden voorzeker door Groot Brittannië geleverd. De 
praktische Angelsakser begrijpt de waarde van een schoon uit
gevoerd zegel — gaande over de geheele wereld — voor zijn 
natie. 

Hij acht eenige kosten aan een artistieke uitvoering verbonden, 
blijkbaar — en ten rechte — van een idieel belang voor zijn 
volk en rasgenooten. Menige natie zou hieraan een voorbeeld 
kunnen nemen.« 

De heer v. A. B. roert hier een zeer belangrijk onderwerp aan, 
wat — het is reeds gebleken, — door onzen Hoofdredacteur in 
volkomen gelijken geest wordt beoordeeld, getuige het feit, dat 
hij in het Aprilnummer een zeer lezenswaardig eerste artikel 
over »Aesthetische postzegelcritiek« plaats verleende. 

Een ander punt van belang, waarop de heer v. A. B. de aan
dacht vestigt, zijn de afstempelingen. Hij is van oordeel — en ik 
onderschrijf dit gaarne — dat artikelen over dit onderwerp zeer 
toe te juichen zijn. Hij schrijft o.a. »W^aar toch de afstempelingen 
voor de zegelkunde van zeer voorname waarde zijn, vraag ik mij 
af, of er in onze Vereenigingen niet personen te vinden zouden 
zijn, in staat en bereid, om dit zoo hoogstbelangrijk onderwerp 
der Philatelie geregeld wetenschappelijk, dus historisch te be
handelen.« 

Het zoude inderdaad zeer toe te juichen zijn, als de rubriek 
»Afstempelingen« in ons tijdschrift zich in die richting ont
wikkelde. •) 

»Het is een tot nu toe zeer spaarzaam ontgonnen terrein der 
philatelistische weienschap en dunkt mij één van hare kantzuilen. 
Als hiervoor noodzakelijk meerdere belangstelling op degelijke, 
wetenschappelijke wijze geregeld in ons tijdschrift gewekt werd, 
zouden ongetwijfeld vele merkwaardige cliché's vertoond kunnen 
worden « ') Tot zooverre weer de heer v. A. B. 

Voorts schrijft hij : »De uitbouw en voltooiing der Nederl. en 
Koloniale philatelistische lectuur is een punt van groot belang. 
Als goede vaderlandeis is het onze philatelistische plicht, om 
daartoe mede te werken, durf ik beweren.« 

Deze uitingen zijn alle de overdenking waard en zullen, naar 
ik hoop, nog anderen opwekken, hun oordeel en hunne, nieuwe, 
gedachten mede te deelen. 

O. V. VAX DER SCHOOREN. 

') In dien geest is de redactie reeds werkzaam. — Hoofdredactie. 

Nederlandsche Vereeniging van Postzegelverzamelaars. 
Als rechtspersoon erkend by Kouinkiüke Besluiten van 

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

Nieuwe leden. 
396. mr. dr. J. van Best, wethouder, Eindhoven. 
400. jhr. A. L. A. Calkoen, adm. ondern. Liberia Perbaoen

ffan. (Deli, N.I) . 
413. L. C. Korevaar, Kanaalweg 64, den Helder. 
417. H. Okker, Adriaan van Bleijenburgstraat 4, Dordrecht. 
443. H. J. van Riek, Rijs ^Gaastcrland, Fr.) 
444. L. van Roosendaal, Emmastraat 25, Dordrecht. 

Aanineldiugeii voor het lidmaatschap. 
J. C. de Quant, ie luit. inf., Boeloh Blang Ara (Atjeh). 
J. C. Bree, Nieuw Merdika 15, Bandoeng (N.I.). 
Ch. Hulster, Hoofdagent Nillmij., Bandoeng (N I.). 
mr. Joh. Jonker P. H.zn., Wolwevershaven 10, Dordrecht. 
R. J. Schneider, Onderl . Inf, Boengoeian 3, Soerabaia. (NL) 
H. Snoek, arts, te Goes. 
L. A. M. van der Vossen, Hoofd Holl. Ind. School, Tjiandjoer. 

(N.L). 
R e d a n k t (met 31 December 1922). 

120. A. J. Blümel. 
314. J. de Looper, 
716. R. H. O. baron van der Capellen. 
448. H. Maarschalk. 

G e s e h o r s t wegens wanbetaling. 
138. R. K. G. J. baron Sloet tot Everlo, Hilversum. 

Adres veranderingen. 
41, F. Burman Eijck, thans Zoutmanstraat 73, den Haag. 

225. H. J. van Brink, thans Mauritskade 39, den Haag. 
112. W. F. J. Geldraaker, thans Legeerstraat H 108, Middel

burg. 
361. H. 'Ot to , Groote Noord 89, Hoorn. 
182. dr. J. Reedeker, thans Nassaukade 80, Amsterdatn. 
899. G. J. Siork, thans Harmoniehof 11, Amsterdam. 

73. Toh. Thijssen, thans Veerstraat 23, Amsterdam. 
496. H. Walrave, thans Valeriusstraat 217, Amsterdam, 
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KOltT VË8SL.4.G Afd. „Amsterdam", vergadering 
20 Apr:i 1922. 

Na opening herdenkt de voorzitter het overleden lid, den heer 
V. R. Solkes, die nief alleen een ijverig lid der afdeeling is 
geweest, doch zich voor de Ned. Ver. verdienstelijk heeft gemaakt 
door het initiatief te nemen tot oprichting der Afd: »Gooi en 
Eemland«. Ook herdenkt de voorzitter het overlijden van den heer 
Th. Tvjilier, lid der firma Vvert & Tellier. De notulen der vorige 
bijeenkomst worden goedgekeurd. In behandeling koint een 
verzoek van het Hoofdbestuur tot intrekking der motie inzake 
Bondslidniaatschap. Nadat de voorzitter eenige beschouwingen 
hieiover heeft gehouden, wordt met algemeene stemmen tot 
intrekking besloten, onder voorbehoud echter op deze zaak terug 
te komen, wanneer het bedrag voor het Bondslidniaatschap niet 
productiever gemaakt wordt dan thans het geval is. 

Vervolgens wordt besloten, het Hoofdbestuur uit te noodigen 
de jaarlijksche algemeene vergadering dit jaar te Aiiistiydain te 
houden ; dit in verband met het feit, dat de Afd. »Amsterdam« 
dit jaar 25 jaar bestaat en zij bij deze gelegenheid haar jubileum 
officieel wcnscht te herdenken. De juiste datum dezer feestvie
ring wjrdt nog nader bekend gemaakt. In verband hiermede 
wordt de Octobervergadering vastgesteld op den 4den Donderdag 
in October in plaats van den derden. 

Na de gebruikelijke verloting woidt de fjijeenkomst gesloten. 
A. SAI 'VEPLAXNE. 

Secretaris. 

Postzegelvereeniging ,,Breda", 
te ISREI).\. 

Opgericht 21 November 1893. 
Als rechtspersoon erkend bg Koninklijk Besluit fan 

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

Intercommunaal Telefoonnummer 197. 

KOIiï VERSLAG der vergadering, geliouden op 
Maandag 8 Mei 1932, des avonds te 8 mir, 
ia de „Beurs van Breda", te Breda. 

Tegenwoordig 30 leden en i introducé. 
Na opening der vergadering door den voorzitter, den heer 

Spitzen, en welkomheeting der aanwezigen, worden de notulen 
der vergadering van 10 April 1.1. onveranderd goedgekeurd en 
vastgesteld. 

De 4 candidaatleden, wier namen aan het slot van dit verslag 
voorkomen, worden allen als lid aangenomen. 

Voorlezing wordt hierna gedaan van een ontvangen schrijven 
van de Haagsche Philatelisten \"ereeniging, waarin dank woidt 
betuigd voor gezonden telegrafische gelukwenschen ter gelegen
heid van het 25jarig j ubdeum dier Vereeniging. 

De voorzitter deelt nu een en ander mede uit het Kon. Besluit 
van 17 Maart 1922 over de verzending van dienststukken per 
post,nadat de portvrijdom zal zijn afgeschaft,hetgeen zal geschieden, 
nadat de daarmede verband houdende suppletoire begrootingen 
tot wet zullen zijn verheven. Uit een philatelistisch oogpunt is 
daai bij van belang de in voering van d i e n s t z e g c 1 s, dne stuks : 

van 10 cent, officieel geheeten B.D.zegels. 
» 2 » » » D.D.zegels. 
» 25 )> » » A B.D.zegels. 

De uitgifte dier zegels moet nog worden geregeld door den 
directeur generaal der P. en T. Het fiankeeren der dienststuk
ken kan, behalve met dienstzegels, ook geschieden door ver
rekening (dus zonder zegels). 

Met het oog op den in September a.s. te houden Philatelisten
dag noodigt de voorzitter de leden uit, onderwerpen, welke zij 
gaarne op het Congres zouden zien behandeld, uiterlijk de 
volgende maand in de Junivergadering op te geven. 

Alsnu wordt door den voorzitter erop gewezen, dat in het 
volgend jaar o n i e \" e r e e n i g i n g h a a r 3 0  j a r i g 
b e s t a a n h o o p t te v i e r e n en dat bij het Bestuur het plan 
bestaat deze herdenking op de meest luistenijke wijze 
te doen plaats hebben. In verband hiermede worden dé leden 
uitgenoodigd reeds nu voorstellen te doen, welke dan in de 
volgende vergadering ter sprake kunnen worden gebracht. 

Door den heer Siegmund woidt vervolgens aan de vergadering 
getoond een verzameling Engelsche zegels, opgezet volgens 
letter en volgens plaa tnummer ; bovendien laat hij zien een geheel 
vel van een der zegels van den Kerkdijken Staat. 

De heer Cramerus doet hierna, naar aanleiding van een door 
hem ontvangen schrijven van den heer \ ' an Herwerden, eenige 
intereisante mededeclingen over den z.g. »Handelaarsdag« in 
München, welke onlangs gehouden is en door laatstgenoemden 
heer werd bijgewoond. 

De heer Buffart houdt alsnu eene causerie over „het verzamelen 
van zegels", welke rnet de meeste aandacht werd aangehoord en 
zeer in den smaak viel, waarna de heer Siegmund nog eene 
beschouwing houdt over \eischillende afstempelingen. 

'I en slotte heeft onder de aanwezige leden de gewone iiiaan
(jelijksche verloting plaats van eenige zegels, aangekocht voor 
f 3>30, waarbij nog worden gevoegd eenige zegels, voor hetzelfde 
T3 oei geschonken door de beeren ds. Loeff, Ente van Gils, Rosman 
Olrée en Veen, zoodat aan een i6tal leden een prijs kan worden 
toegekend. 

Waarna de vergadering is uiteengegaan. 
De 2de Secrctari.';, 

Breda, 8 Mei 1922. J. B R O E D E R S . 

Nieuwe leden. 
No. 24o. mr. J. L. AV. J. Frencken. Markt 43, te Helmond. 
E. (Sectie VI.) 
No. 251. A. H. Martin. Bredasrhewcg 175, te Pr/nst nhane. 
E. Z. (Sectie I.) 
No. 257. C. Back\. Bredaschewegóo, te /'/•;>/.IV///MD('. (Sectie I). 
E. Z. ' .•> \ / 
No. 266. 'i 'h. P. H. J. Mccuus. ( ;clderschcstraat '2i . .t4'IV//A'. 
E. Z. R. P. (Sectie VI). .•S:«"<3 

Candidaatleden. 
M. Respand, Kantoorbediende. f)\crt()()ni 24. te Amslerdavi. 

(Eigen aangifte.) 
mr. E. C. A. M. Tilnian, Ambtenaar van het Openbaai Mini

sterie bij het Kantongerecht, Tolbrugstraat 9, te Breda. (Voorge
dragen door mr. A. Ikman van Burck en P. Veen, te Breda).' 

Jos. Ia Poutré, Postzegelhandelaar, Prins Hendrikstraat 61. ii 
'sGravenltage. (Eigen aangifte ) 

E. W. S. M. Fick, Bankier, Leijsenhoek. te Oostcriwnt. (Eigen 
aangifte.) 

Bedankt voor het lidmaatschap. 
No. 128. mr. G. J. du Cellicc Muller, te JAwr/r/V///. (Sectie \ ' I ) . 

Adresveranderingeii. 
No. 6. B, J. de Heer. \oorhccn te Ralterdam. than, Regu

liersbreestraat i4, te Anislerdani. (Overgebracht van 
Sectie V naar Sect'c Vil ) 

No. 214. A. E. Singels, te Bteda. thans Tet. X'crlcngde 
Molenstraat 37 (Muntpark), aldaar. (Sectie II.) 

No. 56. P. E. Freudenherg, te Ginneken. thans Baroniclaan 
279. aldaar (Sectie 11.) 

No. 51. J. C'. van Hasselt. Ic Ginnciccn. thans Kaïonielaan 
330. aldaar. (Sectie II) 

No. r4i . H. \.. ] \ crnieulen, te Giunel;en. thans Baronielaan 
313. aldaar. (Sectie II.) 

No. i ; c . dr. (i. .M i an der Wal, te o7//;/^/!v7/. thans Baronielaan 
275. aldaar. (Sectie II ) 

No. 352. E. M. Tombrink, te Ginnil;f)i. thans Baroniclaan 
249^. aldaar. (Sectie II.) 

No. 246. J. C. C;. van den Berg, te Ginncien. thans Baronielaan 
317, aldaar. (Sectie 11.) 

No. 77. \V. H. Doorman, te Ginmken. thans Baronielaan 
220, aldaar. (Sectie II.) 

No. 175. W, G. Zwolle, te Amsterdam, thans Cier. Tcrborg
straat 28 1', aldaar. (Sectie VIL) 

No. 329. W. K. Rutgers, te Helder, thans Dijkstraat 53, 
aldaar. (Sectie VIL) 

Aankondiging. 
LEDENVERGADERING op Maandag 12 Juni 1922, des 

avonds te 8 nnr, in de bovennaal van de , , B c n r s 'vi in 
B r e d a " . (Ing'ang St. Janstraat.) 

p ff * T z EHS re . H A N.D E L S ^ È ^ o ^ OIR. L E O N D E «AAT 
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Vereeniging van Postzegelverzamelaars „Hollandia", 
te AMSTERDAM 

Opgericht 1 NoTcmber 1902. 
Goedgekeurd by Kouiiikiyk Beslnit van 2 Jnui 1903, ii«. 68. 
Secretaris: J. A. K \ s 11 I N , Bilderdijkkade 18, Amsterdam. 

KOUT VERSLAG der vergadering, gehouden op 
Zaterdag 29 April 1922, des avonds te 8 uur, 
in llótel ,.Krasnapolsliy", te Amsterdam. 

Als de vooi/i t ter de vergadeiing opent, zijn ei 34 leden aan
wezig, Ingekomen is een schiijven van de Hiagsche Philate
listenVereeniging, waaiin dank betuigd woidt vooi de geluk
wenschen namens >Hollandia« overgebiacht dooi den heei 
Kastein, tei gelegenheid van het 25 jarig jubi leum dei H . P .  V . 

Als nieuwe leden woiden aangenomen de heeien mr. W. S. 
\V. de Beei, Amsterdam, C. Bi eet te BaliL Papan, E. M. Paida
lis te La Gareniie en H. G J. bchiUemans te Zurphc/i Daai de 
bibliothecaiis beuch t heeft, dat hij wegens aanstaande veihui / ing 
de biblio'heek niet langei kan huisvesten, volgt een bespieking 
w U met den nogal uitgebreiden boekenschat der Vereeniging 
gedaan moet worden Ten slotte verklaart de heer Peteis zich 
bereid de bibliotheek tijdelijk in bewaimg te nemen, waarvooi 
hem dooi den voorzitter ondei applau'. dank gezegd woidt. 

De heei D de Vues, die een pleizierieisje naai Beilijn ge
maakt heeft, doet nu eenige mededeelmgen ovei zijn bezoek aan 
het Rijkspostmuseum aldaai , welke door de veigadering met 
belangstelling vernomen worden. 

Veivolgens circuleeien vele nieuwe postzegels uit Rmlxiid, 
waarondei van 22500 Roebel en een afatempelmg uit frieit, 
welke leclame mrakt voor den gen Italiaanschen Philatelistendag, 
welke daar in Juni a.s woidt gehouden 

Na een geanimeeide veiling van 28 kavels, die f 24 20 opbiengt , 
volgt de vei loting van 15 pi ijzen ondei de aanwezigen, waarna 
de veigadeimg is uiteengegaan 

Dl 2eSieii.tarn ]. V ' I R \ \ M 1 H ( , 

Aangenomen als lid. 
^\ S \ \ dL Beei. Manahoek 15, UluM 

(Voorgesteld dooi J \ . Kasttin ) 
H. ( 1 SthiUemanb, Houtmarkt 66, Zutplien. 

(\ oorgesteld door di E J W. Holleman ) 
L. M. Paidahs, Philatelistt, 68bis Rue du Centre, La Gamnte 

(Seme) (\ 001 gesteld dooi J A Kaslein q q ) 
C Breet ji , BaliLpapaii (Borneo) 

(\ooigesteld dooi J. A. ka'^tein q t| ) 

Bedankt als lid. 
V R Solke>, Hihi'iium. (OAcikdcn) 

Adres veranderingen. 
No lyo. dl P. Muntendam, P. C Hoofistiaat \6\, Aimtiii'ain
No. 26 J D. Noske, I r ams t i aa t 11, hvuihovtn 
No 346. P. B. de Riddei, Wilhelminastraat 27, Süoiuuijl. 
Xo. 350 P. J (i Oidciuh , RcmiLi \ inkelijkade 29. 

Ain:>lit<iaii,.. 
\ o 111 N u . Drukkci, BosLhlaan 17, Bumim 
No. 299 D lonkei. P Sacniedanistraat 16, L/itckl 
\ o 3o4 dr. J Reedekei, Nassaukadc 80, Avislejdam. 
No. 302 P J Bakkei, Paialklweg 71, /.andvoort. 

Vergaderingen. 
BESTUURSVERGADERING op Zaterdag 20 Mei 1922, des 

aTOiids te 8 uur, in t ' a f é „ S u i s s e " , Kal^erstraat? 
te Amsterdam. 

LEDENVERGADERING op Zaterdag 27 Mei 1922, des 
aTonds te 8 uur, iu Hotel „K r a s u a p o 1 s k y", 
Warmoesstraat, te Amsterdam. 

De II Stintaiis,] A. K A . S I I I \ 

Utrechtsche PhilatelistenVereeniging, 
te l FRECH r 

Opgericlit 8 September 1906. 
Koninklijk goedgekeurd 22 Juli 1907. 

Secretaris: J. H. B 1 1 1 niiRL&&L, VeiLHoogstr.36,^)/tf«//w^/ 
Secr. afd. Vlaanl ingen : H \ \ N D E R M E T J D F N , Vlaardingen. 
Secretaris afd. Gouda: H. D B o o t , Kattensingel 13, Gouda 

KORT VERSLAG van de ALÖEMEENE VERGA
DERING in Hotel l 'Europe te Utrecht, op 
Dinsdag 25 April 1922. 

I e luim 8 uui opent de heei Kaub de ve igadeung .De notulen 
wolden goedgekeuid en de ingekomen stukken vooi kennisgeving 
aangenomen De agenda, die als uitzondering nu eens geen 
buitengewoon belangrijke punten biedt, woidt vlot en vlug af
geweikt In de a s . Meiveigadeiing zal echtei de reglements
wijziging aan de orde komen en deze veigadeung zal een extra 
inteiesse hebben De vooizitter deelt mede, dat de voorstellen 
tot leglementswij/iging m diuk alle leden vooi de vergadeiing 
zullen worden toegezonden, opdat zij ze ä tete leposee kunnen 
overwegen 

Geklaagd woidt ovei het absept zijn van leden, die o p d e c u 
culatielijbten vooi komen. Degenen, die vooi eenigen tijd afwe
zig moeten zijn, woiden nog eens diingend vei70cht, dit aan hun 
sectiehoofd te melden. 

De heei Post wilde giaag bij de vei melding van de uitslagen 
der Rijkb zegelveilingen veimeld zien de bediagen van de hoog
ste en laagsfe inschrijvingen. Dooi een van d e l e d e n woidt een 
boekje opengedaan ovei mindei oiibaie manipulaties van som
mige handela ien op veilingen. 

Na veiling en zichtzending woidt veivolgens de \ e igade i ing 
opgeheven. L)t Si.1.7 etarn, van do U Ph.V., 

FnLDBRLGGL. 

Belangrijk bericht. 
In de eeistc helft van Mei ontvangen alle leden een ciiculauc, 

veimeldende de dooi het Bestuur vooigestelde wijzigingen in 
het leglement. Deze leglcments wijziging wordt in de veigade
u n g van 30 Mei behandeld. Een diukke opkomst tei vergade
iing IS dus zeer gewenscht, tei wijl het Bestuui ook gaaine van 
het gevoelen dei couespondee icnde leden schiiftelijk kennis 
zal nemen. 

Adreswijzigingen. 
W van Haaist woidt De Cleickstiaat 3 II, Aimhidaiit. 
1 . W. J. West ia woidt Nic Beetsstiaat 4, L hd/it. 
D. Jonkei wordt P. Saeniedamstiaat 16, Ltiitht, 

Candidaatleden. 
G W. ian Vloten, Kanonstiaat 4, Utiuht. 
D. Fholen, Wilhelmmapaik , Utnuht 

Vergaderingen. 
BESTUURSVERGADERING op Dinsdag 23 Mei 1922. 
ALGEMEENE VERGADERING op Dinsdag 30 Mei 1922. 

Haagsche PhilatelistenVereeniging, 
IL S <,R \ \ 1 \ H \ ( , I 

Opgelicht 17 April 1897. 
Als reclitspersoon erkend bij Kon. IJesl. van 20 April 1903, u". 58. 
Secr.: C.J. Coi 1 WD.VanWeede v. Dijckveldstr 80, V Gravenhage. 

VERKORT VERvSLAG van de voorjaarsvergadering 
op Donderdag 27 April 1922, 's avonds te 
8 uur, in het „ZuMlflollandsch KoHiehnis", 
te 'sGravenhiige. 

Aanwezig 15 leden Vooizittci de heei Stioo. 
Na een haitelijk welkomstwooid van den vooizittei ook m 

verband met het nieuw ingetieden tijdpeik van naai vvij hopen 
weci 25 j aa i , meent hij nogmaals dank te moeten zeggen voor 

WATCRGRAAFSncer^ • ^ ■ « ■ # % # % ■ ¥ ^ W = * I H T . T E L , ZUID « 2 5 5 : 
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zijne benoeming tot eere-voorzitter en biengt hij den heer 
Deggeller meei speciaal hulde voor zijn moeite en tijd aan het 
maken der schitterende oorkonde besteed De notulen der vorige 
bijeenkomst worden voorgelezen en goedgekeurd , ook de inge 
komen stukken 

Het candidaat-correspondteiend lid woidt met algemeene 
steramen aangenomen, evenals het voorstel van het Zuid-
Hollandsch Koffiehuis om, in verband met den Hemelvaai tsdag, 
de volgende bijeenkomst op Woensdag 24 Mei a s te bepalen 
en het bestuursvooistel om den heer Valckenier de Greve als 
herinnering aan zijn, als buitenlid, meemaken van de feest 
viering in zijn geheel, een zegel te doen toekomen 

F r wordt overgegaan tot het houden van comité generaal 
voor eenige besprekingen Na heropening worden de verschil 
lende jaarverslagen uitgebracht 

Dat van den secretaris gaf van achterui tgang in het ledental 
k e n n s en werden de handelingen in de H P . V. van 1921 
gememoreeid 

De bibhothecaris gaf aan wat voor de bibliotheek gedaan was, 
ditmaal met een uitgebreide beschouwing ovei het nut tot raad
plegen van l i te iatuur over zegels, het vooideel daarmee te 
verkrijgen en opwekkende tot meer gebruik maken daarvan 

De heer Rindeis bracht als oud functionaris over de veikoop 
afdeeling verslag uit, dat, ook gezien de economische toestanden, 
niet onbevredigend is Er werd in 1921 f 2450,24 gekocht 
(v j . f 302455}^) met opbrengst f314.50 piovisie en f 31394 
koersverschil (resp v j f418,71 en f629,69) Het aantal vei 
kochte boekjes was 334 tegen 121 in 1920, hoewel de animo 
tot inzending stationnair bleef Hij hei innerde aan de wijziging 
in de piovisieberekening; het resultaat hiarvan zal in I922eeis t 
kunnen blijken 

Hoewel de onkosten iets nieei ( f 2124712 , v j f 1 7 5 6 0 ) , 
maakte de netto winst (f4i2,62i/^, v j f 852,891/51) z 1. een zeei 
goeden indruk Hij bracht dank aan den keuimeestei en wenschte 
zijn opvolger vee! succes. 

De penningmeester kwam daarna aan het woord en gaf een 
gedetailleerd oveizicht dei cijfeis, waarover de mededeelingen 
bij het uitbrengen van het verslag dei financieele commissie 
zullen worden gemeld en ten slotte de directeur der veilingen, 
die een terugblik gaf over dit ondfrdeel van het wei ken onzei 
vereeniging Van totaal 119 ingekomen kavelingen werden 84 
verkocht met f 106,— opbrengst en f 13 67 bate voor de ver
eeniging 

HIJ sprak den wensch uit, dat de opnieuw waai te nemen 
opbloei van langen duui moge zijn en de veilingen een waardig 
slot onzer bijeenkomsten mogen bl'j^en uitmaken 

De heer Ciemer Eindhoven maakte verontschuldigingen, dat 
hij de rekening van den penningmeei^tei nog niet heeft k u n r e n 
nazien 

De voorzittei zegt de betrokken bestuurdeis dank voor hunne 
veislagen 

De heer H J van Brink vraagt, of in verband met den 
gunstigen financieelen toestand aan de wenschen var den 
bibliothecaris kan worden tegemoet gekomen De voorzitter 
meent, dat he*̂  op den weg ligt van dat bestuuislid voorstellen 
te doen De gebimkeliike verlotingen vonden nu plaats, evenals 
die waartoe het voiig jaar besloten was 

De voorzittei viaagt den heer De Ruijter de Wildt , of hij 
bereid is zijn fraaie collectie ter bezichtiging te stellen 
Genoemde heer verklaart zich daai toe ter volgende bijeenkomst 
genegen 

De bijeenkomst wordt vervolgens door den voorzitter gesloten, 
waarna eene veiling de aanwezigen nog eenigen tijd bijeenhield 

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

Aangenomen als correspondeerend-IJd 
W o Ganseit , EdenviUe, Roe Green Lane, Hatfield, Hei ts , 

Engeland 
Candidaat werkend-lid. 

dr A N van Praag, Statenplein 16 (Voorgesteld door het 
lid A. G Mans ) 

Adresverandering. 
H J van Brink, thans Pension Splendide, Mauiitskade 35, 

Den Haag. 

Vergadering. 
BIJEENKOMST op Woensdag (zie notulen Toorjaaisier-

g'adering) 24 Mei 1922, 's avonds te 8 uur, in liet „Zaid-
Hollandscii KoffleliQis", Groenmarlit, 's-Gravenhagre 

1 Opening. Notulen. 5 Bezichtiging collectie van den 
2 Ingekomen stukken. heer C F de Ruijter de Wildt-
3 Aanneming lid. 6 Vei loting Rondvraag 
4 Mededeeling 7 Sluiting Veiling. 

VERKORT VERSLAG van de feestviering ter ge
legenheid van het 25-jarig jubileum van 
de Haagsche Philatelisten-Vereeniging, te 
's-Gra^enhage, op Zaterdag 29 April 1922. 

Het bestuur hield, dank zij de zorgen eenei daaivoor benoemde 
feestcommissie, des middags van half vier to^ half Mjf in eene 
dei bovenzalen van het Cafe ) Riche leceptic Hieivan werd 
dooi verschillende leden dei veieenigingen van diverse corpo
raties op postzegelgebied gebruik gemaakt de H P V . geluk-
wenschen aan te bieden 

De vooizittei dei feestcommissie herinneide in zijn openings-
wooid eiaan, waaruit het p iog iamma vooi heden bestond en 
las daarna de ingekomen brieven en telegiammen vooi 

Vervolgens gaf hij gaa ine het woord aan den voorzitter der 
veieeniging, die in een met zorg en toevvijding samengesteld 
overzicht de voornaamste lotgevallen der H P - V . in hei innei ing 
bracht en daarmede een buitengewoon succes vei wierf 

Daal na t iaden achtei een volgens naar voien de beeren mi 
E Bonn, namens den Bond van Veieenigingen van Postzegel 
verzamelaais en voor de Nederlandsche \ e i e e n i g i n g \ an l o s t 
zegelveizamelaais, J D van Biink namens de ledactie van ons 
Maandbhd , Kaub namens de Ltrechtsche Veieeniging Van 
Nijnatten namens /^uid Limburg», Kaslein namens Hollandia , 
Kriebel namens de afd West Fiiesland, Van dei Mae'^en m n i e n s 
de afd den Haag der Ned Vereeniging en Van Lenden namens 

Philatelica , dtn Haa^, die voor de vernielde veiffmgingen 
de gelukwenschen oveibiachten en door den heei S l i o o m e l c c n 
hartelijk wooid van dank beantwooid weiden 

Een strijkje zorgde voor a ingename afwisseling lusschtn de 
speeches, evenals eene verloting van zegels ondei de aanwezigen 
en ifgevaaidigden dei v ereenigingen 

De leden, de heeien Kaub en Rinders hadden hunne vei 
zamelingen Lhina lesp Bilojc tentoongesteld en oogstten daariiiede 
de belangstelling van alle aanwezigen in \ 'oor hunne beieid 
willigheid weid hun door den voorzittei dank gebiacht 

De receptie had tevoren zektr haai hoogtepunt bereikt, toen 
de voorzittei dei feestcommis=ie zich tot tolk van de \^eieeniging 
maakte den heer Stioo mede te deelen dat hem, in de laatste 
bijeenkomst, op eene hem zekei verdacht vooigekomen wijze, 
het eeie voorzitterschap was veileend De heei Stroo beluigde 
op de van hem bekende kernachtige wijze, doch ook zeer 
onder den indruk, daarvooi dank 

Nadat verschillende leden nog wat bijeen waren gebleven, wei 
den langzamerhand aanstalten gemaakt, om zich naar Restaurant 
Ro>aI te begeven,waar aan een gemeenschappelijken maaltijd op 
een aangename wijze de avond werd gepasseerd en vvaaibij o a 
de heer Rindtrs werd verrast met /ijn iDcnoeming tot eere-com 
missaris en de feestcommissie dank v\erd gebiacht door het 
Bestuur voor alle moeite, die zij zich gege\en had 

Aan tafel enz waren door de feestcommissie no,, eenige 
attraclies geanangeerd die zeer in den smaak Melen De toon 
aan tafel en vooral de hartelijke v\oorden door den hcei Valcke 
nier de Greve als eenig aanwezig buitenlid geuit, vonden geen 
geringen bijval 

Na de gebruikelijke koffie en wat napiaten keerden allen huis 
waarts met de overtuiging op een wijze, de H P V waai dig te 
hebben mogen feestvieren en zeer zeker met de verwachting, dat 
onze Vereeniging op even aangename als flinke wijze de belangen 
der philatelic in 't algemeen als die harei leden m 't bijzonder 
moge blijven bevordeien 

De Secre/a>ii. 

TRXV^rffaV^VinRTSI 
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Vereeniging van Postzegelverzamelaars ,,de Globe", 
te ARNHEM. 

Opgericht 12 Januari 1897. 
Erkend bg Koninklgk Besluit Tan 26 September 1911, n». 33. 

Secretar is : J. M. P o s, I^rinsessestraat 25, Arnhem. 

VERSLAG van de vergadering, gehouden op Dins
dag 35 April 1933, des avonds te 8 nur, 
in „Musis Sacrum", te Arnhem. 

De vergadering werd bijgewoond door 20 leden, o.w. 2daines . 
De voorzitter opende de vergadering met een woord van welkom, 

in 't bijzonder tot den heer Staamer, die voor het eerst de vei-
gadering bezocht. 

De notulen werden na lezing onveranderd goedgekeurd. 
De twee candidaat-leden werden bij acclamatie tot het lid

maatschap toegelaten. 
Daar de animo voor een tweede feestvergadering vrij wel 

nihil was, werd besloten deze niet door te laten gaan. 
Een uitvoerige discussie ontspon zich over den prijs van den 

mark. Besloten werd den prijs ä 3 cent voorloopig te handha
ven, terwijl de penningmeester zal onderzoeken, of een surplus 
van ro% voor hen, die in Duitsch geld betalen^ wel voldoende 
is, om de onkosten te dekken. 

Na afloop van het ofificieele gedeelte, volgde nog een geani
meerde veiling. De Secretaris, J. M. Pos. 

Aangenomen als lid. 
No. 120. J. R. de Joncheere, Arnhemsche straatweg 25, te 

Veip (Gld.) 
No. 120. J. van Hooijdonk, Bakkerstraat 76, te Arnhem. 

Adresverandering. 
mevr. C. H. Tromp-Berai l naar Huize Ruwenberg, te St. lifi-

chiels-Gestel (N.-Br.). 
Vergaderingen. 

VERG.VDERING op Dinsdag 9 Mei 1922. (Veilingavond.) 
VERGADERING op Dinsdag 30 Mei 1922. 
Beide Tergaderingeii des avonds te 8 uur, in de Directie

kamer Tan ,,Mnsis Sacrum", te Arnlipm. 
BESTUURSVERGADERING aldaar, op 30 Mei 1922, des 

avcnds te 7 uur. 

Philatelistenclub ,,Rotterdam", 
te ROTTERDAM. 

Opgericht 6 Februari 1905. 
Goedgekeurd blj KonlnkHjk Besluit van 27 Maart 1905, n«. 63. 
Secretaris: P. J O R I S S E N P . C . Z N . , Beatrijsstraat ^d, Rotterdam. 

Comm. V. d. Verkoop: dr. L. FRENKEL,Eendrachtsweg7, Rotterdam. 

VERSLAG der vergadering op Dinsdag 11 April 
1933, des avonds te 73̂ 2 uiir, in het Poolsch 
Koffiehuis, te Rotterdam. 

Aanwezig 18 leden. Na opening der vergadering door den 
voorzitter, den heer De Ruiter, worden de notulen der vorige 
vergadering gelezen en onveranderd goedgekeurd. 

Ter tafel worden gebracht de verzamelingen van eenige 
Europa-landen, als Belgiëmt\. Belg. Kongo, Finland^n Bulgarije, 
eigendom van den heer Van Walraven ; deze waren bijna com
pleet en met zorg opgezet en worden met belangstelling bezich
tigd, waarna de heer Van Walraven door den voorzitter onder 
applaus wordt dankgezegd. 

Xie. verkoop heeft tot uitslag, dat 30 cent aan de kas kan 
worden afgedragen. Hierna heeft de zegelverloting plaats. 

Niets meer aan de orde zijnde, sluit de voorzitter de verga
dering. 

De Secretaris, P. JORISSEN P.C.ZN. 
Bedankt als lid. 

E. J. de Veer, Spuiweg 51 , Dordrecht. 
B. C. Soetenian, Louise de CoUignystraat 150, den Haag. 

Internationale Vereeniging ,,Philatelica", 
te 's-GRAVENHAGE. 

Opgericht 1 Januari 1911 als 1. P. V. „Hol landia". 
Statuten goedgekeurd by Kon. Besluit van 8 Maart 1912, n». 4. 
Secr . : H. G. V.VN L O C K E R E N , Obrechtstr . 147, 's-Gravenhage. 

VERSLAG der ALGEHEENE JAARVERGADERING 
op Woensdag 26 April 1923, in Café „Uol-
landais", Groeumarkt, te 's-Gravenhage. 

Aanwezig 67 leden. Afwezig met kennisgeving de beeren 
Verspoor en Lamoen. Onder feestelijke stemming in deze met 
bloemen versierde zaal opent de voorzitter, met een hartelijk 
welkom aan de aanwezigen, de jaarveigadering. In het bijzonder 
heet hij welkom mevr. De Wekker en de beeren Deggeler en 
Van Meel, voor 't eerst aanwezig, met den wensch, dat deze 
bijeenkomst van heden avond voor hen aanleiding moge zijn, 
in 't vervolg onze gewone vergaderingen bij te wonen. 

De notulen worden goedgekeurd, nadat op verzoek van den 
heer Amiabel deze worden aangevuld met het volgende : »Bij 
de mededeeling over de zegelafdrukken van 2I/2 cen.t op Ned. 
briefkaarten deed de heer Amiabel 4 briefkaarten rondgaan, 
die de plaatfouten, door den heer Post bedoeld, vertoonden«. 

De voorzitter deelt mede, dat naar aanleiding van eene ont
vangen circulaire van onze zustervereeniging de H.P.V., betreffende 
haar zilveren jubi leum, het bestuur namens ïPhilalelica« deze 
vereeniging een bedrag van f 10,— toezond ter viije beschikking 
en op de receptie ter gelegenheid van deze feestviering onze 
Vereeniging is vertegenwoordigd geworden door vooizitter en 
secretaris. Eene dankbetuiging voor deze schenking en voor de 
gelukwenschen bij monde van den voorzitter uitgesproken, van 
de feestcommissie ontvangen, werd voorgelezen. 

Verder werd een schrijven door den heer Amiabel ontvangen 
van ons medelid, den heer Stade ten Brink (N O.L), waai bij deze 
zijne beste wenschen uitspreekt voor onze Vereeniging en zulks 
vergezeld laat gaan van eene zeer mooie schenking van de 
voordrukzegels N.O.I. voor de verloting van heden avond. Verder 
zijn prijzen voor deze verloting geschonken door mej. Huisman, 
mevr. Reijerse en de beeren Donnai, Reijerse, Hoogerdijk, 
Amiabel, Verhoeff, Van der Veen, Veilegh, Van Leijden, Rootlieb 
en Schnabel. De voorzitter brengt allen hartelijk dank 
daarvoor. 

Thans brengt de voorzitter het verslag uit over het afge'oopen 
vereenigingsjaar. Met algemeen applaus biengt de vergadering 
hem daarvoor dank. 

Tot leden van de verificatie-commissie »Rekening en verant
woording van den penningmeester over 1921« worden benoemd 
de beeren De Wekker en Lapidoth. 

De begrooting voor 1922 met een bedrag van f 1325,— voor 
ontvangsten en uitgaven wordt goedgekeurd. De voorzitter 
brengt hulde aan den administrateur voor zijn hoog zuinig 
beheer. 

De candidaat-leden, in bet Maandblad opgenomen, benevens 
twee leden, heden avond candidaat gesteld, worden aangenomen. 

Rondgaan ter bezichtiging de 5 cent-zegels Nederland, nieuwe 
uitgave. 

Ds aftredende bestuursleden worden herkozen. De secretaris 
neemt zijne benoeming aan, terwijl de heer Verspoor met zijne 
benoeming in kennis zal v»orden gesteld. 

Thans wordt den heer Amiabel het woord verleend. In zeer 
vleiende bevv-oordingen herinnert hij, dat met deze jaarvergadering 
een jubileum wordt gevierd, n.1. is het thans 5 jaar geleden, 
dat de tegenwoordige secretaris zijne functie definitief heefi 
aanvaard. Uit persoonliike achting voor de wijze der uitvoering 
van deze functie biedt hij den secretaris ter herinnering aan dit 
feit de nieuw opgedrukte N.O.I. zegels aan, keurig gerangschikt 
op een carton, waarop de data zijn vermeld. Zeer zeker een 
sprekend bewijs, hoe de heer Amiabel waardeert datgene, wat 
de bloei van »Philatelica« kan bevorderen. 

ü e jaarverlotin^ wordt in twee deelen gesplitst, ie voor de 
aanwezigen, 2e voor de afwezigen. De aanwezigen ontvangen 
allen hun prijs. Bij de verloting voor de afwezigen zullen de 
beeren Amiabel en Van Heugten als controleurs optreden. 

Ter bezichtiging worden gesteld de eerste 20 pi ijzen. 

IJMAAm^W'MM.IJII i t * ^ - DIR.U.EON D E RAAT 
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De voorzitter neemt thans het wooid 
diensten, die mej. Huisman en de heei Van der Veen gehe | lS 
Ijclangloos hebben verleend, om de jaarverloting en dezen avond ' ' , 
zoo uitmuntend te doen slagen en meent uit naam van allen te 
spreken, wanneer hij deze leden hartelijk dankzegt. Met ii{id 
applaus worden deze woorden bevestigd. 

Bij de verloting van zegels ontvangt elk der aanwezigen nog 
een prijs. De veiling der zegels, waaibij een zegel, geschonken 
ten bate der kas door den heer De Graaf, brengt op f 53,85 ; 
bate f 6,58. ■ ' 

Rij de rondviaag brengt de heer Amiabel het bestuur dank 
voor de verzonden circulaire, betreffende het rondzendingsveikeer 
en hoopt, dat het beoogde doel daarmede beieikt zal worden. 

Hierna sluiting. 
De Secretaris', 

AdresTeranderiugen. \ ^ ' ' ' . ^ ! 
M. J. Zuiddam, Van Ostadestraat 564, Den ffäi^. 
F. J. M. Hotz. Piet Heinstraat 96, Den Haag.' •• 

Aangenomen als lid. 

m li^ ■ J5 MEI 1922 

Hij wijst 041 de vëfe 
an der Veen geheel 

Xo. 
Xo. 

No. 
Xo. 
No. 
Xo. 
Xo. 

145. 
117. 

76. 
125. 
171. 
239
204, 

\ 'eilingen 
Rondzending 
Reservefonds 
Aantal leden 

mr. J. G. Huijser, Mathenesserlaan 46o, RottcrdaiiL 
P. G. Melsert, Drebfcelstraat 58, Den Haag. 
P. van Esch, Van Gochstraat 98, Den Haao. 
H. Raymans, Boekhorststraat 17 \. Den Haag. 
A. :\I. N. Slof, Twentstraat 191, Den Haao. 

€andidaatIeden. 
C. J. J. Ett, Hecmraadsingel 289, Rotterdam. 

(Voorgesteld door den voorzitter.) 
J. H. Kolk, F^schdoornstraat r i2 . Den Haag. 

(Voorgesteld door den heer De Wekker.) 
R. Wijmans, Luit ter zee ic kl.. Van Beuningenstr. ^^ den Haag. 

(Voorgesteld door den heer Amiabel.) 
D. Th. van Schalie, Xieiiwc haven 292, den Haag, , _ j _ . 

(Voorgesteld door den heer Kozel*|j^ Jï. 
P. J. Laros, Kockstraat 233 rr. den Haag. (Eigen aangifte.) j ^^» . " 

Vergaderingen. 
BESTUURSVERGADERING op Woensdag 24 Mei 1922, des 

avonds te ï'/'i ""i*"» i" 2**1 I '̂*" ^^^^ »Hollandais«, 
Groenmarkt, te'sGrareiihage : daarna ALGEMEENE VER
GADERING, ter zelfde plaatse, te 73,, uur. 

' , Het plan tot het houden van een groote tentoonstelling moest, 
wegens nagenoeg geheel gebrek aan deelname, worden opgegeven. 

Een hartelijk woord van dank aan de velen, die mij bij de 
zeer vele werkzaamheden, die het jaar 1921 kenmerkten, bij de 
voorbereidingen, zoowel als in de verschillende commi.ssiën, hun 
zeer gewaardeerden steun verleenden. 

Ook nu kan weder in alle afdeelingen van vooruitgang worden 
gewaagd. Een vergelijkend staatje Aan e. e. a. volge hier tot staving 
dezer bewering. 

1920. 1921. 
f 84o,55 f i422,6o. 
 3149,20  5062,50. 
 157,11  250,—. 

209 242 
De kosten van het orgaan bedroegen f580,22, Hiertegenover 

staat een bate van f163,15 (aandeel in opbrengst advcrtentiën in 
»Het Philatelistisch Maandblad« over 9 maanden). 

s Resumeerende kom ik tot de slotsom, dat 1921 voor »Philatelica« 
»»j een. jaar is geweest, hetwelk met eere mag worden genoemd. 
!ltó5» Moge 1922 met uw aller medewerking aanleiding geven tot het 
' ,^j.ji.'maken van een verslag, hetwelk in dienzelfden gee'it kan worden 

opgesteld. Dit is de wensch van uwen Voorzitter. 

PhilatelistenVereeniging ,, Groningen " , 
te GRONINGEN. 

Opgericht 16 September 1915. 
Erkend bfl Koninkiyk Beslnit Tan 13 December 1915, n". 78. 
Secretaris: C. M E I J E R , Oude Boteringestraat 39, Groningen. 

Ingekomen stukken. 
Notulen. 
Verslag verificatie  com

missie. 
»CuriosiunT. Bezichtiging 
van N.0,1.zegels, paartjes, 
strippen, blokstukken, enz , 

alle afgestempeld met plaats
namen (eigendom A an den 
heer P. Amiabel). 

5. Ballotage candidaatlcden. 
6. Veiloting \ an zcgelb. 
7. Veiling van zegels. 
8. Rondvraag en sluiting. 

Verslag over het jaar 1931. 
Hierbij heb ik de eer U het vereenigiiigsx eislag over het 

afgeloopen jaar aan te bieden. Voor de detaiK verwijzend naar 
de verslagen van den secretaris, wil ik mij bepalen tot de ver
melding van enkele, meer op den vooigrond tredende punten. 
Wegens het steeds te laat verschijnen van »Wctcldpost«, stelden 
WIJ den uitgever in gebreke en sloten \\\\ een conti act met den 
Raad van Beheer van »Het Philatelistisch Maandblad.« Als gevolg 
hiervan werd laatstbedoeld Maandblad van April af het orgaan der 
Vereeniging op voorwaarden, billijker dan te voren het geval «as. 

De heer j . H. Donnai bleef de keurmeester der Vereeniging, 
Wij hadden het overlijden te betreuren van den heer Van der 

Gon Netscher. De heer E. Eppelsheim moest worden geroyeerd. 
De lieer C. J, Reijerse stond gratis /ijn veilingszaal af voor de 

Postzegelbeurs. De heer P. Amiabel hield in de Septcmberver
gadering een causerie over het »one« en »t\vo«zegel van Mauritius, 
welke causerie met zeer veel aandacht werd gevolgd. 

Op 13 December werd een feestvergadering geho\iden in de 
Oianje.Societeit, die in alle op/irhten is geslaagd, \ 'clc lilijken 
van belangstelling geweiden ons. zoowel van /uster\ eiecnigingen 
als van leden. Een wedstrijd in. Apiil gehouden en een georga
niseerd bij gelegenheid van voornoemde feestvergadering, kostten 
wel veel tijd en geld, doch de animo en de kwaliteit der zendin
gen hielden hiermede geen gelijken tred. 

Geen verslag ontvangen. 

PhilatelistenVereeniging , ,Apeldoorn", 
te APELDOORN, 

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

KORT VERSLAG van de Algemeene Vergadering op 
Dinsdag 2 Mei 1933, in de luncliroom van den 
lieer Roeterdink, Hoofdstrsiat 90, Apeldoorn. 

Aanwezig zijn 12 leden en l introduce. 
De heer J. S. Tromp opent, als oudste bestuuislid, de verga

dering, heet de aanwezigen welkom en verzoekt den secretaris 
tot vooilezing der notulen der laatste veigadeiing over te gaan. 
Deze worden ongewijzigd goedgekeuid en uoid t vei der medege
deeld, dat de heeien l ïeiends, I.eilhauser en Ebens met kennis
geving afwezig zijn. 

De Dallotage van den heer J. Beunk heeft tot resultaat, dat 
deze heer met algemeene stemmen als lid onzei Vereeniging is 
aangenomen en woidt den secietai is verzoch,t dit dezen heer te 
berichten. 

In den loop der vergadeiing vei scheen nog onze voorzitter 
met introduce, den heer Van der Meei jr., eeis tgenoemde door 
omstandigheden ditmaal iets verlaat. 

De voorzitter deelt nog mede, dat het bestuiii eenige malen 
een advertentie heeft geplaalst in een locaal dagblad tot wer
ving van nieuwe l eden : hieina worden de ingekomen brieven 
besproken. 

Ook is men viijwel algemeen van 001 deel, dat het gewenscht 
zou zijn, het aanvangsuur der vergadetingen in het vervolg op 
8 uur te stellen en zal hiermede dus worden rekening gehouden. 

De heer Kleekamp laat een zeer kostbaie collectie zegels 
circuleeren, waarvan eenige zegels worden geveild, terwijl de 
secretaris nog voor een valutakoopje gezorgd had, in den vorm 
van Duitsche Klebefälze, welke goeden afzet vonden. 

Na sluiting van de vergadering bleef men nog geruimen tijd 
bijeen. 

Nieuw lid. 
J. Beunk, /^wolsche weg 59, Apeldoorn. 

Adresverandering. 
J. Grotenhuis, Station S, S,. En<:ekede. 

De Secretaris' 
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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 Philatelistenclub „Rotterdam" te Rotterdam; de Internationale Vereeniging „Philatelica" 
te 's-Gravenhage; de Nederlandsche Philatelistische Vereeniging „Op Hoop van Zegels" te Haarlem; de Philatelisten-
Vereeniging „Groningen" te Groningen; de PhilateHsten-Vereeniging „Zuid-Limburg" te Maastricht; de Philatehsten-
Vereeniging „Apeldoorn" te Apeldoorn en den „Nederlandsche Bond van Vereenigingen van Postzegelverzamelaars. 
Alle bedragen van postzegelkundigen, wetenschappeiyken en 
redaetioneelen aard, benevens nieuwe uitgif ten, te zenden aan 
den Hoofdredacteur J. D. VAN BRINK, te Iloelc van Holland ; 
al wal Nederland en Koloniën betreft, aan den Redacteur 
F. H, M. POST, Maliebaan 1 0 4 , te Utrecht; a l les op het gebied 
van Poststukken, aan den Redacteur W. P. COSTERUS Pzn. , te 
Edam. Afstempelingen aan den Heer J. P. TRAANBERG, 
Brouwersplein 25'", te Haarlem. 

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

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

Grat is voor de leden van bovengemelde Vereenigingen. 

Ie Jaargang. 

flesffiefiscfie posfzegefcrifieß. 
II. 

Voor wij de accentverschuiving van den beeldenaar op de 
omlijsting verder volgen en daarbij, naarmate wij voortschrijden 
in de ..»Kunstgeschiedenis van het postzegel«, tot min of meer 
ontstellende ontdekkingen komen, is het goed het voorloopig lot 
van cijfer- en wapentype met meerdere aandacht na te gaan. Y.n, 
wij verwachtten het reeds, ook hier hetzelfde programma. Eerst, 
als de geringe aesthetische concurrentie toestaat met een veranderde 
opvatting en verwerking van het waarde-aanduidende cijfer een 
voldoende mate van originaliteit te bereiken (want ook hier weer 
is de originaliteit, dw.z. het speciaal karakter van het zegel, ver
schillend van dat van zegels uit andere landen, een eisch), is een 
afsluiting van het fond, dat sterk den indruk van waardepapier 
wekt voldoende. Het kloeke Züricher cijfer, het aristocratische 
Braziliaansche van de tweede uitgifte, zij zijn in alle opzichten pro
ducten uit een tijd, toen de eigenlijke beteekenis van het woord 
»postzegel« met al de staatsdegelijkheid ervan, nog niet was 
vervangen door dat begrip, hetgeen er nu aan wordt gehecht. 

Het vertrouwen in het postgeheim, dat toch eerst door den 
postmeester van Thürn imd Taxis in briefgeheim werd omgezet, 
vindt steun in het karakter dezer oude zegels ; het beplakken van 
een brief ermede maakt dezen tot een kleine staatsaangelegenhcid, 
het zegel is nog op te vatten als staatsquitantie. Dit alles vindt zijn 
uitdrukking in het zegel zelf. Maar dan komt snel de verandering. 
Is in de oudste zegels van Beieren, en voornamelijk in het zwarte, 
nog een éénheid aanwezig, een eenheid van zegel, omlijsting en 
cijfer tot stand gebracht door de wijze waarop zoowel het raam
werk, de letters, als het cijfer in wit zijn uitgespaard, een eenheid, 
waardoor dus zoowel de nu in 't oog vallende rand als het cijfer 
worden verbonden, reeds in het 3 Pfenningezegel van Saksen is 
deze eenheid veiloren gegaan en resteert als eenige aesthetische 
bindende factor de kleur. Dit zegel valt in twee scherp gescheiden 
stukken uiteen; rand en middenvak, waarin het cijfer los zwevende 
hangt. Ook Thürn und Taxis lijdt aan dit euvel, verwijdert de 
rand de motieven nog meer van het cijfer door het oplossen 

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

Tot het plaatsen van advertentiën, het bekomen van abonnement 
en afzonderlijke nummers, het opnemen van verslagen van ver
gaderingen en verdere vereenigingsberichten en voor alles wat 
de uitgave, het beheer en de administratie betreft, zich te 
wenden tot L. C. A. SMEULDERS, Schoolstraat 18, te BREDA, 
Telefoon Intere. 197, Postrekening No. 37183. 

ADVERTENTIËN (bij vooruitbetaling): 
Vi pagina f 2,0— VB Pagina . / 7.50 Vu pagina, ƒ 4 , -
VJ » ' 17,50 Vs » • » 6,— Vis "• • » 3 , -
V J » » 12,50 Vs » . » 5,50 Bii 3-, 6-en !2-maal plaat-
Vt * » 'O,— V u » ■ » 4,50 singS, 10enl5%reiiuctii. 

No. 5 

der strakke, met het cijfer zoo goed 
harmonieerende lijnen in gebroken 
lijndeelen, cirkelboogjes e.d. Het kloeke 
cijfer valt nu geheel uit de omlijsting, 
wat bij de zuidelijke staten nog meer 
liet duidelijkst spreken gaat. Hier komen 
de posthoorntjes, oorspronkelijk als 
hoekemblemen de kleine cijfertjes 
verdringend, vrij te zweven in de ronde 
band om het medaillon en dragen er 
er het hunne toe bij, dat een mengel
moes ontstaat van motieven, groote 
letters, kleine letters en daarenboven 
nu nog de horentjes. En dit alles zon
der eenig ander onderling aesthetisch 
verband dan de plaatsing zelf. Beter 
gevoeld waren dan nog de oudste 
Baden en Württembergzegels. Hier wel 
het conflict tusschen Ghotisch schrift 
en Arabisch cijfer, maar daarbij een 
poging om deze te doen samengaan, 
zich uitend in de vulling van het 

medaillon met arabesken en Voluten. Toch blijft dit een ,,ersatz" 
en doen ook hier weer de verschillende lettertypen de eenheid 
van het zegel en dus de aesthetische waarde geen goed. 

Intusschen is binnen de omranding van het zegel, die zijn oor
sprong had in het begrenzen van een stukje waardepapier (in den 
zin van „met onnamaakbaar netwerk bedrukt papier") een tweede 
omlijsting ontstaan ; eerst nauw merkbaar, dan spoedig zijn afkomst 

verloochenend en, los van het verband 
optreden. 

Want gold deze tweede, binnenste 
lijst de begrenzing van een overgang 
van de oorspronkelijke randversiering 
tot cijfer, zooals Baden ons toont, in 
het oudste zegel van Italië woi'dt hij 
een formeel medaillon. En in dit 
medaillon verschijnt dan een trouvail'e 
het cijfer in relief, niet met inkt ge
drukt. Het werd dus hoe langer hoe 

BREDA, 15 MEI 1922. 
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niocihjkcr om voldoende variatiemogelijkheden te vinden, om, 
zonder de acsthetische eenheid van het zcgelbeeld, waarbij alle 
deelen harmoniscli werken en bepaalde elementen gemeen heb
ben te verliezen, toch in zijn ontwerp iets nieuws te geven, iets 
„nie dagewesenes", iets, wat tevens het landcachet drukte op het 
geheel. Voorloopig bood de rand weder, evenals wij dat bij het 
koptype hebben gezien, voldoende variatie. Dreigde deze uitgeput 
te worden, zoo zocht men naar een bijzondere bewerking van het 
middelste medaillon en vond hier weder een nieuwe reeks 
mogelijkheden. Tot welke excessen dit,vooral bij herhaling, kon 
leiden, toonen ons de portzegels van de Vereenigde Staten uit 
1894. De oorspronkelijke rand wordt geheel verdrukt en komt op 
den achtergrond terecht. Daarvoor schuiven zich over en in elkaar 
een kleine menigte medaillons, in vorm ook alweder varieerend, 
terwijl zich hier tevens die splitsing heeft voltrokken in den medail
lonband, waarl^ij de bovenste helft in den oorspronkelijken staat blijft, 
de onderste Verwordt tot een banderol, die alle gemeenschap met 
den mcdaillonrand verloochent en een eigen leven gaat leiden. 

Opmerkelijk maar tevens begrijpelijk is dat, in afwijking van 
het koptype, de grootte van het cijfer, nimmer in zulke mate door 
den groeienden rand is beïnvloed geworden als met den kop \'an 
deorge van Engeland is geschied. Was toch duidelijkheid van 
het cijfer een grooter eisch dan die van een kopteekening. Tenzij 
men een zegel als van Frankrijk (Colis Postal) uit 1918 als 
cijfcrt\|ie wil opvatten. 

Zoo kunnen wij voorloopig toch 
wel de richting volgen die de ont
wikkeling van liet cijfertype, pa
rallel met die van het koptype, 
inslaat. En die is : het langzaam 
maar zeker verliezen van het 
ooispronkelijk karakter van ver
trouwenwekkend Staatspapier, een 
sterke neiging tot ontwikkelen 
van den rand die weder leidt tot 

verdubbeling daarvan en het vormen van een of meerdere me
daillons waarin het cijfer, nu los van het geheel, sterk sprekend 
blijft; tenslotte het uiteenvallen der medaillonranden in losse deelen, 
dragers van nadere aanduidingen als landsnaam e. d. waarbij de 
resten van aesthetische eenheid voor zoover die nog aanwezig 
waren, vrijwel geheel wegvallen en het zegel gaat »rammelen«'. 

Natuurlijk zijn er nog veel meer merkwaardige dingen op te 
werken; laten wij binnen het bestek van een artikel blijven en 
slechts de kenmerkendste aanstippen, zoo zullen wij toch stiaks 
in staat zijn den oorsprong aan te toonen van de algeheele ver
wildering, waaraan het postzegel, na en door de vervolmaking 
van druktechniek, ten prooi wordt, tot ten slotte de eenige factor, 
die nog bij elkaar houdt wat, in vorm, reeds lang alle verband 
had verloren, de kleur, ook al in willekeurig samengestelde 
soorten uiteenvalt. W. F. STITTTERHEIM. 

Nederland en Koloniën. 

Nederland. 
LirCHTPOST.. 

Uit Dienstorder H 275 nemen wij het volgende over : 
Met ingang van 18 April a.s wordt de luchtpostdienst Am

sterdam—Rotterdam—Londen heropend en woi den de tijdstippen 
van vertrek en aankomst van de luchtlijn Amsterdam—Rotterdam 
— Brussel—Parijs gewijzigd. Beide verbindingen worden alleen 
op werkdagen onderhouden. Met ingang van een nader op te ge

ven datum kunnen met den dienst op 
Londen ook postpakketten met expres
sebestelling voor Groot Britannië en 
Ierland worden verzonden, pakketten 
met aangegeven waaide en pakketten 
vrij van rechten zijn evenwel niet tot 
het luchtvervoer toegelaten. Op poste
restante pakketten is uiteraard de ver
plichting lot cxpressebestelling niet 
van toepassing. 

V^oor de luchtpostpakketien gelden de gewone porten en 
rechten, alsmede de gewone bepalingen betreffende het gewicht,. 

de afmeting en den inhoud. De gewone porten en rechten 
moeten door gewone frankeerzegels worden voldaan. 

Het daarboven, door luchtpostzegels te kwijten luchtrecht, 
bedraagt : 

t/m I K.G f. 0,80 
boven i K.G. t/m 3 K.G f. 2,— 
boven 3 K.G. t/m 5 K.G f. 3,60 
De het vorige jaar aangekondigde aanmaak van luchtpostze

gels ter waarde van f. 3,— heeft niet plaats gehad. Ook voors
hands zal nog niet tot de verstrekking van dit zegel worden 
overgegaan. Van de luchtpostzegels bestaan derhalve 3 soorten, 
n.l. ter waarde van 10, 15 en 60 cent. Tot het luchtvervoer 
zijn toegelaten : brieven en briefkaarten, gedrukte stukken, 
brailledrukweiken, akten en monsters, al of niet aangeteekend 
en al of niet inet expressebestelling. Brieven in doosjes met 
aangegeven waarde zullen nog niet per luchtpost worden ver
voerd. Ook postpakketten zijn voor vervoer met den dienst op 
Biussel en Parijs uitgesloten. 

De gewone posten en rechten moeten worden voldaan door 
gewone frankeerzegels ; het daarboven verschuldigde luchtrecht 
door luchtpostzegels. Dit luchtrecht bedraagt voor België 10 
cent, voor GrootBritannië en Frankrijk 15 cent per 20 gram. 

Waarom het zegel van f. 3,— nog niet wordt ingevoerd, is ons 
niet duidelijk, tenzij verwacht wordt, dat postpakketten boven de 
3 K.G. voor vervoer per luchtpost naar Engeland of Ierland 
niet zullen worden aangeboden. 

Ned. Koloniën. 
POSTZEGELS. OoslIndië. 

Plaatiiiünmeis der Hulpzegels. De heer Cramer, Weltevreden, 
bericht ons, dat hij de volgende plaatnummers vond : 

3 2 4 / 5 0 cent i i i / j : I, 2, 3, 6, 8, 9, lo , 11, 
40/50 cent i i h •• 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 
60/1 Gld. II : 111^ : 1,2, 4, 7 , 8 , 9 , 1 0 , 1 1 , 1 2 . 
80/1 Gld. 1 1 ^ : 1, 7, 8, 9, 10, 12. 
De heer C. vindt dit opmerkelijk, daar hij te voren bij de on

overdiukte waarden 50 cent en i gld. slechts de Nos. 4 en 5 
resp. 1, 2, 3. 9 en 12 vond. Stond bij deze laatste het plaat
nummer links onder het 6de zegel van links, bij de overdrukte 
waarden staat het No.' rechts onder het 5de zegel van links. 

Volgens geruchten moeten te Weltevreden en Batavia de op
drukken 40/50 cent begin Maart j . l . reeds uitverkocht zijn, ter
wijl nog niet bekend was, of er nog aanvulling te wachten is. 

2 Typen JzYilso cent. Dezelfde heer Cramer vestigt er onze 
aandacht op, dat de 3 strepen onder »321^ cent« bij verschil

lende zegels ongelijk 
ver van elkaar vcr
wijdeidzijn. Bij type 
I nemen die strepen 
een ruimte in van 
1,9 m.M.. bij type 
II 2,4 m.M. Met'het 
bloote oog is een en 
ander reeds goed 
waar te nemen. Om 
tl ent de meerdere 
zeldzaamheid van 
type 1 of 11 is nog 
niets te berichten. 

De bovenstaande 32V2/50 cent vertoont type I, de 40/50 cent 
de streepen, zooals zij bij de 32i2/5o cent zijn in type II. 

Braiidkastscgeh. De heer SUiijp, Utrecht, was zoo welwillend, 
ons een compleet stel dezer zegels ter inzage te geven. Wij 

konden daardoor vaststellen, dat deze 
zegels ongeveer in dezelfde kleuren zijn 
verschenen als die voor verzendingen van 
uit Nederland bestemde. Ook de tan
ding is gelijk. Ofschoon ook de teeke
ningen precies gelijk zijn aan die der 
Ned. uitgifte, hebben wij toch kleine 
verschillen in de cijfers kunnen vast
stellen. Vooral opvallend is het ver
schil in breukstreep bij de 71,^ gld. 
De Indische heeft een korte dikke 
breukstreep, de Xederlandsche een 
lange dunne. 

M A ^ M W M M M M ^ 

■PJJiJ»».',»!.»."! 

P 0 S T Z E G E L H A M O C L 
WATCR6RAAFSMÉER' J ff O . D I R . L E O N D E RA.AY 
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Porl::cgds. De heer Sluijp zendt ons ter inzage 4 briefkaarten 
van 5 cent, voorzien van hulp-strafportzegels en wel : 

j) 3V2 cent postzegel, groen, met het geschreven woord »port« 
en daaronder een soort paraaf. 

2) 1Y1 » » » over zegel en kaart met hand-
stempel diagonaal zwart over-
stempeld »STRAP^PüRT«. 

3) 2^2 » » vieeschkleur van een geschreven »P« en pa
raaf voorzien. 

4 ) 21-2 » >' » met stempel gelijk bij 2. 
1) is afgestempeld Djokjakarta 2 I '22. 
3) » » » 4 I *23. 
2 en 4) » » 30 \ '22. 
Het handschrift is dus later blijkbaar vervangen door het 

handstempel . 
Dit komt ook overeen met de inlichtingen, die de heer Sluijp 

ontving. Volgens dezen is te Batavia het handstempel »STRAF
PORT« ook gebruikt en wel zondcf zegels. 

Nieuwe Uitgiften. 

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

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

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

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

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

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

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

AFGHANISTAN. 
In nieuwe teekening verschenen : 

frankeerzegels i A., 2 A. en i R. 
pakketpostzegel i R. B. M. 

LA AGUERA. 
Voor dit Afrikaansche gebied werd de koerscerende uitgifte 

van Rio de Ore overdrukt met »Sahara Occidentale La Aguera« 
Verschenen zijn de volgende frankeerzegels: 

I C 15 c. 30 c. I p . 
2 c. 20 c. 40 c. 4 p. 
5 c, 25 c. 50 c. 10 p. 

\o c. S. C. 
ARABIE. 

In geheel nieuwe teekening, o.a. het wapen van den koning 
van Arable, verscheen een serie, waarvan, volgens S. C , tot 
dusverre zijn uitgekomen . 

Va piaster, lood. i piaster, blauw. 
\'2 piaster, donker rood. 11/2 piaster, hla. • 

De zegels dragen tot opschrift »Arabisch Gouvernement van 
het land van den Profeet« aan het hoofd, en »Mekka, het Ge
zegende« aan de zijden; het waardecijfer is aan den voet 
vermeld. 

AUSTRALIË (Gemeenebest). 
In nieuwe kleuren verschenen : 

I d., violet. 2 d., rood. S. C. 

ANATOLIE. 
De firma Zumstein zendt ons twee waarden van de nieuw 

verschenen serie voor dit gebied, waar
heen het zwaarte-punt van het Turksche 
lijk thans verplaatst is. 

Tot dusverre zijn verschenen : 
Jo para, bruin, soldaten. 
20 para, groen, gezicht op Adana. 
De gcheele serie zal bestaan uit de 

waarden : 
10 para 5 piasters 100 piasters 
20 para 10 piasters 2co piasters 
1 piaster 25 piasters 500 piasters 
2 piasters 50 piasters 

AZERBEIDJAN. 

De firma Yaar zendt ons de volgende 
«eldadigheidszegels vooi dit geb ied : 

500 roebel, levensmiddelcntransport . 
1000 roebel, moeder met hongerende 

kinderen. 

In primitieve uitvoering verscheen 
een serie in de waarden : 

50, 100, 150, 250, 400, 500, 1000 en 
2000 roebel, met verschillende afbeel
dingen o a. de thans zeer in zwang 
zijnde smidse ! 

Op de uitgifte 1919 verschenen de 
volgende opdrukken . 

75 roebel op 5 roebel. 
75 roebel op 10 roebel. 

100 roebel op 25 roebel. 
100 roebel op 50 roebel. S. C. 

BRITSCH OOST AFRIKA EN UGANDA. 
De heer Van Gastel meldt on-s de ver

schijning van de volgende waarden met 
het nieuwe wetermerk 

'ÉISIfilRICAANDUCANOA 

?'J/ CA 

1, 10, 12, 15 en 50 cents. 
2, 3 en 5 Rupees , 

11 EAST AFRICA AND UCANMJ \ 
-T-ïsl>R0TtCI0RATESy5^*jl 

BULGARIJE. 

In nevenstaande teekening veischeen 
de 25 stot, groen blauw. 

Het portzegel 20 stot., karmijn, der 
uitgifte 1915 verscheen in geel. 

WATCRORAArSmCCK 
ft m 0 _ D IR .L .EON D E «A,AT 
fr W = • INT.TEl.. Z U I D 6ZS5 
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CANADA (Apiil '22). 

De 10 cent veischeen in blauv S. C. 

DEUTSCH E GB^ïRlit: 
SCHAU MaNCHENl«." 
.<'!., r  N .^ .^» 

I0EUTSCHESKEICH 

t2«MJK2 
M M M M M t f l 

DUITSCHLAND. 
Ter gelegenheid van de Industrietentoonstelling, welke dit 

jaar te JMLinchen wordt gehouden, verscheen de reeds vroeger 
aangekondigde gelegenheidsserie, bestaande uit de waarden : 

i ' / i mark, wijnrood. 
2 mark, violet. 
3 mark, rood. 
4 mark, blauw. 

10 mark, bruin. 
20 maik, roodvioiet. 

De vier laagste waarden dragen het 
nieuwe, de beide hoogste het oude 
watermerk. Alle zegels vci Iconen het 
zelfde beeld, het zoogenaamde >Kird 
van Miinchenc door een Engelsch blad 
niet onveidiensteliik uilgekieten vooi 
een Wageneriaanschen pelgrim ! 

De firma Yaar dank voor toezending. 
EGYPTE. 

In nieuwe teekening, standbeeld van Ramses den Giooten, 
verscheen een 15 miliemes, donkerblauw. 

EGYPTISCHE SUDAN (April '22). 

^ In het veikleinde type kamcelruiiei zijn 
verschenen de frankeeizegels : 

2 mils, geel en bruin. 
4 » groen en biuin. 
De dienstzegels : 3, 4, 5 en 10 mils met 

gepeiforeerde S. G. 
Voorts in het oude. gioole foimaat 2 

piasters purper en oianje, eveneens met S G. 
S. C. 

ESTLAND. 

In het vorige nummer veimeldden 
WIJ de uitgifte van een 10 maik in 
nieuwe teekening. 

De firma Yaai zendt ons thans de 
volgende waa iden : 

2 mark, groen, vrouw aan weef
getouw. 

2V2 mark, violet, vrouw aan weef
getouw. 

5 mark, lOod, smid. 
10 maik, blauw, smid. 
De zegels zijn alle veischenen ge

tand en ongetand. 

wmmmm 

tMMMIMÉMÉ 

De 60 penni in ne \ens taande teekening 
verscheen in lila. 

FlUME. 

r 30X191Ö 1 
' ^ ^ P 
■ B&49Dk 

^ 

lOaimHIial 

H' 
1 
v S ' 

Een oude bekende, die weer eens 
iets van zich laat hooren ! De firma 
Yaar zendt ons de opdiukken 1922 op 
de studiozegels, reeds overdrukt met 
24 IV 1921 Costituente Fiumana. 

Klaarblijkelijk heeft men hier te doen 
met een »vooijaarsopruiming«. 

Aldus is verschenen de geheele seiie 
5 centimes—10 Liie, totaal 12 stuks. 
(Y'vert 147—158.) 

ivfvi^ivi^mHMPr 

*  " * ' f f r Bil I tii 'ar' 
FRANSCH SOMALI. 

Van nevenstaande uitgifte 
weiden overdrukt met nieu
we waarde en het jaartal 
1922 : 

o.io op 5 centimes. 
0.50 op 25 centimes. 

Voorts veikiegen nieuwe 
kleuren : 

5 centimes, thans lOod op 
kaï mijn. 

25 centimes, biuin en blauw
groen. 

B. M. 
GEORGIË. 

Ook hier gaan de zegels in de duizenden loopen I 
Verschenen zijn in sieendruk, tanding 11 }'2 • 

500 Roebel lood ; man die een vlag plant niet de sowjetster. 
1000 » bruin ; zaaiei. 
5000 » groen ; fabrieksarbeider en viouwenfiguur. 

GOUDKUST. 
De 3 d. verscheen in blauwe, met het nieuwe wateimeik 

GUATEMALA. 

IERLAND. 

De 20 centavos der uitgifte 1902 weid 
oveidiukt met 1922/Docey/MediO/Cenlavos. 

Denzelfden opdruk veikieeg de 90 centimes 
der uitgifte 1918/19. 

Van deze serie werden vooi ts nog overdrukt : 
25 centavos op 60 centavos. 
25 centavos op 90 centavos. 

In het Api i lnummer schieven wij 
dat de 2Y2, 4 en 9 d zouden veischii ' 
nen met den Kelt ischenopdtuk in;öw/

Deze waarden zijn thans vcischenen > 
exemplaien werden ons geloond door 
de firma's Yaar en Co. en Zumstein 
Bern. 

i»osrzt.at\,HKHoiu ^^^^Uk "^f^Ék. -£i.W9 i '(^■■■O'-m DIR. L E O N D E RAAT 
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HONGARIJE. 
Van de in het vorig nummer in uitzicht gestelde nieuwe 

waarden zijn verschenen : 
Frankeeizegels i'/a. 2, i ' / j . 3,472 <2n 6 kronen alle oogsttype. 
10 kronen, parlement type. 
De firma Yaar dank voor toezending. 

INDO CHINE. ■ 
In het koeiseerende t} pe vei schenen de 

nieuwe waarden : 
11 c , violet. 
12 c . bruin. 

\ 'oorts «erden in dezelfde uitgifte van on
derstaande waarden de kleuien gewijzigd: 

4 centimes, thans geeloranje. 
5 centimes, thans lose. 

10 centimes, thans blauw. 
15. I\I. 

ITALIË. 
De serie pakketpostzegels weid uitgebreid m e t : 

TC Lue, lila. 15 Lire, olijfgioen. 
JOHÜRE. 

De koeiseeiende 10 en 50 cents verschenen 

met het watermeik & KW S. C. 

KARELIE. 
In het Maartnummer gaven wij de 

volledige lijst van de nieuw uitgekomen 
sei ie. De firma Yaar stelt ons, door 
toezending van exemplaren in de ge
legenheid, dit zegel af te beelden, 
waarvoor onzen hartelijken dank. 

In deze teekening verschenen : 
5, 10, 30, 25, 40, 50, 75 pennia. 
I, 2, 3, 5, 10, 15, 30 en 25 mark. 

Ze zijn alleen geldig in het veikeer 
met Finland. 

L E E W A R D EIL. 
Met het nieuwe watermerk lé t j * verscheen d e ' / j d.biuin . 

V. Gastel. 
LETTLAND (Maart'22). 

In nevenslaande leckening vcischccn 
de 50 k. violet. 

De heer de \ \ ' ce i ih dank vooi be
ucht . 

MALTA. 
De 10 shilling  « a t e i m e i k C C 

met den opduik »SelfGoveinement<' 
is niet meer te verkrijgen. 

Thans is veischeren de 10 shilling 
in nevenstaande teekening, doch met 
de aanwijzing »Postage and Revemu.« 
en genoemden npdiiik. »«•»'' 

\ 'oor ts zij medegedeeld, dat d e n i e ü  ' 
\s e definitieve serie bi rnenkoi t te ver
wachten is. 

Daar de vooriaad '/'t ^ '"^l^ denzelf
den opdruk uitgeput was, veischeen 

de 2 d gl ijs met den waardeopdruk One Farthing en Self 
Governement. 

Dezen laatsten opdruk verkieeg vooits de 6 d met het 
nieuwe watermerk C A . S. C. 

MAROKKO. (Fransche post). 

IIIIHIIIII>|l|IHtllUHÜ^flllU*IHII4|| 

IMH laiiii'iiitinut 

een sieiaad zullen vormen voor 

MEMELGEBIED. (April '22.) 
Van verschillende zijden, o.a. 

In de Januari kroniek 
meldden wij de te ver
wachten verschijning van 
een 3 tal luchtpostzegels 
in de waarden : 

75 centimes blauw. 
1 franc rood. 
2 fianc violet. 

De firma Zumstein zendt 
ons thans deze zegels, die 
door druk en uitvoering 

elke verzameling. 

de firma Yaai en Co en den 
heer de Weci t te Amster
dam bereiken ons de 
nieuwe opdrukken vaor 
dit gebied, alle met hoofd
letter M van Mark. 

1 Mark op 40 centimes 
I 25 » » 6 0 » 
1,50 

3 
5 
6 
9 

45 
60 

I 
2 
5 

franc 

MEXICO. 
Als aanvullingswaarde van de herinneringsserie 18211921 

verschenen de 10 pesos, biuin en zwart. 
Voorts de eerste waaide van de reeds lang in uitzicht ge

stelde luchtpostseiie : 
50 centovos blauw en karmijn. 

MOZAMBIQUE (Apiil '22.) 
Van het Ceries t \pe weid de 2'/2 c. oveidiukt met 

— r^O C. 15. M. 

NIEUW ZEELAND. 
S. C. vermeldt de onverwachte veischijning van het 

overwinningszegel van "'j penny oveidrukt met 

2 d. 2 d. 
Twopence. 

OOSTENRIJK. 

wmrftmfom^ rm 
De in de vorige kroniek vei melde 

»musicK serie is verschenen. Vaneen 
tweetal van deze, keuiig ui lge\oeide 
zegels geven wij hieibij de afbeelding. 

Vei schenen zijn : 
2I/2 kronen beeltenis \ an Haydn, 

[biuin. 
» » Mo/art, 

[donk. blauw. 
;> van Beethoven. 

[donk. gl ijs. 
» » Schubert , 

[donk. violet. 
» » Bruckner, 

[donk groen. 
» » Johann Strausz, 

[rosd bruin. 
» » Hugo Wolf, 

[geel bui in. 
De nominale v/aarde bedraagt dus 

200 kionen, de kostprijs 2000 kronen. 
De ovei waarde woidt besteed voor 

liefdadige doeleinden. 

5 

7'A. 

50 

1 0 0 

uj**<jduw!ri<i . i j i 
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PARAGUAY. 
In, van de uitgifte 1920 eenigszins afwijkende teek.^ning o.a. 

ontbreken de jaartallen 1870 - 1920 
verschenen : 50 centavos en i peso. 
Deze zegels komen ook voor met overdrukte € , verkoiling 

voor Campana, wat beteekent, dat deze zegels slechts frankeer 
geldig zijn op het platteland, waar zij in de hulpkantoren te 
koop zijn met lo"/, korting. 
PERZIE. 

Als gevolg van de gewijzigde posttarieven waarbij het port 
van een brief voor het buitenland werd verhoogd van I2chahis 
op I kran (20 chahis) werden van de koeiseerende uitgifte de 
volgende waarden voorzien van een opdruk : 

op 12 chahi : i kran Benaders (het Perzische woord voor port), 
op 6 chahi : 10 chahis Benaders. 

De opdruk werd door middel van een handstempel geplaatst. 
PORTUGAL. 

In de Januari-kroniek gaven wij den lezers den raad, met 
alle aandacht de uitgiften van dit land te volgen, daar allerlei 
verrassingen te verwachten waren. Het blijkt nu, dat met den 
stroom van klcurwijzigingen en nieuwe waaiden een begin is 

gemaakt, waardoor menig zegeltje, dat eerst 
kort in omloop was, tot kleine .'.eldzaamheid 
wordt verheven. Enkele dezer klcurwijzigingen 
vermeldden we reeds in vorige nummcis . 
Volledigheidshalve volgen hieionder de wijzi
gingen, die zich in den jongsten tijd voordeden: 

frankeerzegels cerestype ; 
I c , bruin. 

1V2 c , groen. 
3 c , karmijn. 

30 c , bruin. 

portzegel: 
'/j c., licht-bruin. 

1 c , geel. 
2 c , bruin. 
3 c., lichtgioen. 
4 c , lichtlila. 

60 c., blauw, 
i . io e s c , bruin. 
1.20 e s c , geel-groen. 

3 e s c , grijs-groen. 

5 c , karmijn, 
ïo c , ultramarijn. 
20 c , groen. 
24 c , groen. 
50 c , groen. 

72 c , groen. 
- I ROEMENIE. 

|iAXADEP!.ATfl 

De heer Felix Gruen, te Bucarest, zendt 
ons de nieuwe 2 Lei port, zwart^ in neven-
staande teekening. 

Voorts verscheen in de teekening van 1916 
de 10 bani, bruin. 

RUSLAND. 
De in het Aprilnummer vermelde »hooge« opdi ukken zijn 

thans vervangen door de definitieve waarden. Verschenen 
zijn in nieuwe teekening: 

5000 roebel violet. 
loooo » blauw. 
22500 » violet op 

bruingeel. 
Voorts in de teekenin-

gen der 20 loebel : 
7500 roebel blauw. 
Alle waarden ongetand. 
De eerstgenoemde waar

den venoonen een vuist, 
die een hamer omklemt ; 
op het lint, dat over het ge-
heele zegel is uitgespreid, 
slaat vermeld : 
»Proletarieis aller landen, 
vereenigt U !• 

De achtergrond wordt 
gevormd door een vreed
zaam fabriekstafereel. 

Versrh' l lende inzendeis 
hartelijk dank. 

De heer Fischman te Haarlem 
zendt ons voorts ter inzage den 
opdruk 7500 roebel (diagonaal) 
op de 200 roebel. 

Verder toont hij ons een brief
kaart gefrankeeid met een zegel 
van 200 Roebel en twee controle-
en twee spaarzegels, alles netjes 
door de post afgestempeld. 

Velen onzer lezers zal het 
wellicht niet bekend zijn, dat 
deze spaarzegels ook aan de 
postkantoren verkrijgbaar zijn 
en ongeacht de nominale waarde 

verkocht worden voor 350 loebel en als zoodanig frankeerwaarde 
hebben als postzegel. 
Een dergelijke kaart is wel een curioos bezit. Den inzender 

hartelijk dank. 
SAARGEBIED. (April '32). 

SAMOA. 

mtmmmmmtm 

MÉtdMMfeM 

De serie in Fransche munt-
aanduiding werd uitgebieid met : 

20 centimes blauw 
30 » rood 
50 » blauw. 
Lien heer Mutsaers te Biussel 

hartelijk dank voor toezending. 

In het Maartnummer veimelddcn wij 
de verschijning van een serie in geheel 
nieuwe teekening, in de waarden : 

i/j, I, i ' /2. 2, 2V2, 3, 4, 5. 6, 8 en 9 
d. en 1 shilling. 

Door de vriendelijke bemiddeling 
van den heer Van Gastel zijn wij in 
staat van dit zegeltype de afbeelding 
te geven. 

SARAWAK. (April '22). 
In het koerseerende type, zonder wateimerk verscheen de 

3 cents groen. 
STRAITS SETTLEMENTS. 

Kleurwijzigingen : 
I cent zwart 

10 » ultramarijn, 
beide met het wateimerk "^J/ 

S. C. 

SYRII'2 (Fransche bezetting). 
De 5 mill, karmijn der uitgifte 1920 weid voorzien van den 

4-regeiigen opdruk : O. M. F. — Syrië — i piastre. B.M. 
S. MARINO. 

Kleurveranderingen : 
2 centimes, roodviolet. 
5 centimes, olijfgroen. 

TRINIDAD. 
In de koerseerende teekening verscher en : 

1 penny, bruin (vroeger groen). 
2 pence, giijs. 
3 pence, blauw. 

Den heer Van Gastel dank voor melding. 

tj**éë^'Hv*9tn.\'ii 
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/ W E D L N 

De 20 Oie, puipe i , tot d u s v t u e alleen 
vertikaal gepei foreerd, verscheen thans 
met perfoiatie van alle viei zijden. 

Z W i r S L R L A N D . 

De 40 centimes, mat blauw, wordt na een 
eenjarig bestaan vervangen dooi de 40 cen
times, donkeiblauw. Zumstein 

1 Poststukken. 

Nederland Len zeer cuneuse briefkaart deed dt Heei Post 
mij toekomen, deze zond een kaart ^an i2'/2 op 5 c naar Bazel, 
deze weid door den geadiesseerde geweigerd — omdat ze n b 
met 30 centimes strafport belast was \ erklare, wie 't kan ' Stelt 
de postume de d n e r s e aangesloten postbesturen met op de hoogte, 
hoe\et.l dL poito dei verschillende landen b e d r a a g t ' 

NederlandschIndië De heei l enshoek meldt mi) de meuue 
cnxeloppe \ a n 20 cent met den tegenwooidigcn waaidcstcmpel 
in 't blauw in plaats van groen 

Lm 20 c blauw 
Australië De heer E Colago Belmonte zendt mii eennieuwe 

strook dezer kolonie \ an i p met George als waTide^tempel, 
voordruk „Newspaper only", boekdruk 

Str. I p. karmijn op grijsbruin 
I{araii)a De poststukken, die deze opdruk naast den waarde 

stempel ontvingen, zijn ongebruikt altijd voorzien van een ovalen 
zwarten stempel, waarin onderin o m P G H Z S i l R , P 6 C S . 
Ik vermeld dit, daar deze dikwijls vooi een welwillendheidsaf 
stempeling wordt aangezien, hetgeen het met i s , het is een 
controlestempcl. 

België Hier verscheen een nieuwe kaait, gebruikt als „kennis 
geving van ontvangst" van pakketten per spoor verzonden. De 
waardestempel komt oveieen met de tegenwoordige spooiweg
zegels, carton gewoon of gewolkt * 

Spoorw ontv kaait 20 c gioen op geel 
Britseh Indié Noid Fit 1 idssk meldt h t t couvert van </2 a 

,roen men zwarten opdruk „nine pies ' , waaidcstempcl George, 
die Gunzsache deelt ons een nieuwe dienstkaait mede met 2'/j 
legel voordruk, op het regel staat „On Service". 

L m 9 p op 1/2 3 groen. ' 
D K >/2 a gl IJS 
Finland. Verschenen is de definitieve uitgifte van de briefkaart 

van 60 pennie. Bi. 60 p violet op wit 
Groot Brittannië. Om de oude voorraden enveloppen vooi 

aangeteekende brieven op te maken, gaat men hiei dooi met 
het bijdi ukken van een tweeden waardestempel , die Ganzs meldt 
reeds de volgende 

4 2 p . biuin en oianje (N" 27, f. G) 
T I p groen en lood (N' 33, F) 

2  j  2 p /wait en lila (N" 26, P) 
Hongarge Men behoeft geen specialist te zijn om toch op 

te nemen een waardestempel, die leeds tot de oudere behooit 
en nog met werd gecTt^Iogiseeid De poststukken der uitg 
1900 van 10 tillei kaïmijn veischenen in 1912 (?) met nieuwe, 
kleineie cijfers in het zegel Ik vond l e e d s . 

Env 10 f. karraijn, form c, d (N' 16) 
Br. 10 f. » op gioen (N ' 25) 

Env aanget br j 
4 

Mozambique. De heei C George is zoo goed mij een nieuw 
ontdekten kaartbrief te zenden, welke waarschijnlijk wel geen 
noviteit zal zijn n l kaaitbrief n» i, oveidrukt met l oodeb lok
letters R E P U B L I K A , de gecatalogiseerde opdruk is groen 
in antiqua (N'. 6) 

Kbf 25 reis losa op l o o m k l , 100de opdruk 

NieuwZeeland Uit het gemelde Noorsche tijdschnlt neem 
ik het bestaan van t en nieuwen kaartbrief ovei 

Kbf 2 p. olijfkl op blauw 

Portugeesche Kolonien. Bij velschillende Cereswaaidestem
pels wordt de naam geflankeeid door een 5 straligen stei De 
stand van dezen ster is niet steeds dezelfde, hij rust nu eens 
op een, dan weer op 2 punten. Het is een verschil, dat ook 
bij de zegels vooikomt, en waarop, voor zoover mij bekend, in 
ons blad nog met de aandacht werd gevestigd Deze mededee
Iing dank ik ook den heer George 

Ruuienie De kaart van i lei die ik in Nov '21 meldde, 
was op wit k a r t o n , nu veischeen dezelfde waaide op grijs. 
Tevens ligt een postwissel voor mij met Koning Ferdinand m 
een hoogen vie ihoek , carton wit, waarde 30 bani Nog nergens 
gecatalogiseerd vond ik een anderen postwissel met Koning 
Kaïel van 5 bani, die zich van den bekende onderscheidt door 
het ontbreken van een tarief, carton wit, vooi di uk zwiit 

Bi I 1 lose op grijs 
P w 5 b. geelgioen op wit (Kaïel) 
30 b chocoladebruin op wit ( terdinand) 

Rusland In Senf woidt bij kiuisband N ' 2 (Ale \andt i 11) 
alleen gesproken van foim c (97 X 444) Ik bezit deze kruisband 
echter met den bekenden Ukraine opdiuk in foim b (134 X 
376) zoodat ZIJ waarschijnlijk ook zonder dien opdruk ook wel 
in dit foimaat zal bestaan. Is zij iemand b e k e n d ' Bestaat het 
gioote foimaat ook met Ukraine o p d r u k ' 

Spanje Om ons te heunneren dat het nog steeds geen pais 
en Mee hiei op aaide is, heeft Spanje veldpostkaarten uitgegeven, 
met Mars als waardestempel zondei waarde Deze kaai ten woi den 
kosteloos uitgereikt maai behooren voor de uitreiking van het 
legimentsstempel vooizien te woiden, voordruk blauw, caiton 
lichtgiijs en wit 

Trenganu Nord Fil. Fidssk. beucht het veischijnen van een 
enveloppe voor aanget brieven met den voist als waardestempel 

Env. aanget br. lo e ultiamaiijn ( form G' ) 
T/eehoslowaltie Len nieuwe kaart, met wapen boven de 

deelstieep , waaidestempel bevrijde maagd 
Br 50 h geelgioen op geel. 

f 
:: 

Afstempelingen. # > 

V 
Iets o?er de Britsche Veldpostafstempelingen. 
\ an alle postadministratien dei in den weieldooilog betrokken 

geweest zijnde landen heeft ongetwijfeld de Butsche de moei
lijkste taak gehad Hoewel de Lngelsche veldpost leeds in den 
Krim ooilog is weikzaam geweest en eveneens gedurende de 
latere expedities in Lgv pte, 1 ibet en China en vooial tijdens 
den 1 lansvaal ooilog veel coiiespondentie vanen a a n d e t i o e p e n 
heeft moeten veiweiken, is dit alles niets geweest veigeleken bij 
hetgeen kwam kijken om de ontelbare legeikorpsen op de vele 
steeds afwisselende gevechtsfronten in den grooten oorlog in vei
binding met het moedeiland te houden Fn zelfs nu nog is de 
veldpost in actie bi) het Britsche bezettingslegei aan den Rijn, 
in Mesopotamie en Ierland Veizamelaars van veldpostslempels 
vinden hier een ri)k gebied daai ruim 1600 verschillende afstem
pelingen bekend zijn Wat dit vooi de autoriteiten te befeeke 
nen heeft gehad begrijpt men het beste als men weet dat men 
bij het uitbreken van den oorlog slechts over 35 velschillende 
stempels beschikte, die leeds gediend hadden bij de g ioo tema 
noevies londom Sahsbui) (1910) Cambiidge (1912) en Bletchlev 
(1913 en die nu het legei van generaal 1 rench naai België en 
ï i a n k n j k veigezelden 
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De koloniale stempels vertoonen evenveel t \pen als de ver
schillende rassen die Indië en de dominions bevolken, doch 
afgezien van spéciale administratieve stempels, zijn de Engelsche 
tot 3 hoofdgroepen terug te biengen gebruikt op alle fronten 
waar Engelsch bloed gevloeid heeft, in Vlaanderen, Franki ijk en 
Lombardije, Dardanellen en Salonica, Egypte en Palestina, I\Ies-
opotaniië, Siberië en de Moermankust, Oost-en Zuid-West Afrika 
en na den wapenstilstand zien wij ze nog in gebruik aan den 
Rijn en in Silezië, in Azerbaidschan, Constantinopel. Klein Azië 
en S\rië. 

Groep I. Ue kleinste, omvat indien wij eenige variëteiten buiten 
beschouwing laten, slechts lo stempels die dienden voor de 
diverse plaatsen waar hoofddepóts gevestigd waren. Enkel en 
dubbelring datumstempels met omschrift »BASE ARMY POST
OFFICE« en onderin nummer of letter. 

Bekend zijn; voor de Fransche Expeditielegers de nummers 
1. (Havre), 2. (Rouen), 3. (Boulogno s. Mer) en i . (Calais), veider 
K. (Kantara) T.. (Port Said) W. (voor de Adriatische missie 1916) 
X. (Salonica en de Dardanellen) Y. (evenals W. zeer zeldzaam 
en gebezigd te Mudros tijdens den aanval op de Dardanellen, 
het postkantoor was eerst aan boord van H.M. »Aicadian« toen 
H.M. ».Arragon« en later op het eiland gevest igd: na den on-
gelukkig-en afloop van de Dardanellen-expeditie is deze stempel 
nog te Cairo gebruikt), Z. (Ale.xandrië, als basis voor de t ioepen 
die het Suez-kanaal verdedigden en later PaJest/oa introkken). 

(iroep 2. Enkel en dubbel i ing dat i imstempe's met omschrift 
»ARMY POST OFFICE« (leger postkantooi), nummer en/of letter 
(S) onderaan, werden gebezigd op de cxpedi t iekanto 'en . 

De nummers 1 tot en met 83 zijn reeds bij de bovenvermelde 
manoevres gebruikt en verder in Vlaanderen en Noord Frankrijk 
evenals de nummers 34/89 waarvan 76 te Parijs en no. 100 in 
Italië. Of nos 90/99 en de nummers boven 100 gebruikt zijn Js 
nog niet bekend, doch twijfe'achtig. U.R. konit ecrsf in 1919 
te Keulen voor. waar bet hoofdkwartier der .hezefti'ng'stroepen 
zich bevindt, L 1/16 zijn gebruikt op de »Lines of communication«' 
in Italië, b.v. te Genua, Milaan, Rome, Turijn etc. L 14 o.a. 
later te Fiume evi L 15 bij de militaire missie te Weenen. P . B . 1 
komt voor op brieven uit Murmansk en P . B. 2. benevens P . B . 
Z. uit Archangel (Noord Rusland). Een speciale onderafdeeling 
zijn de stempels II. 1/74 en B^/BZ. R. is hier de afkoiting voor 
»Railhead«, het spoorwegstation der divisie in Fiankrijk en Italië 
(behalve R 28 en BX 16 uit de Salonicazone en B (x is de af
stempeling van het »General Head Quarters Railhead«, Ook de 
S-afdeeling komt veelvuldig voor S Stationer) (blijvend) én doelt 
op vaste kantoren. S 1/97 zijn gedurende den oorlog in Fran
krijk in gebiujk geweest S 100 te Taranto (Italië). Na den wa
penstilstand komen o.a. voor 8 40 te Keulen, S 48 te Mons 
(Bergen) S 68 te Bonn, S lOö te Rotteidam (ja lezer! op Hol-
landsch grondgebied,- het depot voor de Rijnbezettingslegers) 
S 106 te Brussel, S 110 te Antwerpen, S 120 te Düren. S. X. 
1/24 werden gezien uit Salonica en E g \ p t e evenals 8. X. 1/54 
die ook te Malta, Palestina, Syrië en aan de Dardanellen gesig
naleerd werden. Verder is van Salonica T 20 bekend en ook 
T 42 en T 62 komen voor, terwii! Y na den wapenstilstand in 
Constantinopel opduikt evenals Y 1 en \^ 2 in Klein Azië ge
zien zijn. 

Bovendien komen in deze groep ook machinale afstempelingen 
voor, b.v. A. P. O. I. (Havre( 2 (Rouen) 3 (Boulogne) 4 (Cahis), 
waar hoofddepóts gevestigd waien en dus eigenlijk tot groep i • 
behooren. De 3 regelige stempel staat hier tusschen 5 golilijnen 
en deze machinestempels ziin verder gebruikt te HaiÄeur (S I2) 
Etaples (S 17) Trouville (S 60) en later te Bonn (3) en Keulen 
(S 4o). 

Groep 3. De laatste, is de meest uitgebreide. Enkel en dub
belring datumstempels met inschiift »FIELD POST OFFICE« 
(Veld postkantooi) nummers en of letter(s) onderaan. Deze kan
toren hadden geen vaste standplaats, waren dicht achter de vuur
linie gelegen en avanceerden of retireerden met de troepen naar 
gelang de krijgskansen afwisselden. O. a. komen voor de 
nummers 1/234, A 1/7 (voor de Army Head Quarters - leger 
hoofdkwartieren) .A.D 1/5, i B / 4 B (Biigades of Guards - Garde 
divisies) C 1,17 C.P.. C R . C.X. en C 2 X (Cavalry Brigades) D 
i/D 71; (Divi'iional Head Ouarters, divisie staikvvartier) DC i/4. 
DK, DL, DM. DN (Navaf Division) DP i/4, DQ (Tank Corps 
Head Ouarters) DSM etc., FD 1/9 (Italië-Field Distiibution office) 
G (Generaal Hoofdkwartier in Frankrijk) G.M. (General Head 
Quarters Mediterranean) GO (General HO Italy GX (G.H.Q 

Salonika) GZ (G.H.Q Gallipoli) H 1/22 voor de »Corps Head 
Quarters« HC 1/3 1/3 HD (Highland Divisions) 1/3 K (Tank Corps) 
1/3 LL (Lowland Divisions). Dc North Midland E)ivisions gebruikten 
de stempels 1/3 M slechts gedurende Apiil en Mei 1915. deze 
zijn dan ook zeldzaam, daar ze \ 'crvangen weiden door de nummer-
stempels 137/139, 1/12 P seiie gebezigd in Noord Rusland (15 Keni) 
22 (Kandakstad) 33 (Petchenga) 55 (Archangel) 99 (Kola) Q 1/5, 
SWY 2. T 1/74 voor den trein Trainlegertrein) W l / i i en 1/15 
W (voor de Australische divisions) 1/12 X (voor de Canadeezen) 
1/8 Y (voor de Qeomanrij) en 1/4 Z (voor de Nieuw Zeelanders.) 

Na I Juli 1916 en tot i Februari 1919 hebben de stempels 
met letters en nummers meestal geen betrekkking meer op de 
formaties waarvoor zij aangemaakt werden, daar bij tusschen-
poüzen van ongeveer 3 maanden de divisien en brigades hunne 
stempels onderling ruilde om den vijand op een dwaalspoor te 
brengen. Ook Duitschland en Italië hebben soortgelijke taktiek 
wel toegepast. Eerst omstreeks i Februari 1919 werden de 
stempels wederom aan hunne oorspronkelijke eenheden terug
gegeven. 

Zij. die meer omtrent deze interessante afstempelingen- weten 
willen, raad ik aan te bestellen bij Rev. P. E. Raijnor, Tingc-
wick Rectory, Buckingham, het door Z. Eerw. uitgegeven boekje 
»A Reference List of Britisch Ai my Postmarks used in the'Great 
War 1914 to 1919«. Prijs franco 2/8 of bianco doorschoten 3/2. 
Dit boekje behandelt op 26 pagina's druk met 3 suppletielijsten 
en 36 afbeeldingen alle 1600 tot nu toe bekend geworden slem
pels en vele koloniale en administratieve afstem pel in gen. Ook 
ondergeteekende is steeds gaarne bereid \ ragen over veldpostaf-
stempelingen etc. in dit blad te beantwoorden. 

J. P . TKAXNIiERC. 

België . Een brief uit />V«jw/was voorzien van den volgenden 
stempel : 

C 0 N G 
J)K 

N .\ T 
1 

L ' 
28 

R E S N A T I O N A L 
E X P O R T A T I O N 

29 ET 30 AVRIL 

I 0 N A A L C 0 N G R E S 
AN" 

28 

HEX U I T V O E R 
29 EN' 30 APRIL 

Canada. Toronlo (Out.) stempelt machinaal: 

R E G I S T E R 
L E I T E R S 

o r 

VALUE 
1 

dus een \erzoek om brieven met waardevollen inhoud te laten 
aanteekenen. Het zou aanbeveling verdienen, dat ook hier een 
dergelijke stempel verschijnt; het op alle postkantoren hangende 
verzoek om geen zilverbons te sluiten in brieven, die niet worden 
aangetcekend, schijnt niet altijd opgevolgd te worden. 

Gedurende Januari jl. stempelde Toronlo: 

REMEMBER THE 

NATIONAL FISHDAY 
F E B R C A R Y - i 

Tunis. Op een brief uit Tunis kwam de stempel \ o o r : 

CHEQUES POSTAUX 
D E . M A . V D L / L ' G L A E R I L R E 

D'UN C O M P T E C O U R A N T 

dezelfde reclame dus voor den Postcheque en (iirodienst, die uij 
reeds uit eenige Fransche steden zagen. 

'x^^ai^mf^^&^w^wtÉ^'ii^^^^t^:^* o ^ C I R . L E O N D E RAAT 

file:///erzoek
http://De.ma.vdl/


N E ü E R L A N D S C H MAANDBLAD VOOR PHILATELIE. 93 

Noorwegen. Een machinaal stempel, verzoekende om duide
lijke adresseering en vermelding van den afzender, kwam voor op 
een brief uit Christiania : 

SKRIV JULEST NUIG ADRES 
0 6 AVSENDERENS NAVN 

Vereenigde Staten. Ook Xt:w Vork doet een dergelijk ver
zoek blijkens den stempel : 

ADDRESS 
YOUR MAIL 

TO 
S T R E E T AND 

NUMBER 

Chill. Het zelfde verzoek is hier op minder bevelenden toon 
gedaan. 

Een brief uit Santiago vermeldt zeer beleefd : 
AL CONTESTAR NO OLVIDE UD 
INDICAR Ml DOMICILIO. CALLE 
NUMERO, O MI CASILLAPOSTALE 

dus woordelijk, 
>Bij de beantwoording vergete U niet« 
»aan te geven mijn woonplaats : straat«, 
»nummer, of mijn postbus.« 

Vereenigde Staten. FrancoStempel. 
De op bladzijde 64 vermelde machinale stempel, vooikomend 

op brieven van »The National City Bank of New Yorki , is al 
weer buiten gebruik gesteld en vervangen door een machine 
eveneens in rooden inkt. 

Hieruit blijkt dus, dat »P. 6.< van den eerst vermelden stem
pel betrekking heeft op het »permit«nummer en > M. 1057« op 
het nummer van den meter, (automaat). 

Ital ië . Voor het van 4—ir Juni a.s. te houden philatelistisch 
Congres te Triest wordt nu reeds propaganda geniaakt door den 
s t empe l : 

IX CONQRESSO 
FILATELICO ITALIANO 

TRIESTE 
411 GIU6N0 1922 

Letland. 11 —25 Juni a.s. zal er te Riga een internationale 
tentoonstelling gehouden worden blijkens de afstempeling: 

INTERN. IZSTADE 

EXPOSITION INTERN. 

RIGA 1125 VI1922. 

Duitschland. Het schijnt, dat alle Duitsche badplaatsen reclame 
voor zich zelf gaan maken door middel van den poststempel. 
Een brief uit Baden Baden had de volgende afstempeling : 

BADEN BADEN 
SCHÖNSTER 
FRÜHLINGS 

A U F E N T H A L T . 
Bad Oeynhausen gebruikt een gecombineeid plaatsnaam, 

datumpropagandastempel , n.1. een groot model dubbelr ing
stempel met dwarsbalk, z.g. , ,Doppelsehnen leisten" type. 
Tusschen de dwarsbalken staat de datum „28422, 34 N." 
terwijl tusschen de ringen en over de segmenten verdeeld, 
voorkomt .,BAD OEYNHAUSEN h e i l t H e r z  , N e r v e n u n d 
G e l e n k k r a n k h e i t e n " , waaruit dus blijkt, dat dit bad genees
kracht bezit voor lijders aan hart, zenuw of gewrichtsziekten. 

Hartelijk dank aan dr. van Dam voor toezending. 

Een nieuwe Proefdrukßriefl(aart. ... 
Zoo nu en dan duikt er wel eens wat op;%aSi;^«;S#f<léét=fc' 

wist, dat het bestond. Men kijkt juist in dezen tijd" van ovêrtfiük' 
kaarten niet zoo snel verwonderd en begroet een tot nog toe 
onbekende variëteit tegenwoordig hoogstens m e t : »Hé, die ook 
overdrukt !«. Anders is het natuurlijk, als men plotseling iets 
voorgelegd krijgt, waarvan het bestaan totaal onbekend was. Zoo 
ging het mij, toen ik uit een brief van den heer Maas Geesteranus ■ 
een foi muiier ontvouwde, dat geheel gelijk was aan het briefkaaTt
formulier met bruinen rand (waaruit later door het bedrukken 
met het 5 centzegel van den Koning, de bekende bruinerand 
brieikaart ontstond), maar dat geheel in o r a n j e gedrukt was, 
land, tekst, adreslijnen, alles in oranje! Ik stond eersteenigszins 
sceptisch tegenover deze onbekende, en dacht onmiddelijk aan 
de vervalsching van de bruinerand kaart, waarbij de blauw erand 
kaart no. 4 (met Aan en te) geheel met bruin was overtiokken ; 
bij deze vervalsching echter komt, hoe nauwkeurig het overtrekken 
ook geschiedde, de blauwe onderkleur toch hier en daar te voor
schijn. Bij het voorge'.eode exemplaar was van overtrekken of 
te voorschijn t ieden van bruin geen sprake. 

Een kleurvervalsching ! ? Hiervoor zou kunnen plei ten; 
ie dat de druk niet zoo abso'.uut zuiver is als bij de andere 

bruine formulieren; deze Ictteis zijn hier en daar iets uitgeloopen, 
hoewel dat, maar dan in gelinge mate, ook bij andere kaaiten 
voorkomt; 2e dat Moens, die anders goed op de hoogte was m e t  ' 
de Nederlandsche proeven, deze kaart, noch in zijn boek, noch 
in zijn beschrijving dezer soort kaarten in de Timbre poste vati 
1900, vei meldt ; ook vind ik ze niet in mijn aanteekeningen, die 
ik maakte bij mijn onderzoekingen van prteven in de collecties 
der firma Enschede en van den heer Matthes. 

Tegen een veivalsching zijn \ erschillende gionden aan te voeren : 
ie. Is het stuk gedrukt met hetzelfde materieel, waarmee 

het biuine formulier en lal van andere kaarten en proeven ge
drukt zijn ; het bezit dezelfde kleine afwijkingen als deze. Zoo • 
vertoont de linkerbovenhoek de kleine onregelmatigheid, dat de 
buitenste omrandingslijnen zeer dikwijls niet een rechten hoek 
j " " vormen, maar dat de bovenste lijn iets naar rechts inspring;t 

I ; A a n slaat ook hier niet op dezelfde hoogte der 
eerste adreslijn, maar iets daarboven ; 2e, de oranje tint is juist 
gelijk aan die, waarin verschillende kaartproeven der firma 
Enschede zijn gedrukt, zooals bijv. de 6 ontwerpen der oudste 
Nederlandsche kaar t ; 3e, het is waar, dat deze proef niet voor
komt in de beschrijvingen van Moens, noch in de collecties 
Enschede en Matthes, voor zoover ik kan nagaan, maar was dat 
ook niet het geval met de kaart, door laatstgenoemden heer in 
1918 verkregen en door mij in no. 7/8 van het Nederlandsch 
Tijdschrift van dit jaar beschreven ; hierbij komt, dat het Minis
terie van Financien, waaronder de posterijen indertijd ressorteerden 
in dien tijd van bijna alle kaarten proefdrukken liet vervaardigen; 
het zou dus wel een afwijking van den zegel zijn als het dit niet 
gedaan had voor het »bruinerand« formulier. Het zou mij niet 
verwonderen als later de roode, blauwe, groene en andere, ge
kleurde randen ook te voorschijn kwamen 

Het Ministrieel besluit waarbij deze formulieren werden inge
voerd is zeer kort en lu id t : 
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»Circulaire No. 918, Extract uit het Register der Resolutien 
van den Minister van Financiën, 'sGiavenhage, den yden Fe
bruari 1874. 

Art. 4. Voor de briefkaarten zondei poststempel is een nieuw 
formulier vastgesteld, dat ten aanzien der kleur van de vioegerc 
formulieren afwijkt. 

Ook is op het nieuwe model de nota aan den voet weggevallen«. 
Vermeld zij nog, dat het karton van de nieuw gevondene afwijkt 
in kleur van het uitgegeven foimulier; het is loomkleurig in 
plaats van zeemkleurig, iets dunner en misschien aan de achtei
zijde wat ruwer. 

Is mijn conclusie onjuist, als ik op grond van het bo\enstaande 
aanneem, dat ik in het bezit gekomen ben van een tot heden 
onbekenden proef? Ik geloof het niet. 

W'. P. CühTERLb Pz. 

BritschNoordBorneo. In de AprilKroniek vei meldden wij 
reeds met enkele woorden de voorgenomen uitgifte van een serie, 
ter gelegenheid van de »MalayaBornco tentoonstelling.« Het 
blijkt nu, dat ook de staten Kedah, Kelanlan, Brunei en Treng
ganu een dergelijk voornemen hebben. Het is met deze uitgilte 
alles behalve in 01 de en de Engelsche Philatehstische peis staat 
op haar achterste btcnen, zóó zelfs, dat de fiima Whitfield King 
en Co. en andere van bekenden naam weigeren deze zegels te 
leveren of op te nemen in hun catalogi. Men zij dus met de 
aanschaffing er van voorzichtig. 

Bargenlaud. In een vorig nummer waarschuwden wij tegen 
den aankoop van de zegels, uitgegeven voor dit deel van Hongarije. 

De firma Yaar zendt ons een complete serie ondei mcdedee
ling, dat thans gebleken is, dat deze uitgifte »officieel« is. 

Tot onzen spijt kunnen wij deze meening niet deelen ; het is 
en blijft een raar zaakje met deze zegels. In onze opinie worden 
wij versterkt door een officieel bericht van de Hongaarsche 
postadministratie, hetwelk wij aantroffen in Stamp Collecting 
no. 446, bldz. 91. Hieruit blijkt, dat «deze zegels waren uitgege
ven door de onachtzaamheid of onwetendheid van één enkelen 
postambtenaar.« 

Des te vreemder wordt de zaak, wanneer het waar is, wat de 
conespondent van S. C. verder meld t : »dat de geheele oplaag 
in handen is van een enkelen handelaar. 

Mochten deze inlichtingen niet juist zijn, dan zullen wij te 
zijner tijd onze waarschuwing tegen deze zegels gaarne herroepen ; 
tot op heden moeten wij haar evenwel handhaven. 

Castellorizzo. Voor dit eiland, dat zooals bekend door de 
Franschen aan Italië is afgestaan, verschijnt binnenkort een 
afzonderlijke serie. 

vfvvvviwnwOTvnM 

MMMMMUM*MMi 

Diiitsclilaud. Alhier ver
wacht men weldiade volgende 
aanvullingswaalden der lucht
postzegels : 25, 50, 60 en 80 
pfg., i, 2, 3 en 5 inark. 

rtmmmmm 

Italië. Het 111. Biiefmaiken Journal 
meldt, dat van de oveiu inningsserie 
een nieuwe oplaag zal verschijnen, daar 
aan veler aanvraag om deze zegels 
niet kan worden voldaan. 

De nieuwe oplaag zal ons 850.000 
series brengen. 

Jamaica. Zooals wij reeds vroeger 
mededeelden, werd de 6d der »plaatjes« 
serie ingetrokken, daar men bezwaar 
maakte tegen de gebezigde kleuren en 
tegen het gebezigde ontwerp, dat den 
slaventijd in herinnering bracht. 

Het zegel zal thans verschijnen in 
nieuwe kleuren — blauw en zwart — 
en teekening ; de haven van PortRoyal, 
de oorlogshaven voor de Britsche vloot 
in WestIndië zal er op worden afgebeeld. 

Jiij). Voor dit, uit een oogpunt van wereldtelegiafie belang
rijk eiland in den Grooten Oceaan, dat onder Japansche suzerei
niteit is gekomen, zullen ondeischeiden Japansche zegels worden 
overdrukt met den landsnaam. 

Japan. Hier te lande heeft men smaak gekiegen in het uit
geven van herinneringszegels. Zoo meldt S. C. dat ter gelegen
heid van het bezoek van den Pi ins van Wales een serie gelegen
heidszegels het licht zal zien. 

v««v«^r*wn^ 
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Let land . Met ingang van i Mei 
j l . zijn aUe uitgiften, behalve de 
laatste koerseerende, buiten omloop 
gesteld. Hetzelfde geldt voor alle 
opdrukken met uitzondering van de 
30, 50 en 100 Roebel op 50 kop. 

Libge. De prachtige serie, welke wij beschreven in het Sep
tembernummer van het vorige j aa r wordt uitgebieid meteen ige 
nieuwe waarden, noodzakelijk door de gewijzigde posttarieven. 

Men zal voor de nieuwe zegels bezigen de afbeelding van de 
Libysche Sybilla, voorkomende op Michel Angelo's fresco in de 
Si.xtijnschc Kapel te Rome. 

NeM'Foundlaiid. Van de »Caribou« seile zijn buiten omloop 
geste ld : 4, 6, 8, 10, 12 en 15 cents. S. C. 

!i5Dlfuns5marfc!: 

Onstenrfllf. Met ingang van i Maait 
jl. werden alle courantenzegels buiten 
omloop gesteld, ook de allernieuwste 
met het opschrift »Oosteniijk.« 

$ 
Veilingen. 

$ 

Door de firma J. van Hoek en J. K. Rietdijk, te RotUrdani, 
zal op Donderdag 18 en Vrijdag 19 Mei 1922, in een der zalen 
van Café »de Kroon«, Spui 10, te 'sGraveiihagc; hare 22e Post
zegelveiling gehouden worden van eene prachtige verzameling 
der geheele wereld. 

Door de firma M. Z. Booleman, te Amsteidam, zal van 2 2  2 7 
Mei J922, in »Krasnapolsky«, aldaar, eene belangrijke veiling 
gehouden woiden (de 69e) van het ie gedeelte van de kostbare 
vei zameling, bijeengebiacht door wijlen den heer P. J, B. Ruijs 
de Peie / , te Blücincndadl, en op 29 Mei en volgende dagen, in 
CaféRestaurant *De Kroon«, Spui, te ^sGraveiihagc, de 70e 
publieke verkoop van vermaarde, gespecialiseerde verzamelingen 
van Nederland en Koloniën. 

f*os T.ZCGELHANÖEL -d-'-Ê* O ^ Dl R> L E O N D E HAAT 
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^ 
Philatelistisch Allerlei. ^J^ 

Joegoslavië , 't Is niet altoos gemakkelijk uit elkaar te kennen 
den steendruk van Laibach en den boekdruk van Weenen van 
de »Ketenbreker«serie van 1919. De eerste is, zoo als men 
weet, de meer zeldzame. Bij de kleine waarden van 3, 5, 10 
en 15 h. is een zeer duidelijk kenteeken, dat de keten in de 
rechter hand bij de Laibachuitgave i TV2 millimeter verwijderd 
blijft van den ondersten gekleurden band, terwijl b i j d e W e e n e i 
uitgifte die keten in den rand uitloopt. D. Z. 

DiiUseh OostAfrika. In de groote peis heeft de lezer reeds 
het een en ander kunnen vernemen van de zegels voor dit ge
bied, die in de oorlogsjaren werden aangemaakt en in een 
onderaardsche bergplaats werden verstopt om ze niet in handen van 
den vijand te laten vallen. Ook, dat een deel dezer zegels 
binnenkort te Berlijn zal worden geveild. Aan het 111. Briefmar
ken Journal dat zijn mededeelingen ontving van het ministerie 
van Posterijen te Berlijn, ontleenen wij aangaande deze zegels 
het volgende : 

2 * /^ Heller 

Dentsch

Ostatr lka 
" D n D ■ 

Heller 2? /^ 
H d M 

i 1 RUPIE j 
r 

^Är 
■JK^WäÖfae. 

^KÊÊ^S^K-

vs^HnSHLv 
«^^HHHKH 

' ^ ^ ^ ^ 
■'?^^^ 

1 

DEUTSCH' 
OSTAFRIKA 

Duitsch OostAfrika werd koit na het uitbreken van den oorlog 
door Engelsche en Fransche oorlogsschepen geblokkeerd, zoodat 
nagenoeg niets in of uitgevoerd kon woiden. In de behoefte 
aan zegels welke in normale omstandigheden door Bei lijn ge
leverd werden, moest nu in de kolonie zelf worden vooizien. 
Men nam zijn toevlucht tot de frankeering m gereed geld, 
waartoe de betrekkelijke brieven weiden voorzien van een etiket, 
vermeldende het geheven bediag, Dit gaf evenwel aanleiding 
tot tal van inoeilijkheden en ten lange leste besloot men tot 
den aanmaak van een 3tal waarden, waarvan men het gemis 
het meest voelde, te weten de 2V2 en 7V2 Heller en ! Rupie. 

Van deze primitieve zegels — zie afbeelding — werden gedrukt : 
2V4 Heller 100.000 stuks (violet) 
7 H ' 300.000 » (kaïmijn) 
I Rupie 10.000 » (lichtrood). 
De beide eerste waarden werden in dezelfde teekening aange

maakt . 
Toen men met de uitgifte aan het publiek beginnen zou, 

kwam juist de hulpkruiser , Marie" die het gelukt was de 
blokkade te breken aan met een flinken voorraad zegels uil het 
moederland. De uitgifte der noodzegels was dus niet meer 
noodig ; om ze evenwel niet in handen van den vijand te laten 
vallen, werden ze opgeboigen in een geheime ondeiaardsche 
bergplaats . Thans zijn de zegels m.et goedvinden der Engelsche 
regeering weder opgegraven en naar Duitschlard overgebiacht. 
Door de vocht enz. zijn evenwel tal van zegels bedorven, zóó, 
dat vernietiging niet uit kon blijven. Een gedeelte van de goed 
gebleven rest wordt deze maand publiek te Berlijn verkocht. 

Al zijn deze noodzegels nimmer gebruikt toch zijn het be
geerenswaardige objecten voor den verzamelaar van Duitfche 
koloniale zegels. Het is dan ook te verwachten, dat de animo 
voor dezen verkoop zeer groot zal zijn. 

De zegels zijn doorstoken. De hierbij gegeven afbeeldingen 
zijn 'A grooter dan de ware grootte. 

Dnitselie Koloniën. In Krfuit is een postzegelvervalscher 
gearresteerd, die er zijn weik van maakte, Duitsche koloniale 
zegels met valsche afstempeling aan den man te brengen. De 
zegels dragen het keuisfempel van Gebroedeis Senff. In de bagage 
van dit heerschap vond men o.a. valsche poststempels der 
Duitsche koloniën en de keurstempels van Thier en gebr. Scnff. 

Men zij dus op zijn hoede. 

Groot Brittannië. De DirecleurGeneiaal der Britsche poste
rijen heeft het voornemen te kennen gegeven, de achterzijde 
van de postzegels te besteinmen voor reclame doeleinden, wat 
een bron van inkomsten belooft te worden voor de post en een 
geweldig reclame middel voor de belanghebbende, wanneer men 
weet, dat jaarlijks in Engeland verbruikt worden ongeveer 
4800 millioen zegels. Men gaat dus reeds een stap verder dan 
de Duitsche post, die de randen van de vellen voor reclame
doeleinden afstaat. 

Het is ons bekend, dat aan de Nederlandsche posterijen 
geruimen tijd geleden een zelfde voorstel van ambtenaarszijde 
is gedaan als thans de Britsche administratie zal invoeren; 
het is n.o . m. te betreuren, dat onze post zich in dezen weder 
de primeur laat afsnoepen. 

Polen. Stanley Gibbons waarschuwt tegen den aankoop van 
een serie groene »vodjes«, die als »postzegelsc woiden aange
boden' Het opschrift luidt '. »PocztaPolowaPowstanczaGorny 
.Slask1921«, terwijl de waarde 10 Oplata 10 op een af te scheu
len strookje is vermeld. 

Dezelfde waarschuwing geldt voor de Poolsche zegels over
drukt mei »Poczta Polska W Tuicji.« en waarde, die zooge
naamd dienen voor de Poolsche kantoren in Turkije. 

Rns land . Volgens het 111. Briefmai ken Journal hebben de 
drie radenrepublieken Azerbeidjan, Armenië en Georgië een 
bondsrepubliek gesticht. De philatelistische wereld zal daardoor 
wel binnenkort »gelukkig« worden gemaakt met de noodige 
nieuwe zegeltjes ! 

Y. S 
sterfdag 
bus, de 
waarop 

van NoordAmerilca. Den 25 Mei herdenkt men den 
van den grooten ontdekkingsreiziger Christoffel Colum

n beroemden Italiaan, geboortig uit Genua, de stad 
thans de geheele wereld de oogen heeft gevestigd. 

De geheele geschiedenis van de 
ontdekking van Amerika is op de 
bekende Jubileumserie uitgegeven 
bij het vierde eeuwfeest in 1892 in 
beeld gebracht. Wij geven hierbij 
de afbeelding van de hoogste waarde 
dezer serie met de beeltenis van 
dezen man, die miskend en ver
dacht gemaakt , 21 Mei 1506 stierf. 

Brievenbus. I 
Het is de redactie aangenaam te kunnen berichten, dat vanaf 

heden als vaste medewerker zal optreden de heer A. C. Voss, 
^lecklenburglaan 24, Biisswn 

Genoemde heer zal op zich nemen de verzorging der rubriek 
»Vragenbus«, waarin de lezers gelegenheid krijgen vragen te 
stellen. Zooveel doenlijk zal het antwoord opgenomen worden in 
een der volgende nummers. Vanzelfsprekend is, dat alleen vragen 
kunnen worden opgenomen en beantwoord, die \an algemeen 
philatelistisch belang zijn. 

Elke vraag moet door den verzoeker zijn onderteekend; die, 
welke aan deze voorwaarde niet voldoen, blijven onbeantwoord. 

Plet betrekkelijk antwoord wordt vermeld onder initialen ot 
opgegeven motto. 
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Prijslijsten, Advertentiebladen, 
i" Catalogi, enz. 'i 

' Ä Ederzièl (Amsterdam). Maandelijkschc prijslijst 4e j . no. lo. 

De Globe (Amsterdam). Maandberi.cht no. 26. 

General Anzeiger für P/iilalelü ß^^äm^slust M.) 4oc jr. nos. 

Sächsische Briefmarken Zeitung (Coldttz i. S.) 6e j . no. 4, 

Monthley Circular (Stanley Gibbons, Londen) no. 32.) 

Richard Bnrck (Brunswijk). Preisliste- ^7 | ' 5 ; alle nach dem i 
August 1914 erschienenen Europa-markcn. 

Wilhelm Schlechtrieni, Das Postwertzeichen af« KnKur-
dokument. Als 7e aflevering der Verzameling van postzegelkun-
dio"e verhandelingen, uitgegeven door den heer Edmund Stein 
te Potsdam, verscheen in de vorige maand voornoemd werk, dat 
de schrijver, de heer Schlechtrieni, reeds in April 1921 had afge
sloten, doch door belemmeringen van buiten af, eerst in dit jaar 
kon worden afgediukt. Het bock telt 55 4" bidz. benevens een 
voor het »voonvoord,« is evenals de voorafgaande afleveringen door 
dezen drukker in het licht gegeven, keurig gedrukt en zeer rijk 
verlucht met 100 afbeeldingen van cliché's, die het „Marken-und 
Ganzsachenhaus, G. m, b. H" te Berlijn gebruikt voor zijn 
veilincrskatalogussen en bereidwillig aan den drukker in bruikleen 
afgestaan. 

De inleiding begint er op te wijzen, dat, volgens den tegen-
woordigen stand der dingen, het verzamelen van postwaarden, 
vaak wetenschappellijk genoemd, dat niet in zich sluit. Maar 
papier- en tandingverschillen, postvoorschriften betreffende de 
verschillende porto's en afstempelingen, vaststelling over uitgifte-
dagteekeningcn, oplagen en veibruikte hoeveelheden, kleur- en 
drukverschcidenheden, dat alles en nog veel meer zijn toch zeker 
wel dingen, die een ernstig mensch ernstig kunneri bezighouden. 
Enz. 

Hierop volgt een beschouwing over de kunst en »hoe« die 
kunst moet begrepen worden. Met niet anders als de goede wil 
een »kun<^twerk« te scheppen, is de opdracht niet opgelost. Wat 
IS een post/egel, een »munt«, maar de aanmaak verschilt zoo-
dani;', dat ontwerp en uitvoering geheel andere moeilijkheden te 
overwinnen hebben. Buitendien : de munten zien terug op een 
lan^e ontwikkeling uit de tijden van de scheppingen der hoogste 
kunsto-ewrochten, de eerste postzegels verschenen eerst in 1840. 
Enz. enz. 

De werkelijke inhoud volgt nu en vangt aan met »Die (iliede-
run<j' der Ausgabeländer«. Na een kort woord over het verkeerde 
begrip van «Uebersee« door verzamelaars, een woord dat ge
dachteloos aan de handelswctenschap ontleend is, waarmede 
Ijedoeld «orden alle landen, behalve Europa, alleen door middel 
van het schip te bereiken. Tegenover den verzamelaar van het 
geheel, staat de »Nur Europa-Sammler«, die zich tot dit wereld
deel beperkt, met geen enkelen zakelijken grond kan rechtvaar
digen. Elke begrenzing van een verzameling naar zuiver aard
rijkskundige gezichtspunten moet willekeurig zijn en het bijzondere 
wezen van de postzegels daardoor gevoeld, daar zij het verwante 
van de verwantschap scheidt. Die alleen Europa verzamelt moet, 
wil hij consequent zijn, alle koloniale uitgiften buitensluiten. Nu 
kan er nauwelijk iets zijn, dat nauwer tezamenhangt dan de zegels 
van het moederland en die der koloniën. Hij toont aan hoe het 
Britsche Rijk hoofdzakelijk te Londen door Londensche boek
drukkers gemaakt en geleverd, homogeen is, iets door geen 
andere mogendheid bereikt. Zelfs treedt voor leeken, die eenig 
gevoel voor de »kunst» iets door teekens. vormen, enz. voor te 
stellen bezitten, de verwantschap met de gelijktijdige zegels van 
het moederland en de andere Britsche koloniën, dadelijk voor 
oogen en hij zal dan ook dadelijk erkennen, dat iets oud-Itali-
aanschc of zelfs — tot de gelijkheid \'an het voorwerp, de 
profielkop eener koningin — Spaansche zegels uit een geheel 

^:^^f 
andoren geest voortspruiten en met geheel andere middelen 
uitgevoerd worden. 

Dan volgen de bewijzen, overeenkomsten en verschillen van de 
zegels van verschillende staten met afbeeldingen en lofwaardige 
verduidelijkingen, zoo ten opzichte van eigen kunst als van die 
uit andere landen. Hoe is 't mogelijk, dat Frankrijk het „Grieksche", 
of het .,Perzische" kan leggen in de voor die e.a. landen ver
vaardigde zegels ? Welk een verschil met Afghanistan, dat zijn 
eigen zegels drukte ! Echt Aziatisch en hoe prachtig die bijzonder 
eigenaardige tijgerkoppen, enz. (Aldus worden de zegels, volgens 
de »kunst«, onderzocht, de verzamelaars onderricht op een hun 
geheel, of wel slecht of eenzijdig bekend gebied, en op een wijze, 
dat hun het boek doet verslinden. 

Het derde hoofdstuk bevat de ontwikkeling van het zegelbeeld. 
(De ruimte verbiedt de niet minder prijzenswaardige uiteenzet
ting op kunst en ander gebied, hier te bespreken.) 

Ditzelfde geldt voor de overige hoofdstukken : IV. De waar
deloosverklaring en de kleuren; V. De poststukken; VI. De 
postzegel en de tijd. Als slot wordt het gewicht van de postzegels 
laesproken. 

Nog haal ik hier, in het bijzonder voorden »Nederlander« aan, 
dat op bldz. 29 de schrijver verklaart, dat de aangenaamste 
uitwerkingen in philatelistisch opzicht steeds die landen voortbren
gen, welke zich zoo eng mogelijk aan het oorspronkelij"k gebrachte 
houden. In dit opzicht hebben, naast Groot Biittannië, zich het 
consequentst gehouden, Spanje, België en de Nederlanden. Dat is 
de grond, waarom juist zegels dezer landen door verzamelaars 
worden bevoorrecht en in het bijzonder ook voor speciaalver
zamelingen worden gebezigd. 

Uit eenig werk met buitengewoon kennis van zaken, kan met 
genoegen gelezen worden; uit den onkundige, uit den leek maakt 
het een man, wiens oogen zijn geopend, wiens begrip zich 
plotseling over alles wat hem aangaat bij het verzamelen uitbreidt. 
Het in grijzen omslag omgeven werk wordt allen, vooral de zich 
reeds op de hoogte der dingen wanende ernstige verzamelaars, 
ten ^ernstigste aanbevolen. Het wordt door den uitgever Edmund 
Stein, Abteilung': Briefmarkenhandel, Polsda7n. toegezonden, 
tegen overmaking op diens » P o s t s c h e k k o n t o B e r l i n No. 
10002.« van f1,50 (een en een halve gulden) 

(J. li. R.) 

Hel tweede deel 1922/23 van den Stanley Gibbons-catalogus, 
handelende over de zegels van alle landen, uitgenomen p:ngeland 
en zijn Koloniën of dominions, werd ontvangen, 't Is een werk 
van niet minder dan 1025 pagina's (prijs 10,—). 't Is bekend, 
hoe uitvoerig de zegels in dezen catalogus worden behandeld. 
Frankrijk, Vereenigde Staten, Sicilië, enz. zijn geheel nieuw 
bewerkt en met de nieuwste studiën op dat gebied in overeen
stemming gebracht . Typen, tinten, enz., enz, zijn overal uit
voerig behandeld en niet gecatalogiseerd met een hoofdnummer 
en een letter (bijv. 27a, 43b, enz.), maar elk heeft een afzonderlijk 
catalogusnummer en prijs gekregen. Ten bewijze, dat voor een 
specialistisch aangelegden verzamelaar deze catalogus van groote 
waarde is, diene, dat bijv. Frankrijk voor de frankeerzegels telt 
389 nummers (Yvert geefter 159). Voor ons, neutralen, is 't een 
nadeel, dat niet zijn opgenomen de oorlogsuitgiften van de 
Centralen. 

Wat ons eigen land betreft, zijn de portzegels 1881 niet alleen 
opgenomen en geprijsd volgens de 4 typen, maar nog daarbij 
volgens de tanding. Een niet gering voordeel voor een speciaal
verzamelaar. Vergeten we niet te melden, dat geregelde ver
volgen op dezen catalogus maandelijks in de Monthly Circular 
verschijnen. 

Aanschaffing van dezen catalogus kan dan ook steik worden 
aanbevolen. 

S. 
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V.:.V Leestafel. 

Duitscb. 
///. BriefmarkeiiJournal (Gebr. Senf Leipzig) 49e j . 

No. 7 Schweiz Die Marken der ITebergangszeit 184950 
No. 8 DeutschOstafrika Kriegsnotmarken. 

Saininler Woche (München) 5e j . no. 7. 
Marienwerder. 

Benier Brie/marken Zeittmg (Bern) 8e jaargang no. 4. 
Dienstmarken der Abteilung für industrielle Kriegs

«■irtschaft. 
Berliner Briefviarken Zeitung (Berlin) i8e j . no. 4/6. 

Gefalligkeitsabstempelungen, 
Die Ganssache (Borna) 2e j . no. 3. 

Neue amtliche AufbrauchsPostkarten. 
M und G. Zeitung (Berlin) 1922 no. 2 cn 3. 

No. 2 Kopfstehende Mittclstücke. 
No. 3 Über Randziffern und Randpfeile von Hannovei. 

Sammlerwarte (München) 2e j . no 6. 
Die ersten deutschen AusstellungsBricfmarken. 

Univusitm Briefmarken Journal. (Wien). 4e J. no, 3 cn 4. 
Die PapierL^nd Druckarten der Briefmarken. 

Engelsch. 
The Postage Stamp (Fred. J Melville Londen) Vol. X X I \ ' n o . 10. 

Cicms of the Briti.sh Dominions. 
Stamii Collecting (Londen) Vol XVII no. 26. \ 'o l ,XV1I1 no. i , 

2 en 3. 
No. 26 The Stamps of Cilicia (vervolg) 

Vol X\'1II. 
No. I The Victory Stamps of Belgium. 
No. 2 The Ferrari Sale. 
No. 3 She Stamps of Cilicia (vervolg.) 

The Albemarle Stamp Collector {%^\.\\\t\\i.n\\'. S.A.) Vol. 8 no. 3. 
Würt temberg rarities. 

The Philatelit Magazine (Londen) no, 166. 
Jamaica Pictorials. 

Fransch. 
L'Riho lie La Tinibrologie (Amiens) 36e jr. no. 630 cn 631. 

No. 630. Les cstampilles postales frangaises de la 
guerre (vervolg.) 

No. 631. Histoirc abrégéc des timbresposte de Bel
giquc (vervolg) 

J.a Philatelie Fran(aise (Parijs) 4e jaargang no. 30. 
La Principauté de Monaco (slot.) 

Le Philatelisie Beige (LaekenBrussel) 2e jaargang no. 7. 
Histoirc administrative des Timbres belges (vervolg.) 

Noorsch. 
Norilisk Filatelistisk Tidsskrift (Christiania) 29e j . no. 3. 

Bidrag til studiet av den Norske frimerke utgave 187778 
(Schatteret postlrorn.) (vervolg.) 

Spaansch 
Madrid Fihtélico, (Madrid) 25 j . no. 278. 

Los tellos de corrcos de Hedjaz. (vervolg.) 

Italiaanscb. 
/ / . Corrié're Filatelico. (Milaan) 4e j . no, 4. 

La serie unica in ccntesimi di corona pei Ic terre 
redentc. 

Itïl 
f*'.. 

''mvy%'im:fi 

Nederlandsche Philatelistische Vereeniging 
^jMji4 ',,Op Hoop van Zegek4^ï^i

, . ., te HAARLEM. _j 
. ^ i ™ ^  Opgericht 1 Maar t 1911. 

E r k e u d t g  K è n i n k l f l k Beslui t van 1 NoTember l§12Vit*'. 39. 
S e c r e t . : G. D. S W . V N E N B U R G D E V E Y E , Schotersingel 109, 

" ' " '  ' j , . , / " "'';̂  Haarlem. 

Aangenomen als lid. * ., 
S. J. Ween; Terhofstedeweg 12, Oveiveen (ird'ïïo. 31). 
r . C. Harms, Houtweg 486, Laren (N.H.) (lid no. 119). 

Voorgesteld als lid. 
J. M. Gijselaar, Hillegom. 
dr. W. G. N. van der Sleen, Lourens Costerstraat 23, i¥(rrt;;V««. 

(Voorgesteld door G, D. Swanenburg de Veije, lid no. 12.) 

Adresveranderingen. 
P. Ä. van der Smissen, Vondelkade 33, Utrecht (lid no. 28). 

*■ G. K< Stoffels, Mandenmakerssteeg 15, Zt'/i/«'«(Hd''ftäi'43J. 

Bericht. 
Aan alle leden is een exemplaar der nieuwe Statuten en 

Reglementen benevens een ledenlijst toegezonden. De ledenlijsten 
zijn bijgewerkt tot en met de opgaven, vermeld in het Maandblad 
van 15 Februari 1922. Men 'wordt verzocht de na dien datum 
gepubliceerde wijzigingen cn aannilUngm '.elf aan te ,L'illen brengen. 

De Secretaris. 

PhilatelistenVereeniging ,,ZuidLimburg", 
te MAASTRICHT. 

Opger icht 19 December 1921. 
S e e r . : S. A w D E R K L O E T , hchttt'tWttschhmaz, Maastricht. 

KORT VERSLAtr van de vergaderingen van 18 
April en 1 Mei 1922, in de achterzaal van 
Café Restaurant „Aux Pays Bas", a/h Vrijthof, 
te Maastricht. 

Op beide vergaderingen zijn ruim 20 leden aanwezig. Na 
opening der vergadeiingen door den voorzitter, worden de notulen 
voorgelezen en goedgekeurd. Een vijftal nieuwe leden wordt 
met algemeene stemmen aangenomen. Onder de ingekomen 
stukken is een bericht van het Departement van Justitie, dat de 
aanvrage om de Koninklijke goedkeuring opnieuw zal moeten 
geschieden, en wel op gezegeld papier ä 50 gulden (vroeger 
50 centl) . Op voorstel van het bestuur wordt besloten, voors
hands de Kon. goedkeuring nog niet aan te vragen in verband 
met de zeei hooge kosten, daaraan verbonden. 

De heer G. van Nijnatten, te den Haag, heeft »ZuidLimburg« 
vertegenwoordigd op de receptie der Haagsche Phil.Vereeniging 
ter gelegenheid van haar 25jarig bestaan. Een kort verslag, 
door den heer Van Nijnatten ingezonden, en een dankbetuiging 
der H. Phil. Ver. worden voorgelezen. 

In de diukraampjes gaan verscheidene oude en nieuwe zegels 
rond ter bezichtiging. Daaronder zijn o.a. de Russische zegels 
van 22500 roebel van den heer Bemelmans. 

Een voorstel, om voortaan slechts éénmaal per maand b'jeen
komst te houden, inplaats van tweemaal, vindt geen steun. De 
voorzitter constateert met genoegen, dat de belangstelling in de 
Vereeniging nog steeds groeit, blijkende uit het steeds grooter 
vi'ordende aantal leden en het feit, dat geregeld meer dan 20 
leden de vergaderingen bezoeken. 

Verzocht wordt de zegels in de ruilboekjes voor de rondzen
dingen betei te bevestigen, daar meermalen zegels los raken. 
Ook wordt gewezen op het veel voorkomen van kleine vergis
singen in de optelling van uitgenomen zegels. Dit bemoeilijkt 
het werk van de rondzendingscommissarissen ten zeerste. Voor 
de veiling is minder belangstelling. Echter woidt van de beurs 
weder een zeer druk gebruik gemaakt. 

POSTXEGCLIHANOEI. . ^ ^ J > f j ^ >^ K S È g^ 4> . O I R . L E O N DC RAAT 
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De verloting van aangekochte en van de Iieercn Bemehnans. 
Dückers, Motkc en Bloema ten geschenke ontvangen zegels 
brengt alle aanwezigen in het bezit van een prijs. 

Bij de sluiting der vergaderingen dankt de voorzitter de aan
wezigen voor hun belangstelling, speciaal den heer Motké, die 
als gast aanwezig was. 

Nieuwe leden. ' 
44. H. Gitmans, Grootestraat 38, Tcgelen (L.). 
45. Ch. Bruis, Gemeente-ontvanger, Tcgcloi (L.). 
46. J. Reinards, Landnieter, Pieterstraat, Maastricht. 
48. Ir. D. J. Klink, Alexander Battalaan 28, Wijk-Maastricht. 
49. / . C. E. van Herwerden jr., Noorderhaven 3, Groningen. 

€andidaat-lid. 
47. E. Hollman-de Beaumont, Vrijthof 17, Maastricfil. 

Bedankt als lid. 
36. mevr. A. Hustinx-Coenaerts, Wilhelminasingel 107, U'ijk-

Maastricht. 

Leden, die hun entreegeld (f i,—) of contributie voor 1922 
(f 4,—) of beide nog moeten betalen, worden verzocht deze be
taling te doen plaats hebben door storting of overschrijving op 
postrekening 62247, Maastricht, van den penningmeester P. 
Bloema, Meerssenerweg 329, I^famtricht. 

Er is een groote vraag naar ruilboekjes voor de rondzendingen. 
Ruilboekjes (geprijsd in HoUandsch geld) kunnen steeds worden 
ingezonden aan den ie commissaris voor rondzendingen, den 
heer Dückers, Gerard van W e m w e g 27, Maastricht. 

De Secretaris, S. VAN DER Kl.OFT. 

Centraal Inforniaiiebureau van den Ned. Bond van 
Vereenigiiigen 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 i8li»is, Amsterdam. 

A D V E R T E N T I E N. I H 
UITSLUITEND voor LEDEN 

der 
Aangesloten Vereenigingen. 

1000 verschillende POSTZEGELS van alle landen zonder NEDERLAND 
en de gewoonste soorten van Frankrijk, Engeland, Duitschland. 
Ook zeer geschikt voor wederverkoop, fl. 5,—, franco aanget, (75) 

N. VAN MAURIK, 21 Tonhallensfr., Duisburg (Duitschland). 

Prijs d e z e r a d v e r t e n t i e s : 
75 cent per keer, 
bij vooru i tbe ta l ing . 

TE KOOP of in RUIL GEVRAAGD 
GEBRUIKTE POST- en P0RT2EQELS 
van N E D E R L A N D , POSTZEGELS 
van f 0.30 —f 5,—, in partijtjes. 
Aanbiedingen aan H. C. GOOSENS, 
Amtienraderweg S, HOENSBROEK. 

STAATSMIJN „tMMA". (81) 

Alléén plaatsing 
bij vooruitbetaling. 

0 3 - POSTZEGELRUIL. -TtJl 
BEZIT RUIM 13000 ZEGELS. 

Heb af te geven 6500 duplo's, w.o. 
4500 Europa. Basis Yvert Michei.Senf. 

VERZOEKE EERSTZENDING. 
A. VAN STRATEN, Rotterdam, 

Schieveenstraat 34. (72) 

BIJZONDERE AANBIEDING. 
Nederland. Opdr f 2.50 op f 10.— en 
f 10,— Jub.. per paar f 4,75. Opdr. 40 
en 60 op 30 cfnt, per IJ paar f 2,50 
Java. Opdrul< f 2.50. per stuk f 1.40 
C. LOS, Heerengrachi 84, LEIDEN, 

Postrekening No. 65086. (82) 

TE KOOP GEBODEN: 
Praclitverzameïing ongebruikte post

zegels der geheele wereld, alsmede 
Ned. en Kolonien op losse bladen en in 
15 deelen. Te bevragen bij; 

N. A. ZILVER, Postbus tOiS, 
:- AMSTERDAM. -:(84) 

M. H. de Castro, Amsterdam, 
56 Sarphatipark, (S8) 

zoekt ruil in N I. zegels, volgens 
Catalogus Vos 
Geeft ook andere zegels daarvoor. 

Teks t dezer Annonces 
vóór den fOn in te zenden 

aan de Adminis t ra t ie . 

Postzegelhandel P. HOOGERDIJK, Molenstraat 22, DEN HAAG. 

GE L E G E N H E I D S - A AN B I E D ING. 
2.50 NED. INDIË, D opdruk ƒ 3,75 
2.50 » » Dienst opdruk » 2,25 
NEDERLAND 50 cent en / i,— (Jubileum 1913), 

per stel » i,— 

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

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

» » 3 » enkel z. bedr. » 39,60 
EUROPA » 2 » » » » » 24,— 
JEUGD-ALBUMS ƒ 6 , 4 0 ƒ 9 , 6 0 ƒ 1 1 , 2 0 

P INCETTEN p r i m a n i k k e l 75 cent. 
— H E C H T E R S 25 cent per doosje. — 
Verder alle benoodigdheden voorhanden. 

( Ö T ALLE BESTELLINGEN W O R D E N FRANCO TOEGEZONDEN NA ONTVANGST POSTWISSEL. (16) 

b f c l A A l V r l J B Ü i ' M J i 
W A r C R G R A A F S M C C R •N.YAAR t C^* o » D I R . L E O N D E R A A Y 

== ^ I N T . T E L Z U I D 6 2 5 5 
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:i R. R. R . C 
Gegen höchstgebot 2u verkaufen: 
Oïtrow 2 X 10 und 2 X lö unge
brauchte Originalpaare kopfstehende 
Aufdrucke, Auflage nur circa 20 und 
:30 Stück, Memel Flugposten mit 
rückseitigen Ueberdruck, Originale, echt 
gelaufenene Briefe von Armenien 
100 R (R R R), Malla 1 0 / - 5 / - , Russ
land Levante (Romanow) und andere 
erstklassige Seltenheiten, sowie 1 
SammlungOeslerr. Feldpost II, III, Hal. 
Abstempelunge verschieden auf Paket 
adress. Abschnitte (7500 M.) zu verkaufen. 

Polen-Soezial „Prufungsstelle" (80) 
DORTMUND, Wittekindstrasse 2 5 " . 

Postzeyelverzamelaars! 
Verzekert Uwe Verzamelingen tegen 

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

IDH. H. LI mr En, ASSURANTIËN: 
Vondellaan 2, HILVERSUM. Kantoor, 
N. Z. Voorburgwal 316, AMSTERDAM, 
Postbus 129, Telefoon N. 8780. (29) 

R U I L . 
A . A . S W E E P . 

VAN BEVERNINGKSTRAAT 122, 
— - D E N H A A G , — — 
in het 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) 

—;* BRIEFMARKENTAUSCH EN GROS! *i—1 
Senden Sie mir mindestens 15 verschiedene 
Bündel oder Päckchen von je 100 Stück, 
ganz gleich welches Land und Sorte, und 
ich sende postwendend gleiche Zahl ver
schiedene Bündel zurück. Beiderseits nur 
die Vorschrift gleiche Zahl, nur streng 
unbeschädigt, sauber gewaschen, franko 
gegen franko eingeschrieben, nicht als 
als Packet, sondern als Briefe und beider
seits interessante Frankierung. 
Philatelististhes Büro ALFRED lENATSCHKE, A U S S I G , 

Grosse-Walistr. I I (TschechoslowakeO. (70) 

I E KOOP AANGEBODEN : ^ 
> 

per paar ƒ 5,50 ^ 
» 1863, 1 centime, getand » 1,50 k, 

Amerika 1917,1 $, per 100 stuks ■» 3,— ■ 
Uitsluitend primaexemplaren.  Franco 
toezending na ontvangst van het bedrag. 

C. P O H L M A N N , 
NOORDENBERGSINQEL 5, 
:: DEVENTER. :: 

(Lid van de Nederlandsche Vereeni
ging van Postzegelverzamelaars en 
„Hollandia".) 

POSTZEGELS 
IN PRACHTEXEMPLAREN, 
50—70 o/o b e n e d e n Senf. 

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

P.Servaas Smits, Deventer. 
{ Ö r GEEN LEVERING OP MANCOLIJST. (30) 

T S C H E C H O S L O W A K E I UND 
A L T  O E S T E R R E I C H 

liefert in jeder gewünschten 
Menge an Händler und Sammler, 

Ptiilatelistisches Büro 
ALFRED JENATSCHKE, A U S S I G , 

GrosseWalistr. 11. 
Gegen Depot oder gute Referenzen 

Auswahlsendungen. (69) 

—» DANZIGERUITGAVE. r— 
1920. Yvert 11—15, per serie, ƒ 1,35 

» ', » n». 14, per stuk . » 0,20 
» , » 16—20, per serie. » 0,15 
» , Vliegpost I, » » . » 0,25 

1921, . II, » » . » 0,-tO 
» , Yvert n". 62, per stuk . » 0,06 

Tuberculose (Drakenserie) . . » 0,20 
Tandmeters, per stuk. . . . » 0,05 
Ruilboekjes, » » . . . . » 0,05 
Michel-oorlogscatalogus . . . » 0,40 
Gomstrookjes, per 1000 . . . » 0,20 

» 5000 . . . » 0,15 
Alles gebruikt en licht afgestempeld. Orders 
boven f 1 0 , - franco per aangeteek. brief. 
C. G. PIERLOT, Postzegelhandel, 
Spionkopstraat 34, HAARLEM. (71) 

TE KOOP AANGEBODEN 
POSTZEGEIiVERZfll«EIilNG, 
verzameld tot 1905, groot 7500 staks, 

uitsluitend prima exemplaren, 
meerendeels OUD-EUROPA. 
Waarde Yvert 1922: 54.7.50 fr., 
— koopsom f 4000,- . — 

Brieven onder n«. 78 Bureau van dit Blad. 

In DUITSCHLAND koopt U het billijkst postzegek. 
30 verschillende Duitsche Koloniën 
50 „ Fransche Koloniën . 
25 „ Griekenland. . . . 
80 „ Joegoslavië . . . . 

100 „ Oostenrijk 
40 „ Polen 

100 „ Idem 
60 „ Tsjechoslovakije . . 

200 „ Hongarije 
30 „ Turkije 

1000 „ van alle landen . . 
500 „ van 1914 af 4,50 

Toezending tegen vooruitz. van liet bedrag plus porto. 
Vooi handelaars zijn afzondert.prijslijsten verkrijgbaar. 
L. VAN SCHAVCK, Geldern (DuUschland.) (77) 

n. i,.50 
» 1,20 
„ 0,60 
„ 1,50 
„ 2,25 
„ 0,30 
,, 1.10 
„ 0,55 
„ 3,— 
„ 0,42 

6,75 

Wer mir in eingeschriebe
nem Brief 5 niederländische 
Gulden sendet, bekommt 
von mirsofort in eingeschr. 
Brief -
ZOO Stk. ungarische 

Briefmarken, 
alle echt, rein, papierfiei, 
aus alten Ausgaben IJngarns 
von 1871—192(1. alte, neue, 
Hochwasser, Krieg, Wohltä
tigkeit, Revolution, Sowiet, 
Flug, Besetzung, Porto etc. 
Abraham Mózes, Miskolcz, l 

Correspondenz: 
deutsch, 
englisch, 
französisch, 
esperanto, 
lateinisch, 
rumänisch, 
griechisch, 
ungarisch. 

A d r e s s e : (87) 
t a j o r g a s s e I I , U n g a r n . 

iinini!i|iliiliiiuiiiliiiiiliiliiiiiiiiiiiliiiiiiiiiiliiiiiiiiiiiiiiiiii!iiiiriiiiiiniiiii!iiilKii:iiiiiii:ii»iiiii>ii 

„Der Baltische Philatelist" 
(Vierteljälirliclies reich ill. Pacliblatt) 

No. 4/5 — 88 Seiten mit vollständ. 
Lettland Katalog (16. S) dreisprachig 
Mk. 8 — auf Postscheckkonto : Königs
berg i/Pr. 9818. Jahresabonnement 
Mk. 15,—. 

Briefmarkenhaus & Verlag 

GEOBG H. UEGEB, Libau - Lettland. 
Mitglied I. P. H. V. - Berlin, Händler 

Yereiue Wien, Paris & Washington (A-S. D. A. 
Ine.) Banlc-Konto: Deutsche Bank. Berlin. 

iiii|iiiiiiiiiiil''iiiiiiiiiiiiiiii!iliiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiidiaiiiii'i>iliii»iiii'>iiiinii>ii>i>iiii>i>ii 

Lezers, begunsHgf de Rdverkerdeps! 
Pa.STrEGCl.HANDEL _^^^a ' V ' A ^ Ä ■ » ^  Ä #* / > _ DIR. LEON D E RAAT 
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0° = = DQna = = 0 0 

BUITENGEWONE AANBIEDING. 
80 000 Roebel voor 5 fl. 
Zend mij per aangeteekenden brief ö fl. en 
U ontvTngt 15 verschillende ZEGELS van 

O SilVJETRIISmNO tef Domioiile wa?rile van 800000 Roebel. 
[ß] Voor 10 fl. zend ik meer d a n '2<J verschi l

n lende met nominale waarde van over 
— 110 000 Roebel. — 
VERZOEKE DUIDELIJKE ADRESSEN. 

I. B R E G M A N N , BerlinSchóneberg. 
H A U P T S T R . 19. (79) 

. = ^ , = . . ■ = = = = 0 0 0 ° = = 

n 
D 
D 
a 

Dr 

Do D D 

^j I I I I l|i|l llll|l|lllllllllbinlllll>l!ll|i| IIIIIIIIIJIIIIIIIIIIIIIIII II ll'lllllill'llllllllllllüllnilllllii IHIPIIIIIIIIIIIIIIilllllllllllllllll II I I <ll l l i l i 

I T E K O O P G E V R A A G D : ! 
I E N G R 0 8 P A R T I J E N VAN | 
j NEDERLANDEN KOLONIËN. | 
i in 't bijzonder Nederland nos. 1, 2 en 3, | 
i Nederland«chlndië nos. 1 en 2. Voorts ^ 
P Vereenigde Staten van NoordAmerika, = 
i a l l e u i t g a v e n tot en met 18t>9. 2 
1 Vooral voor OUDE ZEGELS van ALLE E 
i L A N D E N op GEHEELE BRIEVEN, 5 
i alsmede voor PAREN, STROOKEN en | 
I BLOKKEN, betaal ik liefhebbersprljzen. i 

§ P. J. H E K K E R . HAARLEM. | 
I S C H E R M E R S T R A A T 6. (23) ; 
1 1 ' 11 iiii iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii mil ii'iiiiiiiiiihi iii'i iiiiiiiiiiiiiiiii 'iLiiiiiiiiiii iiiriiiii mil IIIIIIIIII'MI.II IIIIIHIIIIIIM II iiiiim I r 

DOOR BIJZONDERE OMSTANDIGHEDEN 
TE KOOP 

voor slechts f2500,  h contant : 
De geheele inventaris van een postzegelhandel, be

staande uit 50 prachtige Stockboeken (Leeren klemveer 
banden carton papier) vol postzegels, gerangschikt vol
gens Senf 1Q21; diverse verzamelingen in albums en los , 
gevulde monster en serie boeken , nog duizenden dou
bletten ; een mooie verzameling poststukken van circa 
3000 stuks; postzegels op brief, catalogi en alle post
zegelbenoodigdheden, een en ander ter waarde van 
minstens f6000,— (Alleen de betere soorten berekend ad 
5 cent de franc.) 

Brieven ondei no. 83, Bureau van dit Blad 

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 KO.MEN VOORWAARDEN. 
ADRES NO. «8, BUREAU VAN DIT BLAD. 

Mäverfecff in dif ^hä. 
.■'■., y»g.' 5 ^ 

ÄÄTBÖSÖHHOTIL, 
'MLI®T^IS®M' L I ^ P T . ■ mmm. 

lOINIilKlli CBRIDA). 

mmtlï ;©l©g©® aam di©m togaag ü^z 3iQ§si©lieii 
Geï l l u i s t i ' e e rd IP i 'ospec tu i s g r a t i s . 

,;;.y'""' TEIGIL 
De ONTVANGER DER REGISTRATIE EN DOMEINEN, te 'sGravenhage, zal op % 

U Woensdag 7 Juni 1922, 's namiddags te 2 uur, in het gebouw „de Verceniging", )!!: 
^ WILLEMSTRAAT aldaar, % 

VERKOOPEN: 3 
I GEBRUIKTE FRANKEER EN P O R T Z E O E L S . § 
:̂!:|" Notitiën zijn gratis verkrijgbaar aan het Bureau B der 10 *' afdeeling van het Hoofdbestuur j:::; ' 

.lijs der Posterijen en Telegrafie, Zeestraat 5 / , aldaar. (70) / j ^ 

C J ^ * J l J f i J | l | ! i M . < i J J | 
WATERÄH A AFSWEE R *M.YAAR^ C DIR. L E O N D E « A AT 

= '" IWT.TEU, Z U I D 6 2 S 5 ; 
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f ^ ^ 1 

MaandbericlitNo.27.Mei 1922. 
POSTZEGELHANDEL 

f> DE GLOBE", 
Gasthuismolensteeg 12, AMSTERDAM. 

Nederland, de RuijterPorten, 
1/2, 1, 1',2, 2V2, 5 c. ongebr 
1/2, 1, l ' j , 2V2. 5, 6V2 c. » 
7'/2. 10, 12</2, 15 c. ^ 
Tuberculose, compleet, gebr. per serie f 0,25, 

per 10 series 
18981922, 174, 30, 40, 50, 60 c, 1 gulden en 

20 c. cijfer, gebr 
40 op 30 en 60 op 30 c, gebr. per p.iar f 0,30, 

10 paar 
Letland 1922, Wapen, 50 K, ongebr 

» » * 3 i\ . » . . . . 
Littiauen » , 20, 40 sk en 2 A , ongebr. . . . 
Estland » , 2V2 en 5 mark, » . . . 
Beieren, Ludwig, zonder opdruk, opdr. Volksstaat, 

Freistaat, geland en ongetand. Beeldenserie, 
zonder en met opdruk Deutsches Reich, 
ongebr. per compl. serie Een gulden (koopje). 

Zweden, 1,98 op 5 Kr., 2,12 op 5 Kr., gebruikt, 
per paar 

Karelië 1922, Nieuwe Staat, 5 p.—20M. compl. 
15 St., ongebr., zeer zeldzaam 

Roemenië 1905 06, Spinster, Weefster. Zieken
verpleegster, compl. 3 series, ongebr. . . . 

Tirol, Pakketpost. compl. 7 stuks, ongebr. . . 
DuitschOostenrijk, compl. tot 1922, 98 verschil

lende, ongebr 
Turkije, 49 verschillende 
Hongarije 1913, Watersn., compl., ongebr. . . 

» RadenRepubl., compl., gebr. of ongebr. 
» Bolsjewiki, compl., ongebr 
» Korenaren, 26 st., compl., ongebr. 

1922, ' / j , l ' / j , 21/2, 41/2, 6 Kroon en 
lila, krantenzegel, ongebr 

Wurtemberg, Dienst, nieuwe waarden en kleu
ren, 7 stuks, ongebr 

Oostenr. Levant 1908—14, 10 pa . 20 pia, compl. 
ongebr 

Liechtenstein 1920, Provisorien, 5 H.—2V2 Kr., 
compl., ongebr 

Slam 1912 17, 2 Bat f 0,75; 3 Bat i 1,25; 5 Bat f 
10 Bat f 3 ,  ; 20 Bat f 12,50. 

0,25 
0,45 
0,90 

2 

0,15 

2,50 
0,03 
0,10 
0,08 
0,15 

1 , 

1 1 , 

1,75 
0,60 

0,90 
0,75 
1,75 
0,40 
0,25 
1,10 

0,10 

0,10 

1 

0,50 
1,75; 

N E D E R L A N D 1905, T I E N G U L D E N , 
ongebruikt f 1 7 , — . 

S I C I L I Ë 1860, ' 
Yvert no. 9, 

 P R I J S O P 

, T o r n e s e, b I 
■ Francs 3250,—. 
A A N V R A A G . 

a u w. 

RS" 
Edward 

Overzee , 

E N G E L S C H E K O L O N I E N , "g^J 
en George, waarbij vele hooge waarden, 

P R Ij Z E N B I L L IJ K. 
collectie ca. 30 000 francs, waaruit tot 
billijke prijzen verkocht wordt, ook en 

bloc te koop. 
België 1921, 50 c. donkerblauw, ong f 1,25 

» » 50 c. lichtblauw, »  0,15 
. 1922 1 franc, »  0,28 

Bestellingen boven 5 gulden franco. 
Aanteekenen 15 cent meer; niet aangeteekende orders 

loopen voor risico van bestellers. (86) 

i 

I 

o L 
October 1921 
December 1<>21 
Maart 1922 

VERZOND IN 
181'O ex. zijner PrijscourantCirculaire, 
2300 ex. » 
2700 ex. » » > 

Flet aantal bestellingen steeg met honderden procenten. 
Kan daarom met een zeer geringe winstmarge werken, 
grootere posten koopen en steeds goedkoope offerten maken. 

Indien gij mijne PrijscourantCirculaire wenscht te 
ontvangen, wordt U deze, na adresopgave, g r a t i s 
toegezonden. 

Internationale Postzegelhandel, 
ST. JANSTRAAT 18, A M S T E R D A M . (6) 

GELEGENHEIDSAANBIEDING 
VAN 

ZELDZAME OUDE ZEGELS. 
FINLAND 18(36'70. 1 Mark, praclitexemplaar . 
ZWITSERL^ND 184R Zürich, 6rappen,(op gehee> 
zeer breed gerand, praclitexemplaar\ len bnef ( 
SPANJE 1851. 12 cuarios, breed gerand, 

praclitexemplaar . . 
» 1851. 6 reales, idem, idem . 
" 1852. 6 » prachtexcraplaar 

1853. 5 . idem 
» 1853. 12 cuartos, idem 
» 1860 61. 19 cuartos idem 
» 1865. 19 cuartos, g et a n d, idem' . . 

RUMENIË 1858. 40 parale, idem* . . 
» 186172 50 bani, breed gerand 

prachtexemplaar . . . 
MONACO 1885. 5 francs, zeldzaam, 

gebruikt, prachtexemplaar . . . 
BRITSCH GUINEA 1862. 2 cent, zeldzaam 

prachtexemplaar . . . 
* == ongebruikt, overigens gebruikt. 

Elk zegel is voorzien van „keur Thier" 

f 3 5 , 

 8 5 , 

 2 5 , 
 7 0 , 
 3 0 , 
 9 , 
 13,75 
 4 0 , 
 8 0 , 

 10,^ 

 35,

:iOO,^ 

 7 0 , 

1̂ 

: JOS. LA POUTRÉ, : 
P o S T Z E G E L H A N D E L , D E N H A A G . 

PRINS HENDRIKSTRAAT 61. 
P O S T R E K E N I N G N o . 3 1 3 2 2 . <85 

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

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

A. WAROQUIERS& cäT 
EIERENMARKT 32, — ANTWERPEN. 

HUIS GESTICHT IN 1881. TELEPH. 5090. Î92I) 

e' 

vyATeRGRAAr.sMCEa '^'^JL ^ \ f J K J k * » 1 A^* !^ :0 tR iL ;EO:N DE RAAT 
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5s^/e 
^ 
^ ^ 

F. B. TURPIN.!ül̂ ^vC'.̂ ê'2°'̂ ^^^ ^^/^ 

-00 - ^ 
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., ongebruiict, Yvert: fr. 55,—. Argentinië. 

o 

» 162. 10 p., gebruikt, 
> 6. 20 c, 
» 47. 4 p., ongebruikt, 

48. 10 p., » 
25. S 5, 

» 35. $ 1, 
» 36. >; 2, 
» 1. (ex. zonder weerga) 
^ 80. 2/6, gebruikt, 
» 62. 10 fr., ongebruikt, 

Portugal. Serie St. Antonius, ongebruikt, met 
voile gom en postfrisch. 

Selangor No. 21. s 2, ongebruikt, 
» » 22. >! 3, » 

* 23. .«; 5, 
Ik bezit een uitgebreiden voorraad zegels van alle landen en vooral van de 

Engeische en Fransche Koloniën. Bovendien veroorloven mijne geregelde AAN-
KOOPEN mij, PRACHT-ZICHTZENDINGEN te maken. 

De MANCO-LIJSTEN zullen mijn persoonlijice zorg ontvangen 

Haïti 
Spaansch Marokko. 

Malaisie . . . . 
» . . . . 
» . . . . 

Noorwegen . . . 
Nieuw Zuid-Wales. 
Ooock 

110, 
55,— 
25,— 
60,— 
7 5 , -
1 0 , -
2 0 , -
3 0 , -
5 5 , -
3 2 , -

645, -
QO,-

110,-
8 5 , -

Netto prijs: fr. 30,— 
» » » 60,— 

30,— 
12,50 
3 0 , -
4 5 , -
5,50 

1 1 -
2 4 , -
33,— 
1 6 -

350,— 
52,50 
66,— 
5 0 . -

o 

Cftd 

(44) 

iX - ^ ^ ^ X: 
Postzejelhaödel J. H. DONpfll, 

Kettingstraat 2\, DEN HAAG. 

Uitsluitend handel in ZELDZ4AMHEDEN 
en NEDERLAND en KOLONIËN. 

D D 

TE KOOP 

GEVRAAGD: 

D D maiMifiMgli 

D D 

ongebruikt 
en 

gebruikt. 

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

VOOR PAREN, STRIPS EN 
BLOKSTUKKEN WORDEN 

LIEFHEBBERSPRIJZEN BETAALD. 
OOK GROOTE VERZAMELINGEN 
- TE K O O P GEVRAAGD. -

(19) 

Posfzegelhandel 
6. KEI5ER & ZOON. 

Passage 25, : DEN Hflf lG. 
Telefoon H. 2438. - Postrekening No. 4262. 

Banknekening; De Twentsche Bank. 

G R O O T E 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'-verzameling, 
zijn wij in staat U bijna alle oude Europa zegels 
tegen concuneerende prijzen te leveren. 

GROOTE VERZAMELINGEN EN ZELDZAME, 

uitsluitend oude zegels (̂̂  
WORDEN STEEDS DOOR ONS INGEKOCHT. 

l iZ-JAJi iJr iJBinmnji 
WATERGRAAFïMCEB. •M^YAJiR t C ^ * DIR. L E O N D E RAAY 
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