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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 PRIJSCOURANT „UNIVERSUM" 
EN PRIJSCOURANT 
jeS" GRATIS OP 

a^ba 

„ N E D E R L A N D " . 
AANVRAAG -^31 

(10) 

£en Jubileum. 
De bekende postzegelfirma,G. Keiser &.Zoon, ie's-Gravenhage, 

Passage, herdenkt 15 Juni den dag van haar 25-jarig bestaan. 
Wij wenschen de firmanten, die in den loop van deze kwart-eeuw 
zich tal van vrienden wisten te verwerven, van harte geluk met 
dit jubi leum en spreken den wensch uit, dat zij er in mogen 
slagen den goeden naam van hun zaak nog meer te verbreiden 
en te bevestigen. R E D A C T I E . 

CORRESPONDENTIE. 
Uit Weltevreden ontving ik per aangeteekenden brief, aan 

Indisghe opdruk-zegcis, een bedrag van f 5,15, in betaling — 
zooals de afzender schrijft — zijner jaarlijksche contributie. Aan
gezien de afzender verzuimd heeft zijn brief te onderteekenen, 
weet ik niet wie mij gemeld bedrag heeft toegezonden. 

De brief was gesloten in eene enveloppe met bedrukt hoofd, 
luidende : 

N. V. t. Voortz. en Expl. der Zaken 
FIRMA G. W. VERSTEEG 

Maisons VERSTEEG—KIKKERS. 
Vermits, blijkens door mij ingesteld onderzoek, geen enkele 

der bij het Maandblad aangesloten vereenigingen te Weltevreden 
een lid heeft met den naam »Versteeg«, wordt de afzender be
leefd verzocht zich-bekend te maken. 

Breda, 1 Juni 1922. L. C. A. SMEULDERS, 
Schoolstraat 18. 

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

Als Rechtspersoon erki>n(l bg Koninklijk Besluit van 
27 Juli 190S, No. 67. 

Van het Ministerie van Koloniën 

ontving het Bondsbestuur de verblij

dende mededeeling, dat het »Xeder-

landsch Maandblad voor Philatelie« 

voortaan officieel wordt ingelicht omtrent 

de nieuw uit te geven postwaarden der 

Nederlandsche Koloniën. 

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

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

Nieuwe leden. 
419. J. C. de Quant, ie Luit. Inf., Boeloli Blang Arah{K^e\\). 
449. mr. Joh. Jonker P. H.zn, Wolwevershaven 10, Dordrecht. 
453. H. Snoek, arts. Goes. 

Aanmeldingen voor het lidmaatschap. 
J. C. Bree, Nieuw Merdika 15, Bandoeng. (N.I.) 
Ch, Hulster, Hoofdagent Nillmij, Bandoeng. (N.I.) 
Th . G. Renauld, Gang Effende 5, Bandoeng. (N.I.) 
Th. J. Indeweg Gerlings, Ned. Handelmij, Bandoeng. (N.I.) 
L. Ä. M.v .d . Vossen, Hoofd Holl. Ind. School, J'jia i idjo er CK.l) 
R. J. Schneider, Onderl. Inf., Boengoeran 3, Socrabaja. (N.I.) 
mevr. J. G. Cool—Meijer, Zocherstraat 75, Amsterdam. 
P. Spruijt, leeraar R. H. B. S., Groote Oost, Hoorn. 
H. A. Minderman, Hoflaan 34 b, Rotterdam. ' 

Adresverandering. 
864. W. K. Rutgers , thans Dijkstraat 53, den Helder. 

Afdeeling Gooi- en Eemland. 
Bestuur: 

L. van Essen Mzn, voorzitter. 
A. C. Voss, secretaris. 
Jb. Cloeck, penningmeester. 
mr. I. H. H. Hülsmann, ) 
D. Heineken, / commissarissen. 

Afd. Gooi en Eemiand. 
In de vergadering van 9 Juni 1.1. is besloten in Juli en Augustus 

n i e t te vergaderen. De eerstvolgende vergadering wordt ge
houden op 8 September 1922, in Hotel Parkzicht, te Bussuni. 

P o s t z e g e l v e r e e n i g m g , , B r e d a " , 
te BREDA. 

Opgericht 21 NoTeniber 1893. 
Als rechtspersoon erkend bij Koninklijk Besluit Tan 

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

Intercommunaal Telefoonnummer 197. 

KORT VERSLAG der vergadering, gehouden op 
Maandag 12 Juni 1932, des avonds te 8 uur, 
in 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, waaronder de heeren Ziedses 
des Plantes, Backx en Martin, voor 't eerst aanwezig, en de heer 
Fick, die als introducé de vergadering bijwoont, worden de notulen 
der vergadering van 8 Mei LI. onveranderd goedgekeurd en 
vastgesteld. 

De heeren M. Respand, te Amsterdam, mr. F. C. A. M. Tilman, 
te Breda, Jos la Poutré, te 's-Gravenhage, E. W. S. M. Fick, te 
Oosterhout, en G. H. J. Walle, te Breda, worden vervolgens met 
algemeene stemmen als lid aangenomen. 

De vergadering gaat alsnu over in comité-generaal, tot het doen 
van eenige mededeelingen in verband met de nog steeds in han
den der justitie te 's-Grave?ikage zijnde zaak, betrekking hebbende 
op den b e k e n d e n p o s t z e g e l d i e f s t a l . 

Daarna wordt naar aanleiding van de in de vorige vergadering 
gehouden bespreking over d e v i e r i n g v a n h e t 30-j a r i g 
b e s t a a n d e r V e r e e n i g i n g in het volgend jaar, aan het 
bestuur opgedragen, in de Juli-vergadering eene C o m m i s s i e 
ter benoeming voor te dragen, welke zal worden belast met het 
ontwerpen van plannen voor die feestviering. 

De voorzitter brengt hierna in herinnering, dat op 15 Juni a.s. 
de bekende firma G. Keiser & Zoon, te 's-Gravenhage, 25 jaren 
zal bestaan en stelt voor haar bij die gelegenheid een telegram 
van gelukwensch, namens onze vereeniging, te doen toekomen, 
waartoe met algemeene stemmen besloten wordt. 

Op een daartoe door den voorzitter gedane vraag, blijkt, dat 
aan geen der leden een onderwerp bekend is, dat zij gaarne op 
het aanstaande Congres, te ArnJiem, zouden wenschen behandeld 
te zien. 

Door den heer Hekking worden vervolgens een 7-fal valsche 
zegels aan het falsificaten-album geschonken, welke door den 
bibliothecaris in dank worden aanvaard. 

In een paar drukraampjes circuleeren alsnu zegels van Rus 
land met bedragen van 7500, loooo, 22500 Roebel, enz., een 
nieuw Roode-Kiuiszegel van Finland, ter waarde van i M. -}-
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50 P., een invalieden-zegel van België van 20 -f- 20 c. en als 
groote curiositeit een 5 cents zegel Nederland (3e emissie) »met 
bril« op, waarvan het bestaan aan velen bekend, doch dat door 
hen nog nooit gezien was. 

Ten slotte heeft ondei de aanwezige leden de gebruikelijke 
verloting plaats van eenige zegels, aangekocht voor f3,90, en 
eenige zegels, voor hetzelfde doel geschonken door de beeren 
Cramerus, Olrée, Rosman en Veen, benevens van een 20-tal 
exemplaren „handleiding en catalogus van Ned.-lndie door P. 
Vos", welwillend ten geschenke gegeven door den heer Uonnai. 
Aan alle leden kan alzoo een zegel of een boekje worden toe
gekend. 

Waarna de vergadering is gescheiden. 
De ie Secretaris, 

Breda, 12 Juni 1922 L. C. A. S M E U L D E R S . 

Nieuwe leden. 
No. 128. M. Respand, Overtoom 24, te Amsterdam. (Sectie 
E. Z. VII). 
No. 267. mr. F. C. A. M. Tilman, Tolbrugstraat 9, ^.e. Breda. 
E. Z. R. (Sectie I.) 
No. 403. Jos. la Poutré, Prins Hendrikstraat 61, te ''s-Graven-
E. hage. (Sectie V.) 
No. 290. E. W. S. M. Fick, Leijsenhoek, te Oosterhout. 
E. Z. (Sectie III.) 
No. 288. G. H. J. Walle, Ginnekenstraat 79«, te Breda. 
E. Z. R . P . (Sectie I.) 

Candidaat-Ieden. 
C. J. G. Hastrich, Oberkellner, Stationstraat 20B, te. Amersfoort. 

(Voorgedragen door A. W. J. van Doorn, te Zwolle.) 
A. S. van Creveld, Postzegelhandelaar, Oostenstraat 26, te 

Antiuerpen. (Eigen aangifte.) 
M. F. Plankeel, Dierenarts, St. Josefstraat 33, 'sHertogenbosch. 
T h . G. Bruijsters, Coiffeur, Ververstraat 5, te 's-Hertogenbosch, 

(Beiden voorgedragen door M. L. Weijl, te 's-Hcrtogenbosch.) " 
J. Kemper, Schietbaanlaan 91, te Rotterdam. (Voorgedragen 

door J. van Hoek, te Rotterdam) 
H. Burgersdijk, Jur. Cand., Rijn- en Schiekade 105, te Leiden. 

(Eigen aangifte.) 

Bedankt voor het lidmaatschap. 
No. 181. J. A. A. Wijffelman, te Maastricht. (Sectie VI.) 
No, 100. Jos. J. H. M, Coolen, te Breda. (Sectie I.) 

Adresveranderingen. 
No. 107. Pierre Vos, te 's-Gravenhage, thans Toussaintkade 

2, aldaar. (Sectie V.) 
No. 96. R. F . Bekaert, voorheen te Vught , thans Pieter de 

Vredestraat 5, te 's-Hertogenbosch. (Sectie VI.) 
No. 329. W. K. Rutgers , te den Helder, thans Dijkstraat 53, 

aldaar. (Sectie VII.) 

Aankondigingen. 
BESTUURSVERGADERING op Vifldag 30 Juni 1922, des 

avonds te 8 uur , in de beneden-TOOrzaal Tan de „ B e a r s Tan 
Breda". 

LEDEN-VERGADERING op Maandag 10 Jo l i 1922, des 
uTonds te 8 uur, in de Ibovenzaal Tan de , , B e u r 8 T a n 
B r e d a". (Ingang- St. Janstraat.) 

Vereeniging van Postzegelverzamelaars ,,Hollandia", 
te AMSTERDAM. 

Opgericht 1 NoTcmber 1902. 
Goedgekeurd bfl KoninklfllE Beslait Tan 2 Juni 1903, n», 68. 
Secretaris: J. A. K A S T E I N , Bilderdijkkade 18, Amsterdam. 

IN MEMORIAM 
J. P. BOUDEWIJNSE, Amsterdam, 

1 JUNI 1922. 

KORT YERSLAG der vergadering, gehouden op 
Zaterdag 27 Mei 1922, des avonds te 8 uur, 
in Hotel „Krasnapolsky", te Amsterdam. 

Aanwezig 29 leden. Ingekomen is het programma voor de 
van 27 tot 31 Augustus a.s. te houden tentoonstelling te Luxem
burg der »Union de Timbrophile de Luxembourg«. 

Na ballotage blijken de beeren J. Klaasesz, Middefibeemster, 
H. T. Liem en C. L. A. Lietze, Amsterdam, en Fr. Schumacher, 
Zandvoort, met algemeene stemmen als lid te zijn aangenomen. 

Bij de technische rondvraag circuleeren o.a.: h'ederlatid 10 
cent, nieuwe uitgifte, met wijde arceering van het medaillon, 
België 20 - j - 20 ets Invaliedenzegel, Oostenrijk 10 kroon met 
7>-^«/z'«()-opdruk, waarvan slechts 11 stuks bekend zijn, 0(?j/^«rj'/' 
Componistenserie en nieuwe waarden 15, 20, 25, 30, 45 en 75 
Kronen, Rusland de ongetande keizerlijke zegels van vorige 
emissies, waarvan nu i kopek geldt voor 1000 Sovjet roebels. 

De voorzitter heeft gehoord, dat de Luchtpostsegels op het 
bijkantoor Van der Helststraat niet meer verkrijgbaar zijn, daar 
ze met ingang van i Juni a.s. ingetrokken zouden worden. 
Verder deelt hij mede, dat de bibliotheek bij den heer Peters 
ondergebracht is, doch dat wij wegens de uitgebreidheid bin
nenkort tot inkrimping van den boekenschat zullen moeten 
overgaan. 

Onze nieuwe leden, de beeren Gerbracht en Liem, en de heer 
Houtkamp, ale introducé, die nu ter vergadering komen, worden 
door den voorzitter verwelkomd. 

Een kleine veiling van 9 kavels brengt f 23,30 op, waarna 
overgegaan wordt tot de driemaandelijksche verloting onder alle 
leden. De 25 prijzen vallen ten deel aan de leden nos23o, 348, 
360, 267, 98, SI, 332, 132, 231, 343, 41 , 255, I I , 350, 117, 199, 
259, 242, 79, 104, 157, 311, 99, 335 en 66. 

Hierna wordt de vergadering gesloten, doch nog velen blijven 
om onderl ing te ruilen. De 2e Secretaris, J. P. T R A A X B E R G . 

Aangenomen als lid. 
J. Klaasesz, Directeur Post- en Telegraafkantoor, Midden-Beemster. 

(Voorgesteld door J. A. Kastein). 
H. T. Liem, Apotheker, 2e Helmersstraat 72b, Amsterdam. 

(Voorgesteld door G. Sanders, lid 292). 
C. L. A. Lietze, St. Luciensteeg 2411, Amsterdam. 
Fr. Schumacher, Zeestraat 31, Zandvoort. 

(Beiden voorgesteld door E. Donath.) 
(Alle 4 candidaat-leden zijn eerst dan aangenomen, als voldaan 

is aan art. 4 van 't H.R.) 

33-^ 
312 
358 
328 
359 

320, 

Adresteranderingen. 
K. A, F . Dütting, Hooge Naarderweg 46, Hilversum. 
Jos. van Gastel, Sarphatistraat 25, Amsterdam. 
E. Wolff, Harmoniehof 48, Amsterdam. 
W. A. van Rijn, Boschpolderplein 25b, Amsterdam. 
Th. H. de Haan, Bloemgracht ii&, Amsterdam. 
J. van de Linde, Holendrechtstraat 35, Amsterdam. 
W. K. Rutgers, Dijkstraat 53, Helder. 

Bedankt als lid. 
282. J. M. Hupkes, Arnhem. 
179. J. P. Boudewijnse, A?nsterdam. (Overleden), 

Nnmmeropgave. 
No. 313. J. G. Blonk. Boskoop. 
No. 252. mej. P. G. Tuininga, Amsterdam, 
No. 251. R. Bulthuis, Wassenaar. 
No. 200. F . S. Goedhart, Amsterdajn. 
No. 2Ó1. C. H. Wekker , Athsterdam. 
No. 199. G. Gerbracht, Amsterdam. 
No. 2o4. H. G. J. Schillemans, Zutphen. 

Vergaderingen. 
BESTUURSVERGADERING op Zaterdag 17 Jani 1922, des 

aTonds te 8 uur, in C a f é „ S u i s s e " , Kalverstraat, 
te Amsterdam. 

LEDENVERGADERING op Zaterdag 24 Juni 1922, des 
aTonds te 8 uur, in Hotel „K r a s n a p o I s k y " . 
Warmoesstraat, te Amsterdam. 

In de maand Jul i wordt geen ledenTcrgadering gebonden. 
De ie Secretaris, J. A. K A S T E I N . 
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U t r e c h t s c h e P h i l a t e l i s t e n - V e r e e n i g i n g , 
te UTRECHT. 

Opgericht 8 September 1906. 
KonlnklQk goedgekeurd 22 Jal i 1907. 

Secretaris: J. H. B. F E L D E R U G G E , Verl.Hoogstr.36,A/ö«//oörjf. 
Secr. afd. Vlaai-dingen: H. V A N D E R M E I J D E N , Vlaardingen. 
Secretaris afd. Gouda: H. D. B O O T , Kattensingel 13, Gouda. 

KORT VERSLAG van de ALHEMEENE VER6JA-
DEKING van Dinsdag 30 Mei 1922. 

Aanwezig 23 leden. Te 8 uur opent de voorzitter de ver
gader ing; hij heet de leden welkom en hoopt, dat de belangrijke 
reglementswijziging dezen avond in haar geheel zal afgehandeld 
kunnen worden. De notulen der vorige vergadeiing woideri 
onveranderd goedgekeurd. De ingekomen stukken woiden voor 
kennisgeving aangenomen. Den candidaat-leden, die in het 
Maandblad voorkomen, zal voorgesteld wortlen met i September 
lid te worden, en daaiom wordt de ballotage aangehouden tot 
de Juni-vergadering. 

De reglements-vvijziging is vervolgens aan de orde. De behan
deling heeft een vlot verloop. Behoudens eenige redactie-wijzi
gingen en na eenige discussie over de portee van art. 46 (waarna 
stemming over dit artikel, dat aangenomen wordt met 19 tegen 
4 stemmen), wordt het bestuurs-voorstel tot wijziging aangenomen. 
Het nieuwe reglement zal worden gedrukt en den leden toege
zonden. 

De verloting zonder nieten is thans een belooning voor den 
ingespannen arbeid. 

Een geanimeerde veiling en de traditioneele zichtzending 
vormen het slot van deze voor de belangen der U. Ph. V. zoo 
vruchtbare bijeenkomst. 

De Sctretaris van de U.Ph.-V., 
F E L D B R U G G E . 

CandiJaat-lid. 
W. van Giessen, Saxen Weimarlaan 14, Amsterdam. 

Adresverandering. 
M. de Rooy wordt Zocherstraat 81, Amsterda?n. 

Bedankt voor het lidmaatschap. 
L. D. Hakkert , Oude Kerkstraat 7, Utrecht. 
L. Brands, Heuvel 84, Tilburg: 
B. Macola, Via Beato Pellegrino 33, Padua. 

Verbeteringen in de ledenlijst. 
T e s c h r a p p e n : J. H. R e e s k a m p , Leistraat 31!', Utrecht. 
J. D. van Brink moet zijn : Hoek vin Holland 
C. W. M. Baars moet zijn Baans. 
A. M. J. A. Hijmans, Van Bijlandtstraat 21, Den Haa^;. 
P. J. H. Kuypervan Harpen, Emmast raa t 32, Amsterdam. 
P. J. J. Roelants , Van Hasseltlaan 37, Apeldoorn. 
Af t e v o e r e n : P. Schwank. 
T o e t e v o e g e n : H. J. Wijdeveld, Renhini. 

(Wordt vervolgd). 
Vergaderingen. 

BESTÜÜRSVEROADERING op Dinsdag 20 Juni 1922. 
ALGEMBENE VERGADERING op Dinsdag 27 Jnni 1922. 

H a a g s c h e P h i l a t e l i s t e n - V e r e e n i g i n g , 
te 's-GRAVENHAGE. 

Opgericlit 17 April 1897. 
Als rechtspersoon erkend bfl Kon. Besl. Tan 20 April 1903, n«. 58. 
Secr.; C.J. COELAND, Van Weede v. Dijckveldstr. %o,'s-Gravenhage. 

VERKORT VEK8LAG der hijeenkomst van Donder
dag 34 Mei 1922, 's avonds te 8 uur, in het 
„Zuid-ttollandsch Kolïlehui8",te 's-Gravenhage. 

Aanwezig 7 leden. Voorzitter : de heer Stroo. 
De voorzitter opent de bijeenkomst met een warm woord van 

welkom op dezen, niet bepaald koelen avond en betreurt, met het 
oog op de bezichtiging cener collectie, de geringe opkomst, die 

zeker haar oorzaak vindt in de temperatuur. Hij twijfelt er niet 
aan, dat zal blijken, dat de afwezigen toch ongelijk hadden. 

De notulen worden door den secretaris evenals de ingekomen 
stukken voorgelezen. Eerstgenoemde worden onveranderd goed
gekeurd, de laatstvermelde voor kennisgeving enz. aangenomen. 

Overgegaan wordt tot stemming over het candidaat-werkend 
lid. Deze wordt met algemeene stemmen aangenomen. 

Onder mededeelingen meent de voorzitter in herinnering te 
mogen brengen, dat de leden onderwerpen ter bespreking op het 
aanstaande Congres kunnen opgeven. Eventueel gelieve men zich 
daarvoor met den secretaris in verbinding te stellen, die voor de 
verdei e behandeling dan kan zorg dragen. 

Ook vestigt hij de aandacht op de nieuw geopende »Vragen-
bus>-rubriek in het Maandblad. Hij stelt zich voor, dat het 
Maandblad hierdoor weer aan belangrijkheid heeft gewonnen en 
den lezer van veel nut kan zijn. 

Ook deelt de voorzitter mede een »nootkreet« te hebben ontvan
gen van een verzamelaar uit Oostenrijk, wat aanleiding gaf tot 
dicusssie, de heer de Ruijter de Wildt tot de toezegging te willen 
trachten in dit geval iets te kunnen doen. Ter bevoegde plaatse 
zou worden geïnformeerd naar de juistheid der verstrekte gegevens. 

Hierna vinden de gebruikelijke verlotingen plaats en is de 
gewone agenda hiermede geëindigd. 

Thans wordt verder het woord gegeven aan den heer De Ruijter 
de Wildt, die ter tafel brengt de collectie, bijeengebracht door 
wijlen zijn vader. Onder begrijpelijke belangstelling wordt alles 
met bijzondere attentie in oogenschouw genomen. 

Doordat bij menig waardevol zegel het een en ander over k'eur, 
keur of bewijzen van al of niet echtheid wordt ter sprake gebracht, 
maakte het late uur, dat de voorzitter den heer de R.d.W. ver
zocht, de verdere bezichtiging later nog eens te willen voortzetten ; 
ongetwijfelt dat hij hiermede de thans afwezigen van dienst zou 
zijn. Genoemde heer zegt zulks gaarne toe. 

Na de gebruikelijke rondvraag, sluit de voorzitter de bijeenkomst. 
De Secretaris, C. J. C O E L A N D . 

Aangenomen als werkend-Iid. 
dr. A. N. van Praag, Statenplein 16, 's-Gravenhage. 

Candidaat vrerkend-Iid. 
dr. F . M. Ockerse, Nieuwe Schoolstraat 32, 's-Gravenhage. 

(Eigen aangifte ) 
Adresverandering. 

H. F. Perizonius wordt : Laan van Poot 150, 's-Gravenhage. 

Vergadering. 
BIJEENKOMST op Donderdag 22 Juni 1922, 's avonds te 8 uur, 

in het „Zuid-HoUandsch Koffiehuis," Groeuniarkt, te 
's Gravenhage. 

1. Opening. Notulen. 4. Mededeelingen. 
2. Ingekomen stukken. 5. Veiloting. Rondvraag. 
3. Aanneming lid. 6. Sluiting. Veiling. 

V e r e e n i g i n g v a n P o s t z e g e l v e r z a m e l a a r s , , d e G l o b e " , 
te ARNHEM. 

Opgericht 12 Januari 1897. 
Erkend bij Koniukiqk BeslHit Tan 26 September 1911, n». 33. 

Secre tar i s : J. M. P o s , Prinsessestraat 25, Arnhem. 

VERSLAG van de vergadering, gebonden op Dins
dag 30 Mei 1933, des avonds te 8 uur, 
in „Musis Sacrum", te Arnhem. 

De vergadering werd bijgewoond door 20 ledtn. Bij afwezig
heid van den voorzitter, wegens drukke bezigheden, opende de 
secretaris de vergadering met een woord van welkom. De notulen 
werden na lezing onveranderd vastgesteld De penningmeester 
deelde in een uitvoerig verslag mede, dat de betaling in marken 
met een surplus van 10 "/„ een schadepost voor de Vereeniging 
dreigt te worden, zoodat na eenige discussie besloten werd het 
surplus te bepalen op 25 o/,. Daar de heer Wind wegens 
vertrek naar Oosterbeek en verandering van werkkring de functie 
van directeur der rondzendingen niet meer kan waarnemen, werd 
de heer Blanken bereid gevonden deze functie over te nemen 
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Den heer Wind werd 
werking. 

Verschillende leden stelden zich beschikbaar, om tijdens hèf'4 
Congres verschillende diensten te verrichten. 

Besloten werd op het Congres de volgende onderwerpen onder }f 
de aandacht te brengen : 

1. Welke middelen kunnen worden'aangewend om hë t<*^ t ó^* i 
wisselen van zegels te voorkomen ? . ^. .',*' 

2. Is het stichten van een Rijkspostmuseum in Nederland 
wenschelijk? Zoo ja, hoe kan deze stichting bevorderd 
worden ? 

3. Heeft de Staat recht op de frankeerzegels, noodig voor 
het verzenden van postpakketten, postwissels en andere 
poststukken ? 

Aan den secretaris werd na een aangename discussie over 
deze vraagpunten opdracht gegeven bovengenoemde drie punten 
op het Congres te bespreken. 

De veiling, die volgde, was van weinig belang. De onderlinge 
verkoop echter was zeer levendig. 

De Secretaris, J. M. Pos . 
Verzoek. 

a. Den leden, die bij gelegenheid van het a.s. Congres te 
Arnhem het Bondsinsigne wenschen te bezitten, wordt 
verzocht het bedrag ä f1,50 op te zenden aan den pen
ningmeester, den heer H. J. van Uisen, Raapopscheweg 22, 
te Arnhem. 
Aan leden buiten Arnhe7n worden bovendien verzend
kosten in rekening gebracht. 
Het bestuur maakt de nieuwe leden opmerkzaam op het 
voorschrift, dat 7}^ % van den onderlmgen verkoop moet 
worden afgedragen aan den penningmeester. 
Verzocht wordt, bij afwezigheid langer dan drie dagen, 
hiervan kennis te geven aan den directeur der rondzen
dingen, den heer J. Ph. Blanken, Spijkerstraat 231,/ïr«/^«;«. 

Bedankt als lid. 
75. J. Vermeulen, te Arnhem. 
96. A. Ankersmit, te Twello. 

108. J. B. A. Gregoor, te Vlijmen. 
die bedanken voor het lidmaatschap, wordt vriendelijk 

b. 

No. 
No. 
No. 
Hun, 

verzocht, hun nummerstempel bij den secrctaiis in te leveren. 
Candidaatleden. 

H, A. L. van Olphen, Van Lawick van Pabstslraat 103, te 
Arnhem. 

C. R. Feddema, Jacob Cremcrstraat 87, te Arhenu 
S. P. Vlastra, De Wiltstraat 54, te Ar7ihe7n^"''^'^l^^ 
A. Stil, Zwaluwenstraat 18, te Arnhem. 

Vergaderingen. 
VËRG.4DERINU op Dinsdag 13 Jniiil922. (Veilingavond.) 
VERGADERING op Dinsdag 27 Juni 1922, te 8 uur. 
BESTUURSVERGADERING op Dinsdag: 27 Juni 1922, des 

avonds te 7 uor. 
Alle Tergaderingreii, i'n de Directiekamer Tan ,,Musis 

Sacrum", te Arnliem. 

Philatelistenclub „Rotterdam", 
te ROTTERDAM. 

Opgrericlit 6 Februari 1905. 
Goedgrelceurd by Koninkiyk Beslnit van 27 Maart 1905, u". 63. 
Secretaris: P. J O R I S S E N P.C.ZN., Beatrijsstraat ^d, Rotieidam. 
Comm. V. d. Verlcoop: dr. L. FRENKEL, Eendrachtsweg 7, Rotterdam. 

VERSLAG der vergadering op Dinsdag 9 Mei 
1933, des avonds te 1)4. uur, in het Poolsch 
Koffiehuis, te Rotterdam. 

Aanwezig 20 leden. De voorzitter, de heer De Ruitei, opent 
de vergadering, waarna de notulen der vorige vergadei ing worden 
gelezen en onveranderd goedgekeurd.  ^ .ixi^;^«^^^*;.;»^ 

Ingekomen s t ukken : Programma enz. ' 'dSr "Via^'"^  t ^ 31 
Augustus a s . te Luxemburg te houden Intern. Tentoonstelling 
van Postzegels. 

» Eene uitnoodiging tot de receptie ter gelegenheid van het 
ir25jarig bestaan der Haagsche PhilatelistenVereeniging op 
•Zaterdag 22 April 1.1. Aangezien ons Bestuur verhinderd was 

hieraan gevolg te geven, werd een telegrafische gelukwensch 
rerzonden, waarop van deze Vereeniging een hartelijke dankbe
tuiging inkwam. 

s De beide candidaatleden worden tot lid onzer Club aangenomen. 
De heer Backer Dirks, ter vergadering aanwezig, wordt als 

zoodanig door den voorzitter gelukgewenscht. 
De heer Romeny had ter bezichtiging medegebracht eenige 

Europalanden, zooals; ^ÄiT/«'^; Beieren, Denemarken, Dantsig, 
Duitschland en Rusland; met belangstelling werd een en ander 
bezichtigd, waarna de heer Romeny door den voorzitter onder 
applaus werd dankgezegd. 

Vooits werd ons falsificatenalbum verrijkt door eene mooie 
gift van den heer Heemskerk te Rotterdam (niet lid onzer Club). 

Na de zegelverloting bracht de verkoop van zegels aan de 
kas een voordeel van f 0,41. 

Niets meer aan de orde zijnde, sluit de voorzitter de vergade
ring, den leden een prettige zomervacantie toewenschend en 
een weerzien in September a.s. 

De Secretaris, P. JORISSEN P .C .ZN . 

Aangenomen als lid. 
W. Ch. van Buuren, Schiedamscheweg 88, Rotterdam. 
J. J. Backer Dirks, Hoogstraat 219a, Rotterdam. 

Adresverandering. 
F. A. de Reus, van Hugo Molenaarstiaat naar Stationsplein 3b, 

Rotterdam. 
Vergadering. 

In de maanden Juni, Juli en Augustus worden geen b^jeen
komsten gehouden. 

Internationale Vereeniging , ,Philatel ica", 
te 'SGRAVENHAGE. 

Opgericht 1 Januari 1911 als I. P. V. „Hollandla". 
Statuten goedgekeurd b^ Kon. Besluit van 8 Maart 1912, n*. 4. 
Secr.; H. G. VAN LOOKEREN , Obrechtstr. 147, 'sGravenhage. 

VERSLAG der ALGEMEENE VERGADERING op 
Woensdag 24 Mei 1922, in Café „Hollandais", 
Groenmarkt, te 'sGravenhage. 

Aanwezig 35 leden. Afwezig met kennisgeving de beeren Amiabel 
en Zuiddam. Met een welkom, in 't bijzonder aan de beeren 
Schalie en Laros, voor ' t eerst aanwezig, opent de voorzitter de 
vergadering. 

De notulen worden goedgekeurd. Ingekomen is een schrijven 
van de beeren Amiabel en Furda, waarbij medegedeeld wordt, 
dat de verloting voor de afwezige leden naar behooren heeft plaats 
gevonden. Prijzen voor de verloting zijn geschonken door de 
beeren dr. Ham, Verlegh, Verhoeff, Hoogerdijk en Kampinga. 

De voorzitter leest de gewijzigde artikelen voor van het regle
ment voor het rondzendingsverkeer, in verband met de desbe
treffende circulaire aan de leden toegezonden. 

De heer De Wekker brengt verslag uit over de rekening en 
verantwoording van den penningmeester en brengt hem dank voor 
zijn nauwkeurig beheer. 

Met veel belangstelling heeft de aangekondigde bezichtiging van 
zegels, ingezonden door den heer Amiabel, plaats. De voorzitter 
brengt den inzender aller dank. 

De candidaatleden worden aangenomen. 
Bij de verloting van zegels \'alt de ie piijs den heer Van Beek 

ten deel. De veiling van zegels brengt f 13,40 op met eene bate 
van f 4,34 voor de kas. 

Nog deelt de vooi'zitter mede, dat de heer Verspoor zijne 
functie van bestuurslid aanvaardt. Hierna sluiting. 

De secretaris. 
Adresveranderingen. 

No. 59. A. R. Böhm, Vaillantlaan 33. Den Haag. 
No. 124. M. H. de Graaf, Hartingstraat 66, den Haag. 
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NEDEBLiDffl l iDBlÄD KOOR P l f f l l E 
OFFICIEEL ORGAAN VAN «*.«;. i , r . j ^ w j . 

de Nederlandsche Vereenigmg van Postzegelverzamelaars te Amsterdam ; de Postzegelvereenigmg',,Breda te Breda; 
de Vereeniging van Postzegelverzamelaars „Hollandia" te Amsterdam; de Utrechtsche Philatelisten-Vereeniging te 
Utrecht; de Haagsche Philatelisten-Vereeniging te 's-Gravenhage; de Vereeniging van Postzegelverzamelaars 
„de Globe" te Arnhem; de PhilateHstenclub „Rotterdam" te Rotterdam; de Internationale Vereeniging „Philatelica" 
te 's-Gravenhage; de Nederlandsche Philatelistische Vereeniging „Op Hoop van Zegels" te Haarlem; de Philatehsten-
Vereeniging „Groningen" te Groningen; de Philatelisten-Vereeniging „Zuid-Limburg" te Maastricht; de PhilateHsten-
Vereeniging „Apeldoorn" te Apeldoorn en den „Nederlandsche Bond van Vereenigingen van Postzegelverzamelaars. 
Alle bijdragen van postzegelkundigen, wetenschappel^ken en 
redaetioneelen aard, benevens nieuwe ii itgirten, te zenden aan 
den Hoofdredacteur J. D. VAN BRIXK, te Hoek van Hol land; 
al wat 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, 
Bronwersplein 25'", te Haarlem. 

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

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

Tot het plaatsen van adverteutiën, het bekomen van abonnement 
en afzonderlflke 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. SMEÜLDEBS, Schoolstraat 18, te BREDA, 
Telefoon In tere. 197, Postrekening No. 37183. 

ABONNEMENTSPRIJS (bij vooruitbetaling): 
Binnenland^ per jaar, franco per post ƒ 5,—. 
Buitenland, > > > » » » 6 , —. 
Afzonderlijke nummers » o,50-

Gratis voor de leden van bovengemelde Vereenigingen. 

ADVERTENTIËN (bij vooruitbetaling) : 
Vi pagina 
V, ' 
V , > 
V» » 

/ 3 0 , -
» 17,50 
» 12,50 
> 1 0 , -

Vt pagina . 
V . > • 

v» » • V.a " ■ 

/ 7S° 
. 6 , 

» 5,50 
» 4,50 

'/,6 pagina, ƒ 4 , -
V18 » • » 3.— 
Bii 3-, 6- en 12-ntaal plaat
sing 5, 10 en 15 "/o reiluütlt. 

Ie Jaargang. BREDA, 15 JUNI 1922. No. 6 . 

Mesffiefiscfie ^ostzegefcrifieß. 
m 

Onwillekeurig zijn wij geneigd, na de resultaten van onze, uit 
den , aard der zaak nog onnauwkeurige analy3e der oudere kop
en cijfertypen, voor het wapentype wederom naar de oudste 
uitgaven te grijpen, willen wij ons een zoo zuiver mogelijk beeld 
voor oogen stellen van wat het wapentype kan zijn. En ook 
hier tasten wij niet mis. Het in 1843 uitgegeven dubbelzegel 

voor het kanton Geneve, zoowel als het 
eerst zeven jaren later gediuktc, maar 
steik verwante Oosteniijksche, gaat van 
dezelfde beginselen uit als welke aan 
de oudste Victoria van Groot-Brittannië 
en aan het Züricher-cijfer ten giondslag 
strekten. Beginselen die teruggaan op 
het staafszegel dat, ingediukt in het te 
beschrijven papier, evenzeer de goede 
staatszorgen inzake verzending en be
stelling waai borgde als nog heden ten 
dage het bekende oranje »zegel« den 
schrijver van requcsten »op zegel« de 

zekerheid verschaft dat het voor hem zoo belangrijke stuk niet 
als ongeldig wordt ter zijde geschoven. Zoo kennen wij onder 
meerderen de »gezegelde« vellen, d e in 1818 door de Sardijnsche 
regeering weiden verkrijgbaar gesteld, hoewel hier meer sprake 
was van een machtiging van staatswege tot het verzenden per 
particuliere post, waar, in theorie althans, de post een staatsmo
nopolie was. Het »cachet« (is het niet eigenaardig dat wij 
om een hoogen graad van voorname degelijkheid uit te drukken 
zoo gaaine het woord cachetzegel, gebru iken?) — dit »cachet« 
treffen wij in de bovengenoemde zegels zonder twijfel aan. De 
ontwerper heeft zich in geen enkel opzicht laten leiden door een 
zucht tot opsmukking van het op zich zelf reeds zoo sierlijke 
wapen. Hij heeft beprepen dat het hem niet paste het weik 
van eeuwen, wat heraldiek toch in zekeren zin mag heeten door 

eigen werk in de 
zijn. Hoe geheel 

schaduw te stellen, zoo hem dit al zoude gelukt 
anders is dan ook hier het resultaat, dan dat 

wat de ontwerper voor Luxemburg's 
eerste wapentype bereikte. Hier leeds 
een uiterst gedetailleerde vlakvulling 
die alle aandacht voor zich opeischt, 
daarbij in een uitgespaaid medaillon 
aan het officieel wapen te rnauwernood 
de gelegenheid verschaft ook een woord
je in het geheel mede te spreken. 

Maar — dit geschiedde in 1859 en 
voor dat jaar zagen nog heel wat andere 
wapenzegels het 1'cht. Alleiceist dan 
wel de zeer bijzondere zegels van den 
Kerkdijken staat die in een reeks van 
elf ontwerpen het pauselijk wapen op 
subtiele wijze in het zegelklced hulden, 
met vol behoud van de voo; naamheid 
die dit wapen eigen is. Dan (het ver
laten van den oorspronkelijk ingeslagen 
weg gaat, onder invloed der zich ook 
hier weer voordoende noodzaak tot 
varieering, sneller in zijn weik dan wij 
wel zouden vei moeden) Zweden met 
een reeds sprekenden achtergrond, 
Bremen met een wapen dat min of meer 

zoek laakt in 
ten omgeving 
van sa men-

di ingende 
ovalen en an
deis ^evoi in

de velden met 
' t e ik , te steik 
'iprekende cij
fers en lei teis , 
te samen een 

zegel vormend, dat reeds veel verder van h i t oude principe 

irrr 
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afstaat dan men vermoeden zou, — dan, Fmnland met zijn 
sobere eerste en zijn strenge tweede uitgave, die beiden toch 
het wapen tot zijn volste recht laten komen ; Mecklenburg, j e n 
5 Schillinge, haast te eenvoudig met het oog op hen die door 

imiteering den staat te benadeelen en 
zichzelf te bevoordeelen zochten. Want 
dat dit gevaar ten allen tijde groot ge
weest is en ook erkend, bewijst wel 
het bijschrift van een der engelsche 
projecten van 1839, dat spreekt van het 
gebruik van kleuren : »thus securing 
It against imitation«. 

Er valt ook hier weder te constateeren 
(en voorloopig bepalen wij ons tot 
dergelijke verschijnselen) dat het wapen, 
zooals het in de oudste uitgaven de 
onbestreden continuïteit vertoont van 
het staatszegel, bij de toename der ont
werpen evenmin als kop en cijfertype 
ontsnapt aan verdrukking en een op 
den achtergrond geraken. De giaveer
naald of de teekenstift komt in dienst 
te staan der concurrrentie die niet in 
de eerste plaats rekening houdt met 
verzamelaarsbeurzen. En deze concur
rentie kan het niet blijven volhouden 
met een simpel natrekken der oude 
staatszegels, maar eischt dat elk land 
dat mede gaat doen aan de nieuwig
heid van postzegelsuitgeven, iets nieuws 
biedt, iels specifieks, iets »nie dagewe
senes«. De omlijsting van het wapen 
nu biedt hiertoe ruimschoots gelegen
heid, wordt dan ook naar hartelust 
voorzien van ornament en ornamentjes 
die zich aanpassen aan den smaak van 
den tijd. De klassicistische meander, 
de schriftbanden, voluten, arabesken, 
cartouches, kortom het geheele aisenaal 
wordt leeggeplunderd en de onverkapte 

sierzucht uit het midden der vorige eeuw, zooals wij die zich op 
boekbanden en titelbladen zien uitleven, maakt zich van het 
postzegel meesier. De musea van stijlen en stijlsoorten die de 
»moderne« bouwwerken uit dien tijd in werkelijkheid waren, waarbij 
men op bestelling een gothisch, een romeinsch, een renaissance, 
een noorsch huis kon geleverd krijgen, geven een aardige pa
rallel met wat men ook bij het postzegel te zien krijgt. Dit 
alles met voorbeelden aan te toonen zou te ver voeren. Genoeg 
zij het een enkel exemplaar aan te halen. Tracht het nieuw 
gestichte Duitsche Rijk in zijn eerste vvapenzegels nog naar een 
eenvoudige oplossing door het rijkswapen als voornaamste zegel

deel op een eenvoudig fond te zetten, 
reeds bij de uitgave van 1875 wint de 
zucht naar krullerige palmeitenversie
ring het van vertrouwenwekkende de
gelijke soberheid en in 1889 is ook een 
vlakversierde lijst niet meer voldoende 
maar komt het wapen op een cartouche 
te slaan, tusschen omkrullende schrift
banden, wil het zegel aldus de illusie 
wekken van iets wat in werkelijkheid 
niet aanwezig is ; kort gezegd wil het 
driedimensionaal schijnen, terwijl het in 

werkelijkheid tweedimensionaal is. Naar moderne begrippen is 
het zegel dus in zichzelf een onwaarheid geworden. Naar be
grippen uit den tijd waarin het werd ontworpen zeer zeker niet. 

Hiermede is echter een stap verder gezel op den weg der 
ontwikkeling, van het oorspronkelijk staatszegel op het te 
beschrijven papier, tot het afzonderlijk verkrijgbaar ste'len ter 
latere bevestiging op een willekeurig papier, dat was de slap 
die het postzegel geboren deed worden. Van de nu afzonder
lijke uitbeelding van een al of niet gewijzigd zegel met bijge
voegden landsnaam en waarde, tot het omlijsten daarvan met 
een randversieiing die nauw verband bleef houden met het 
geheel en slechts diende tot afsluiting van het zegel naar buiten, 
dat was de tweede stap. Van hier tot een omlijsting die welis
waar in het vlak bleef, zich dus niet van reliefwerkingen bediende. 

trvn j u ufULTU 

maar toch het omlijste in het nauw bracht en min of meer ging 
overheerschen, dat was de derde. Van hier tot de reliefomlijs
ting, tot het verwekken van een ruimteillusie daar, waar slechts 
een plat vlak aanwezig is, tot het geven dus van een afbeelding 
van plastische werkelijkheid, dat was de vierde. Dat ook dit de 
laatste nog niet is zullen wij later zien, 

W. F. STUTTERHEIM . 

Nederland. 
POSTZEGELS. 
Nieuwe cijferwaarden 5, /2J/2 en 20 cent. Wij waren in de 

gelegenheid, geheele vellen dezer waarden aan een nauwkeurig 
onderzoek te onderwerpen. Wij kwamen daarbij tot de overtui
ging, dat, in tegenstelling met de andere zegels, die in vellen 
van 300 zegels werden gedrukt , de voor deze nieuwe waarden 
gebezigde drukplaten niet uit 4 cliché's van 5 X ' o zegelbeelden 
bestaan. Of zij bestaan uit één of uit 200 losse cliché's, konden 
wij nog niet vaststellen. 

5 cent groeti. Van deze waarde valt voorloopig nog niets te 
vermelden. Wel gelooven wij, hierbij enkele plaatfouljes ontdekt 
te hebben. Ons definitief oordeel schorten wij echter voorzich
tigheidshalve nog op, tot een tweede oplage verschenen is. 
izYi cent rood. Wij kwamen hierbij tot de ontdekking van 2 

Types, welke wij hieronder in beeld brengen : 

Type I. Type II. 
Bij Type I is de R normaal gevormd. Bij Type II is deze 

letter minder hoog en maakt de bovenboog een eenigszins 
»platgedrukten« indruk. Het vel van 200 zege's heeft 138 Type 
I en 62 Type II, verdeeld als volg t : 

D i n n i n o i i i i i i i n i D i l " 
i i i i i i i n i n i i i i i o o r l l 
i i i l i n i n n i n t i f i i n i t t 
s n i i i i i i a i i i i B i i i i i i 
i i i o i i i i n r r i t r D n i i t f a 
i l n i i n i i i o i i i r n i i i i i 
t i D i i n i n t i r i f l i B D i i i i 
i i i n i n i D i i i i n i i . n f l i i i 
i i l i i t i B i i i n a i l i f l a l i 
I I I I Q 1 I I I I I I o 1 I I I I I I 

Verder vonden wij eenige foutjes, van welke wij twee reeds 
als plaatfoutjes duiven aan te wijzen, ofschoon wij van deze 
waarde ook nog slechts ééne oplage zagen. Indien wij de »plat
gedrukte« R van Type II als fout i aanmerken, dan ver toont : 

fout 2) een rood puntje, of 2 roode puntjes onder elkaar, of 
klein loodrecht streepje, achter de onderbalk van de 
tweede E. 

fout 3) 2 roode puntjes onder elkaar, of klein loodrecht streepje, 
achter den onderbalk van de tweede E en kerfje in 
den ovaalband daaionder. 

p 9 9 (SI ^ ^ 

M.tJM^ïf.T.asr 

fout 2. fout 3. 

PO* TZEGCLHANDCU 
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Fout I vonden wij 7,7 en 8 maal, fout 2 elf maal op een vel, 
alle echter uitsluitend op type I. Uit den aard der zaak zullen 
zij alle als primaire fouten zijn aan te merken. Verder waren er 
nog een aantal andere kleine afwijkingen. Wat hieivan plaat
fouten zijn, kan echter met eenige zekerheid pas na doorzicht 
van een tweede oplage vastgesteld worden. 

Wij verbeteren de catalogisatie van Februari j .1 . als volgt : 
Postzegels : cijfertype gelijk de 20 cent blauw 

kamperforatie i2!/2. 

1922 Jan. 12}/^ cent oranjerood. 
Type I : met normale R. 

» II: R met platgedrukte bovenhelft. 
20 icnt bhunu. Ook hier zijn een klein aantal afwijkingen door 

ons vastgesteld en daar reeds 2 oplagen zijn veischenen (A en 
B), kunnen wij de volgende plaatfouten publ icecien: 

O 1 echts boven de linkeronder

2) 
3) 

4) 

5) 

112 

116 

191 

A  B 
A—B 

A ^ B 

A—B 

A—B 

wit puntje, 
hoekrozet 
breuk of keifje in de linker zijlijn, bovenhelft 
bieuk in de gebogen lijn boven NEDER
LAND, links boven de R. 
stukje uit den binnenkant van het ovaal, 
links onder het midden 
breuk of kerfje in de linker zijlijn, onder 
de rozet 

De eerste kolom'geeft weder aan, welke zegel van het ve lde 
betreffende fout heeft, de tweede kolom, bij welke oplagen de 
fout werd gevonden. 
2)/2 ''•'"' iSgu. Ons overzicht in het Maartnummer van de 

plaatfouten dezer waaide kunnen wij nog met een fout aanvullen. 
Het is : 
12) Breuk in het groene lijntje boven de R | 12 | 2—E 

Aangezien deze fout slechts eenmaal op een vel voorkomt, 
deelen wij haar in bij de secundaire plaatfouten 

Sedeit kort wordt er bij het drukken dezer waarde een nieuv\e 
plaat gebruikt (volgens onze waarneming wordt de 2)/^ cent van 
2 verschillende platen gedrukt), op welke weder nieuwe plaat
fouten vooikwamen, zelfs nieuwe pr imai re! Wij wachten echter 
ook hier een tweede oplage van de nieuwe plaat, om met 
meerdere zekerheid de fouten te vermelden. 

/ o cent lS(j(j. Hier is onverwachts iets nieuws verschenen : 
de arceering in het medaillon quijd, gelijk bij de hedendaagsche 
briefkaarten, en het getal 10 in iets hoogere cijfers. De heer 
Ente van Gils zond ons een exemplaar en mochten wij kort 
daarna een geheel vel bemachtigen. Geldt het hier een proef 
of eene vergissing? Wij kunnen de verandering geen verfraaiing 
noemen. De zegel verkrijgt min of meer het aanzien van een 
houtsnede. Wij zijn benieuwd, of de 4 en de 7 ' ^ cent ook in 
deze uitvoering zullen verschijnen. De vellen zijn gelijk vroegei, 
10 zegels breed en 20 hoog, met telcijfers links en r ech t s ; 
boven en onder met oplaagletter H. 

Wij catalogiseeren : 
Postzegels : Koptype 1899 gelijk de 10 cent grijs, echter 

met grove medaillonarceering en iets langeie 
cijfeis, kamperforatie 121,2. 

1922 Mei. 10 cent grijs. 

10 cent 
20 » 
30 » 

2 » 
6 . 

DIENSTZEGELS. 
Dienstorder 326 van het Hoofdbestuur der P. & T. bevat o.a. 

het Kon. Besluit, waarbij de portvrijdom voor dienstbrieven wordt 
afgeschaft. Het voor dienststukken veischuldigde port en aan
teekenrecht kan voldaan worden door middel van (Art. 3). 
a. een jaarlijks aan het Staatsbedrijf van de Posterijen, de 

Telegrafie en Telefonie te betalen bed rag ; 
b. dienstzegels. 
Het poit bedraagt (Art. 4 ) : 
voor stukken van niet meer dan 100 gram 
boven 100 t/m. 1000 gram 

» 1000 t /m . 2000 » 
Voor gedrukte stukken bedraagt het por t : 
t/m. 100 gram 
boven 100 gram t/m. 500 gram 
stukken boven 500 gram zijn te frankeeren als brieven (?! Red.) 
Het aanteekenrecht bedraagt 15 » 
Er wolden (Ait. 5) 3 dienstzegels ingevoerd; 
a. biiefdienstzegels ä 10 cent 
b. diukwerkdienstzegels ä 2 » 
c. Aangeteekende biiefdienstzegels ä 15 » 
Het aanteekenrecht mag echter ook voldaan worden door 

middel van gewone postzegels (Art. 6.) 
Omtrent uiterlijk en juisten datum van invoering der Dienst

zegels staat niets vermeld. Wij zullen dus nog even geduld 
moeten oefenen. De invoeiing zal wel bedoeld zijn ter bezuiniging. 
Zoude die echter wel bereikt woiden? Wij meenen, dat een 
groot vraagteeken hier niet misplaatst is. 
LUCHTPOSTZEGELS. 

Bij het verschijnen van dit nummer 
zullen deze zegels reeds weder inge
trokken zijn. Het luchtrecht moet in 
het vervolg voldaan woi den door middel 
van gewone frankeerzegels. Dienstorder 
H 385 en 385a bevatten de desbetref
fende bepalingen. Daaruit blijkt tevens, 
dat het luchtrecht verlaagd is en wel : 
in het verkeer met België: 5 cent per 
20 gram, in het verkeer met England 
en Frankrijk: 10 cent per 20 gram. 

De luchtpostzegels hebben een korten levensduur gehad, van 
I Mei 1921 — I Juni 1922, dus precies 13 maanden. Dat ze veel 
gebruikt zijn, geloven wij niet. Eerlijk gezegd, wij zagen nog 
niet één gebiuikt exemplaar. Wij meenen dan ook, dat werkelijk 
»gevlogen« zegels zeldzaam zullen zijn. Alleen op brief is dit te 
constateeien. 

Ned. Koloniën. 
Suriname. 

POSTZEGELS. 
Nieuwe kleuren. Onze ijverige helper, de heer Sluyp, Utrecht, 

zond ons de nieuwe kleuren, die wij als volgt catalogiseeren : 
Postzegels: Cijfertype van 1913, 

kamperforatie 12I4 
1922 Mei. 

id. 

5 cent, 
10 cent, 

gl oen, 
violet. 

Koptype van 1913, 
kamperforatie 12V4 

1922 Mei. 12I/2 cent, oranjerood. 
20 cent, blauw. 
32!/^ cent, violet, cijfers oranjeiood 

POSTZEGELS. 
Nieuwe kleuren. 

catalogiseeren : 
Postzegels 

Curasao. 

Van dcnzelfden heer Sluyp ontvingen wij 

Cijfertype van 1913, 
kamperforatie 125/2 

1922 Mei. 

id. 

5 cent, groen, 
10 cent, violet. 
Koptype van 1913, 
kamperforatie 12)̂ 2 

1922 Mei. 12V2 cent, oranjerood, 
20 cent, blauw, 
35 cent, grijs, cijfers rood. 
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Nieuwe Uitgiften. 

De lezers en correspondenten worden vriendelijk uitgenoodigd, 
alle mededeelingen betreffende de nieuwe uitgiften rechtstreeks 
te zenden aan den hoofdiedacteur. 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 eaily information regarding new issues and 
discoveiies, accompanied, whenever possible, by specimens. 
Any outlay will be refunded by return mail. 

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

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

Tous les frais seront remboursés par retour du courrier. 
J. D. VAN BRINK, Hock 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 betiekkelijke kroniek der maand. 

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

AUSTRALIË. (Gemeenebest). 

De 4 d. verscheen in lichtultramarijn. 

BRUNEL 

BELGIË. 
De heer Mutsaeits te Brussel verrast 

ons met de toezending van het nieuwe 
weldadigheidszegel, dat geheel onver
wacht uit de lucht is komen vallen. 

Het zegel is keurig uitgevoerd in 
sepia en doet den s'chepper, Anton 
Carte, alle eer aan. 

De verkoopwaarde is 4o centimes, 
waarvan de helft ten goede komt aan 
de oorlogs invaliden. 

Van het nieuwe type pakketpostzegels 
verscheen de 3 francs bruin. 

Van de serie in nevcnstaande tec
kening werden onderstaande waarde 
overdrukt met »Malaya Borneo Exhibi
tion« : 

1 cent. 5 cent. 
2 » 10 » 
3 » 25 » 
4 » I dollar. 50 » 
Het betreft hier de uitgave,waarover 

in de Britsche Philatelistische pers 
zooveel te doen is, daar men deze 
uitgave beschouwt als zuiver maakwerk. 

CILICIË. 
Ook de Turken gaan voor dit gebied zegels uitgeven, nu de 

Franschen het hebben ontruimd. 
In diverse teekcningen verschijnen : 
10 para 5 piasters 100 piasters 
20 » 10 » 200 » 
1 piaster 25 » 500 » 
2 » 50 » B. M. 

COSTA RICA. 
Van de uitgifte 1910—1921 werden overdrukt met een »koffie

baal< en de aanduiding: g '^ i^^ 
»CAFÉ DE COSTARIGÄttTf" 

1 centavo 4 centavos 10 centavos. 
2 » 5 " 15 * 

De 4 mark blauw in 
nevcnstaande teekening 
verscheen met den opdruk : 

8 

Voorts werd de serie 
luchtpostzegels uitgebreid 
met een 10 mark' groen 
in de gebruikelijke teeke
ning. 

DENEMARKEN. 

De 50 Ore grijs werd De serie portzegels werd 
overdrukt met »Postfaerge« uitgebreid met de Jo Ore 

geelgroen. 
EGEESCHE ZEE (eilanden in de) 

De 15 centimes van Italië (Yvert no, 104) weid ovciduikt 
met de eilandennamen ; 

Cos, Karki, Leros. Lipso, Nisiros, Patmos en Scarpanto. 
FINLAND. 

in+50 p ] 
IMkMM 

Hier verscheen de e e r s t e Roodc
Kruiszegel, welke in het verkeer als 
één mark geldt, ofschoon de prijs 1,50 
Mk. bedraagt. Deze zegel is alleen voor 
het binnenlandsch verkeer geldig. 

Den heer Rolf Grönlund te Hehing
fors dank voor toezending. 

GUATEMALA. '■*. '®§| ' 
De 60 centavos der uitgifte 191819 werd ovér<ïr<ïfe'met 

1922 / Docey / Medio / Centavos als aanvulling van de op
drukken serie, vermeld in het Meinummer. 

HONGARIJE. 
De firma Yaar zendt ons de volgende nieuwe «aarden, alle 

in het parlementtype : 
15 klonen, zwartbruin. 
25 » oranje. 
40 « groen. 

IJSLAND. 
De 40 Aur violet — Christiaan IX — werd overdrukt met 

20 Aur. Zumstein. 
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ITALIAANSCH EYRITHREA. 

•I«V*1 

De heer De Weerth, te Amsterdam 
zendt ons de overwmningszegels van 
Italië, voor dit gebied overdrukt met 
den landsnaam. 

Verschenen zijn de waarden: 
5, lo, 15 en 25 centimes. 
Den inzender hartelijk dank. 

6 cents violet. 
S. C. 

ITALIAANSCH LIBYE. 
Voor dit gebied werden de overwinning'jzcgcis \ a n het 

moederland eveneens overdrukt met den landsn.iam. 
ITALIAANSCH SOMALILAND. 

De overwinningzegels van Italië werden overdrukt met den 
landsnaam in de waarden : 

3 besa op 5 centimes 
6 » » 10 » 
Q » ** 15 ^̂  

15 *̂ » 2 5 » 
Den heer De Weerth dank voor toezending. 

KEDAH. 
Met denzelfden opdruk, vermeld onder Brunei verschenen 

van de koerseerende uitgifie : 
I, 2, 3, 4, 10. 21, 25 en 50 cent. 

KELANTAN. 
In het koerseerende type verschenen ; 
2 cents bruin 
Beide met watermerk (^ t j ^ 

LEEWARDEILANDEN. 
De heer Van Gastel zendt ons ter inzage de volgende waar

den in de koerseerende teekcning: 
4 pence zwart op geel, watermerk C. A. 
2 shilling bruin op blauw, watermerk C. A. 

Voorts met het nieuwe watermerk "^ 
5 pence, 3 en 4 shillings. 

LETTLAND. 

In nevenstaand teekening verscheen 
de 3 roebel, geelgioen. 

OOSTENRIJK. 
De firma Yaar zendt ons de volgende aanvullingswaarden : 

■««*ra«w><^v 

15 kronen blauwgroen. 
20 » blauw, 
25 » roodlila 

30 kronen grijs 
45 » zalmkleurig. 

MEMELGEBIED.    
Van verschillende zijden, C a . aè heeren De Weerth en Yaar 

en Co., te Amsterda^n'bereiken ons de nieuwe luchtpostzegels 
in de waarden : 

4o pfg,;j3^xiL.J^5 Mark 3 Mark 6 Mark 
80 » ' ;■• ," . 1,50 » 4 » 9 ' 
I Mark 2 » 5 " 

NIEUW ZEELAND. 
In het koerseerende type verscheen een 8 pence, bruin. 

SPAANSCH GUINEA. 
Met beeltenis van den Spaanschen koning en de jaartallen 

1921/1922 verscheen onderstaande serie : 
1 centavos 20 centavos i peseta 
2 » 25 » 4 » 
5 » 30 » io » 

10 » 4o » 
15 » 50 » B. M. 

ST. KITTSNEVIS. 
De 2 d. en 2l^ d. der koerseerende uitgifte zijn verschenen 

met het watennerk W. <Sv. 

ST. LUCIA. 
Alhier verscheen de 3 pence blauw watermerk W. Ó¥. aldus 
meldt de heer Van Gastel. 

TSCECHO SLOWAKYE. 
In het type boeienverbrekende vrouw verscheen een 150 

Heller rood. 
TURKIJE. (Fransche kantoren). 

De 10 centimes groen van Frankrijk werd overdrukt met i 
piastre 20 paras. B. M. 

URUGUAY. 
De serie luchtpostzegels werd uitgebreid met de volgende 

twee waarden : 
5 centesimos (opdruk rood.) 

25 » ( » groen.) 
beide overdrukt met »Correo Aereo.« 

(§^ 
Poststukken. ^ 

Nederland. De heer P. W. Broekman zond mij de nieuwe 
kaart van 7I4 \ 7\/i c. op geel carton, nondcr deels t reep; men 
kan 2 verschillende cartonnuancen constateeten, n.1. een gele 
en een zeemkleurige. De kaart van 1214 c. op grijs carton 
trof ik aan zonder punt achter „Expédi teui" . 

lal' iVi + iVi C bruin op geel zonder deelstreep. 
Australië. Van den heer Belmonte mocht ik de nieuwe 

enveloppe voor aangeteekende brieven ontvangen ; deze wijkt 
van de vorige in den vorm van de sluitklep af; die is nu rond 
in plaats van hoekig; ook de tekst op de rugzijde is iets ge
wijzigd. Veel dank! 
Env. aanget. br. 5 p. bruin, form. G. 
Br. OostAfrika en Uganda. Ook hier verscheen een nieuw 

couveit voor aangeteekende brieven met Koning George ; het 
onderscheidt zich slechts van de laatst gecatalogiseeide, dat de 
letters in het vakje voor bij te plakken zegels nu cursief in 
plaats rechtstaand zijn. 

Env. aanget. br. 35 c. gtoen, formaat G. 
Egypte. Als eersteling van een nieuwe sei ie poststukken 

ligt voor mij een enveloppe van 2 millièmes, rood met denzelfden 
waardestempel als van u». 12 (groen; Osiris). Het watermerk,dat 
vroeger lu idde: „Postes Egyptiennes" is nu veranderd in 
„Egyptian Postage", recht of kopstaand. 

Env. 2 m. rood, form. d. 
Giabon. Hier kwamen in omloop: 
Env. 25 c. blauv/ en bruin, binnenz. lila, form, c , w.st. gezicht 

op een dorp met rivier. 
Kbf. 10 4" 10 c. karmijn, w. st. inboorling. 
Br . 10 ■} 10 c. » » » » 
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niet versierd. 

GrootBritannië. De heer Traanberg schenkt mij een 
enveloppe van i p. met Koning George; zakformaat. 

Eiiv. I p. rood, form. i. 
Joegoslavië. De dubbelkaarten met koning Alexander zijn 

nu ook verschenen: 
Br. 25  j  25 p. groen, koning naar links. 

50 4" 50 P rood, » » rechts. 
Moeambique. In het vorig nummer catalogiseerde ik een 

kaartbrief met veranderden opdruk „ R E P U B L I C A". Thans 
kan ik nog eenige andere melden met dezen opdruk; het 
geheele stel schijnt reeds weer uit koers te zijn. 

Kbf. 50 r. chocoladebruin {n*. 2). 
Br. 10 + 10 r. groen (n». 7) 1 waardestempel 

20 f 20 r. lila (n». 8) / versierd. 
20 en 20 + 20 r. lila (n". 10 en 11): w. st. 

Polen. De porto wordt daar ook al niet mindei ; nu ligt 
voor mij: Br. 8 m. bruin op zeemkl. 

PortSaid. In het begin van dit jaar verscheen een kaart met 
den ouden waardestempel, nu echter van 30 centimes, die 
onmiddelijk echter den zwarten opdruk 10 millièmes ontving. 

Br. 10 m. op 30 c. rood op groen. 
Eepabliek van het verre Oosten. Om in de dringende be

hoefte aan poststukken te voorzien, 
heeft deze bolsjewistische republiek een 
serie uitgegeven, waarvoor zij de vroe
gere Russische gebruikte en deze voor
zag van een zwarten opdruk „D. B. P" . 
(zeker een telegram adres). Zij liggen 
alle voor mij, behalve de kaarten van 
5 en 5  j  5 kop. (Kerenskikaart); deze 
laatste schijnt zeer zeldzaam te zijn, 
daar ze gescheiden als enkelkaart is 
verkocht. Ik ontleen haar, evenals de 
oplaagcijfers, aan 1'Amateur. 

Br. 3 k. rood w. st. wapen (n". 20) oplaag 1151. 
4 k. » » » Peter de Groote (n". 25), oplaag 4oo. 
5 k. bruin,» » wapen (n». 28), oplaag 18279. 
5 + 5 k. bruin, w. st. wapen (n". 29), oplaag 14185. 
5 k. bruin, w." st. wapen (n». 29, vraagkaart). 
5 k. » » » » (n". 29, antwoordkaart). 

Kruisb. i k. oranje; w. st. wapen (n". 3), oplaag 2484. 
1 k. » » » Peter de Groote (n". 5), oplaag 120. 
2 k. groen; ■» » wapen (n'. 4b) , oplaag 2775. 
2 k. » » » Alexander II (n' . 6), oplaag 25. 

Zweden. Een nieuwe kaartjesenveloppe, met een heraldischen 
leeuw als waardestempel. 

Env. 5 ö. roodbruin, form. b. C. 

1' Afstempelingen. 
:''.ï.': 

m 
Panama Canal Zone. Op een brief geadresseerd aan een op

varende van het Ncderlandsche s.s. »Crijnssen« te Co/on was de 
volgende rubberstempel geplaatst: 

Steamship mail for del ivery In 
Canal w/aters should be addressed : 

c/o POSTMASTER, 
CRISTOBAL, CANAL ZONE, 

and MUST inc lude NAMEOFSH IP . 
Frankrijk. Ook hier tentoonstellingen. p:en brief uit Marseille 

was voorzien van den stempel : 

VENEZ VIS ITER 
L'EXPOSITION COLONIALE 

DE MARSEILLE 
AVRILNOVEMBRE 1922 

Duitschland. Voor een tentoonstelling óp verwarmingsgebied 
luidt de reclamestempel uit Ludwigshafen am Rhein : 

SÜDWESTDEUTSCHE 
WÄRMEWIRTSCHAFTS 
U.WARMEINDUSTRIE 
AUSSTELLUNG 
130. JUNI 1922 

' l ^ /GSHAFEH ^\^ 

Neurenberg maakt propaganda voor een landbouwtentoonstelling 
door een zeer typischen stempel. In een ovaal, aan weerszijden 
geflankeerd door 2 groote korenaren, ziet men een boer achter 
een door 2 ossen getrokken ploeg. In de linkerhand heeft hij een 
zweep waarmede hij lustig in de lucht klapt, daarbij de Gothische 
schrijfletters, D. L. A. te voorschijn brengende. 

Hierboven staat onder een flauw gebogen lijn »LANDWIRT
SCHAFTLICHE AUSSTELLUNG« en beneden onderstreept 
»NUERNBERG 22. BIS 27. JUNI 1922« 

Het plaatsje Langenschwalbach in de Taunus maakt reclame 
voor zijne staal en modderbaden door den stempel : 

STAHLUNDMOORBAD 
LANGENSCHWALBACH 

Bad Nauheim spant de kroon, helpt voor alle kwalen. Als daar 
de diplomaten van het zieke Europa eens gingen confereeren na 
Genua ! De 4regelige stempel lu id t : 

Bad Nauheim 
Wel tberühmtesHei lbad 

f ürHerz,Rheu mat Ismus,Gicht, 
Nervenu. Frauenleiden 

Mofinheim, stempelde 3regelig: 

BadischPfèlzische 
Maitage 

Mannheim 
Quedlinburg a. H. heeft haar looojarig bestaan als stad o.a. 

gevierd door een jubileumsstempel, een grooten drieringstempel 
met dwarsbalk en Inschrift: »1000 Jahrfeier der Stadt OUEDLIN
BURGam HARZ  22 April 22. 

Wittenberg heeft van 4  6 Maart ook een jubileumsstempel 
gebruikt n.l. ter herinnering aan den terugkeer van Maarten Luther, 
na zijn verblijf op de Wartburg (1522) Naast den plaatsnaamstcmpel 
kwam een rondstempel waarin het borstbeeld van Luther zonder 
eenig bijschrift. 

Van een onzer Engelsche lezers vernamen wij dat hij gehoord 
had, dat de welbekende Hillegomsche bloembollen handelaar 
Gerard Telkamp reclame maakte door middel van een poststempel 
voorkomende op drukwerk te Berlijn gepost en voor Engeland 
bestemd. Op onze navraag is de heer Telkamp zoo bereidwillig 
geweest ons een stempelafdruk toe te zenden. Ue 4regelige 
stempel lu idt : 

Gerard Telkamp 
Buibfarm 
Hil legom 
Holland 

Vereen. Staten. Portland (Or.) maakt reclame voor de natio
nale bosschen van den staat Oregon door den stempel : 

COLUMBIA RIVER HIGHWAY 
OREGON NATIONAL FOREST 

FRANCOSTEMPELS. 
Deze soort stempels, welke de postzegels meer en meer gaan 

vervangen, en terecht de bijzondere aandacht der verzamelaars 
trekken, zijn echter niet van den allerlaatsten tijd. De heer Costerus 
zond mij een enveloppe afkomstig uit Johannesburg waarop in 
rooden inkt een dubbelringstempel waarvan de binnenste cirkel 
doorbroken is om plaats te maken voor den datum. Bovenin 
staat de plaatsnaam, in het midden de datum »24. APR 11 _V̂  ^ « 
en onderaan »PAID«. ~ 

POS TZ EG CUM AN DEL 
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Ook Nieuw Zeeland gebruikt ze al eenige jaren. Uit Wellington 
zag ik de volgende in grijszwarten inkt : 

l u D I h D 
POSTAGE 

PAID 

N (44) Z 
3 HALF PENCE 

WELLINGTON 

en twee met Inschrift » i D« resp. »ONE PENNY« naast elkaar 
geplaatst; over deze franco-stempels heen was de gewone machi
nale poststempel van Wellington 1920 resp. 1921 geplaatst. 

De heer N. Hoekstra, Batavia, is zoo vriendelijk mij een uit 
Diinedin ontvangen enveloppe te doen toekomen, waarop een 
soortgelijke stempel in rooden inkt. Hier zijn een t}4 d. en i d. 
stempel naast elkaar geplaatst en de onderste regel luidt 
»DUNEDIN«. Verder bevat het cirkeltje de nummers 22 resp. 
39 hetgeen wel op de nummers van den meter zal slaan. 

Beide beeren dank ik ten zeerste voor de toezending en houd 
mij voor verdere stukken dezer interessante onderafdeeling der 
stempels aanbevolen. J. P. TRAANBKRG. 

De Uitgiften 18534865 van Chili. 
Evenals bij de oude zegels van Griekenland, heeft ook het 

onderscheiden van de verschillende uitgiften en drukken der 
oude ongetande zegels van Chili den philatelislen van oudsher 
veel hoofdbreken bezorgd. In den loop der jaren is hierover 
een literatuur verschenen, die uit dozijnen boeken, boekjes en 
tijdschriftaitikelen bestaat, waarbij verschillende keurige en 
uitgebreide werken, die de kwestie van alle kanten bekijken. 
Ik noem in dit verband als in de laatste jaren verschenen het 
mooie en handige boekje »Chile, An outline of the postal issues 
1766—1919«, door Wilfrid B. Haworth en het niet minder uit
gebreide »Die Postwertzeichen der Republik Chile« dooi Krause 
en Philippi, Zijn deze werken voor den specialist van onschatbaar 
nut, voor den algemeen-verzamelaar, die wel eens graag het 
onderscheid wil weten tusschen bijv. de Yvertnummers i, 3 en 
5 zijn ze te uitgebreid. Terloops zij gezegd, dat de leidende 
catalogi zich van de zaak ook in "t algemeen met een jantje van 
Leiden afmaken en in 't bijzonder met hun noteeringen de plank 
dikwijls geheel misslaan, waarbij ik wijs op de absurde prijzen 
in Yvert voor de nummers 2 b en 2c die in mooie, voliandige 
exemplaren vrijwel onvindbaar zijn en op de veilingen lang niet 
zooveel voorkomen als bijv. No. i van Beieren. 

Ik wil trachten in het onderstaande eenige kenmeiken aan te 
geven die den algemeen-verzamelaar van nut knnnen zijn. Ik 
moet hierbij echter het voorbehoud maken dat men ook in alle 
desbetreffende speciaalwerken vindt : er komen gevallen voor, 
in het bijzonder bij het 10 c. zegel, waarbij de verschillen bijna 
niet onder woorden te brengen zijn en waarbij zelfs de meest 
ervaren kenner, met het zegel voor zich, in twijfel verkeert. 

Laten wij thans de verschillende uitgiften eens in ' t kort 
beschouwen, aan de hand vanden Yvert catalogus en onderstaand 
cliché van alle voorkomende watermerken, 

n WW 

Te onderscheiden zijn : 
De ie Londensche druk, Yvert No. i, 2, 2a. (De vermelding 

• tête d'ivoire« als voorkomende bij no. 2, hoort naar mijn 
meening onder no. i thuis, waar de ivoorkop vrij veel voorkomt, 
terwijl het voorkomen bij no. 3 kwestieus is.) Druk Perkins, 
Bacon & Co. Watermerken no. i en 2, slecht waarneembaar. 
Zegels onderscheiden zich door een overvloedige inkting, wat 
de Duitschers noemen »Satte Farben«. De 5 c. komt bijna altijd 
op sterk geblauwd papier voor; de kleur is in 't algemeen 
donker roodbruin, die van de 10 c. donkerblauw. Vooral de 
10 c. is in een goed gerand exemplaar een kleine rariteit; onge
bruikt zijn beide zegels zeldzaam. 

De Ie Cliileensche druk, Yvert no. \a en 2 i, watermerken 
no. I en 2 van bovenstaande afbeelding. Druk van N. Desmadryl 
te Santiago. De 5 c. in drie nuances van bruin : diep roodbruin 
(Jan. 1854) kaslanjebiuin (Aug. 1854) en bleek roodbruin (Sept. 
1854). De laatste twee nuances gewoonlijk op zeer licht blauw
achtig en rugzijdig fijn geribd papier. De 10 c. in drie nuances 
diepblauw, blauw en bleekblauw. Beide waarden zeer fijn van 
ui tvoering; de puntlijntjes op den kop ook op voorhoofd en 
neus doorloopend. De 10 c. gedeeltelijk op fijn geribd en op 
gewoon papier gedrukt. 

De 2e Cliileensche druk, Yvert no. \ b, 2 c en de steendruk 3 
en 3 a. Watermerken als de vorige drukken. Druk van H. C. 
Gillet te Santiago. De 5 c. plaatdruk in twee zeer kenmeikende 
nuances : chocoladebruin en siennabruin ; heeft men deze zegels 
ooit gezien, dan herkent men ze later onmiddelijk. De 10 c. 
in verschillende nuances van blauw, waarvan de voornaamste 
diepblauw, leiblauw en groenachtig blauw ; de laatste het zeld
zaamste. De 10 c. is zeer mooi van druk, op zwak geribd, dun 
en half doorzichtig papier. 

De steendruk van Gillet bestaat in diverse nuances van bruin. 
Deze zegels zijn direct te ondeikennen door de volgende proef: 
men legt een stnkje zilverpapier op het zegel en wrijft er met 
den nagel sterk overheen; een steendiukzegel zal op het zilver
papier niet den minsten indruk achterlaten terwijl bij de plaaldruk-
zegels een afdruk van het zegel min of meer duidelijk op het 
zilverpapier wordt ovei gedrukt. 

Alle bovenstaande locaaldrukken zijn schaarsch, in het bijzonder 
in goed gerande stukken ; de steendruk is een kleine rariteit. 
Zij werden alle gedrukt van de bestaande platen van den ie 
Londenschen druk. 

De 2e Londensche druk, Yvert no. 4 en 4 ^, kan geen moei
lijkheden opleveren, daar dit het eenige zegel met het watermeik 
no. 3 (de 5 met rechte hals) is. Druk van Perkins, Bacon & Co. 
van nieuwe platen. 

De 3e Cliileensche druk, Yvert no. 5, 5« , ^b, 6, 6 rt, 6b. 
Deze werden gedrukt in het postkantoor te Sant iago; voor de 
5 c. werden de platen van den len en 2en Londenschen druk 
gebruikt en voor de 10 c. opnieuw de platen van een len Lon
denschen druk. Bij de 5 c. kan men dus twee types onderscheiden; 
bij die van de ie plaat is de kop in het algemeen geschaduwd 
door puntlijntjes, terwijl de zegels van de 2e plaat een meer 
witten kop vertoonen. Het onderscheid is echter van weinig 
belang ; beide platen werden door elkaar gebruikt. Men begon 
met cle 25 plaat en daarom is de vroegst voorkomende nuance, 
de dofroodbruine, altijd van deze plaat gedrukt. Deze nuance, 
die verwarring zou kunnen geven met de dofroodbruine 5 c. 
van Desmadryl, is er door papiersoort en minder fijnen druk 
gemakkelijk van te onderscheiden. 

Verder komen voor van de 5 c. de nuances rose, bleek rose, 
oranjerood (zeldzaam) en karmijn. 

De 10 c. komt voor in taliijke nuances van b lauw; de eerste 
drukken zijn mooi uitgevoerd in indigo tot Pruisisch blauw. De 
lijnen op den kop zijn intusschen niet zoo fijn en uitgebreid 
als bij de Desmadryl en Gillet-drukken en dit is een van • de 
voornaamste kenmerken ter onderscheiding. De verdere drukken 
van het postkantoor worden hoe langer hoe s lechter ; allerlei 
nuances verschijnen en de druk wordt onduidelijk en versmeerd ; 
men ziet zegels die door het gebruik van zeer slechten inkt 
bijna onkenbaar zijn. Op het laatst, tusschen 1859 en 1861, 
schijnt men het geleerd te hebben en wordt het werk weer beter. 

De 3e Londensche druk van Perkins, Bacon & Co., van nieuwe 
p la ten ; Yvert no. 7, 9, g n; en 10. Deze zegels kunnen geen 
bezwaren opleveren, daar het de eenige zijn met de watermerken 
no. 4, 5 en 6. Het watermerk no. 5 is hooger en breeder dan no. 2. 
Het bestaan van het Yvertn. 91^ wordt van vele zijden aangevochten. 

u j t - f c ^ j i ' j f i j a ' f i u . i j i 
WATERGRAArSMCER •M.YAARX C DIR. L E O N D E BAAT 
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In aansluiting op het bovenstaande laten we hieronder volgen 
een artikeltje van den heer R., die deze uitgifte eenigszins anders 
bekijkt. 

De belangstellend verzamelaar doe met beide uiteenzettingen 
zijn voordeel! 

Karelië. — Het antwoord op een verzoek van >>Sttonun Filate-
listieura«. (Finlands Philatelistenclub), om inlichting betreffende 
de echtheid van de zegels van Karelië, wordt den weetgierigen 
lezer in Suonien Postimerkkilclti van 5 Mei j.1. medegedeeld. 
De vertegenwoordiger der »Centraal-Regeering« (hoe vele regee
ringen zijn er nog ?) van Karelië in Finland (Karelië behoorde 
tot Finland) schrijft: »dat de Centraal-Regeering van Karelië den 
5 Januari (1922) het postverkeer in het gebied van het Russische 
juk bevrijdde Karelië hersteld en voor eene voorloopige postvei -
binding van Karelië naar Finland en omgekeerd gezorgd heeft. 
Tegelijkertijd heeft de regeering eigene, door den architect W. 
G. Palinqvist ontworpen frankeerzegels ten gebruike vastgesteld, 
van welke 15 waarden zijn aangemaakt.« (Nu volgen de waarden 
en de druk (steendruk). »Daar oogenblikkelijk tot een officieel 
postverkeer tusschen Finland en Karelië niet kan worden over
gegaan, zijn van beide zijden de postverzendingen met zegels der 
beide landen te voorzien en wordt voor de bezorging der post 
over de grenzen door het postbestuur van Karelië gezorgd.« 

Zeer begrijpbaar zal het z.g. handelaarslichaam in die oorden, 
alle moeiten doen, deze »«zV/«-ofificieele zegels — dit wordt 
openhartig bekend; die »Centrale« Regeering is niet »erkend«; 
zelfs Finland weigert de zegels als frankeerzegels te beschouwen, 
niettegenstaande de meerderheid der bevolking Finsehgezind moet 
zijn - - aan de massa speculanten en woekeraars, die zich in 
Middel-Europa, de Rand- en Balkenstaten, »Philatelisten«, vaak 
»groothandelaren», of zoo iets, noemen, af te zetten, weike laatsteij 
dan wel zorgen ze aan den man te brengen. Zij kennen de ver
zamelaars en weten dat ze zelfs het onzinnigste aannemen, hetgeen 
trouwens overtuigend is gebleken uit het succes van de dolste 
April-uien in buitenlandsche bladen. Dat onze verzamelaars be
denken, dat die zegels niet meer zijn dan 'n twijfelachtige uitgifte 
voor het binneiilandsch verkeer van een klein strookje gronds 
van het Zuid-Oostelijk deel van Finland dat, door de bolsjewiki 
na eenige gevechten bezet en bestuurd, aan deze weder werd 
ontrukt, na een heftigen strijd van een paar maanden, door anti-
boljewistische troepen. De z.g. Centraal regeering heeft zich zelve 
gekozen tot leidster van dit gebied en schijnt, zooals uit 't schrijven 
van haren vertegenwoordiger in Finland is optemaken, vóór dat 
de uitslag van den strijd kon worden voorzien, aan »postzegels« 
te hebben gedacht, een gedachte die tegenwoordig oprijst vóór 
men »revolutionair« wordt, want voor hen is het 't middel om 
aan geld te komen. Het is volstrekt onmogelijk, dat er ontwerpen 
zijn gemaakt en goedgekeurd, daarna de zegelcliché is vermenig
vuldigd, gedrukt, enz., binnen nauwelijks een week, zoodat alles 
reeds gereed was, vóór de Kareliers zich van het Russische juk 
bevrijd hadden en een z.g. eigen »Regeering« hadden. In elk 
geval: betaal die zegels met »centen«, niet met zilver of guldens, 
zoo ge niet naar raad kunt luisteren en denkt, d.w.z. »verkeerd« 
denkt, er later guldens mee te winnen. 

Iets over de Vignetten van Columbia. 
Een gebied, waarop postzegel- en poststukkenverzamelaars 

elkaar ontmoeten, is dat van de vignetten van bovengemeld 
land en van enkele zijner provinciën (Cundinamarca, To l ima) ; 
er zijn verschillende postzegelcolleciies, waarin ze, in navolging 
van eenige catalogi, worden opgenomen. Waar wellicht enkele 
lezers het gebruik dezer s tukken niet kennen, en waar deze 
vignetten heel dikwijls door vervalschers zijn nagemaakt — 
vooral die der eerste uitgifte, waarvan ik nog voor korten tijd 
een valsch exemplaar in een rondzending aantrof —, ben ik zoo 
vrij mede te deelen, wat mij hiervan bekend is.') 

De vignetten dan dienen om in het binneiilaiidsch verkeer aan 
de achterzijde van aangeteekende brieven (sin contenido = zon
der inhoud) of van brieven met aangegeven waarde (con conte
nido = met inhoud) te worden geplakt. Bij aankomst wordt de 
brief door den geadresseerde in tegenwoordigheid van een amb
tenaar geopend ; deze snijdt de achterzijde van den brief af en 
behoudt ze, nadat de geadresseerde voor ontvang heeft getee-

1) Bronnen: Grosses Handbuch der Phiiateiie; IM. Briefmarken Journal 
van Senf 1884 en 1894. 

Evenmin kan de 4e Chileensche druk, Yvert no. 8 en 8 « den 
verzamelaar misleiden, daar geen ander zegel, zooals dit, met 
het watermerk no. 7 voorkomt. 

Ik hoop met het bovenstaande den verzamelaar bij het clas-
siiiceeren zijner Chili-zegels op weg geholpen te hebben. Gaarne 
wil ik intusschen dengene die nog bezwaren mocht ontmoeten 
bij dit w e k assisteeren, waartoe men mij de zegels met retour
porto kan toezenden. 

H. C. MILIUS, 
Buys Ballotstraat 49, Utrecht. 

K^arefië-^egefs. 
Karelië, een landstreek die ten Noord-Oosten en Oosten van 

Finland gelegen is, heeft eenige maanden geleden haar eigen 
zegels uitgegeven. Het onderstaande, dat ontleend is aan het 
Einsehe Phllatelistisch blad : Suomen Postimerkkilehti, geeft de 
volgende bijzonderheden: 

De Karelische zegels dienen voor het 
bezette gebied van Russisch Kaïelic, 
dat door de »witte troepen« werd ver
overd. Overeenkomstig een besluit van 
de Centrale regeering aldaar, van den 
5en Januari 1922, werd in het bezette 
gebied tusschen de stations Kiimasjärvi 
en LHitua een postdienst ingesteld en 
tevens een koerierdienst over de Fin-
sche grens. Deze laatste zorgde voor de 
doorzending naar Finland, waarvoorop-
nieuw frankeering verschuldigd was, en 

wel met Finsche zegels. De Karelië-zegels, die het licht zagen 
werden in de volgendewaarden aangemaakt : 

0,05 grijs, 2,— rood/gr.-bruin, 
0,10 blauw, 3,— blauw/gr.-bruin, 
0,20 rood, 5,— violet/gr.-bruin, 
0,25 bruin, 10,— bruin/gr.-bruin, 

donkergroen/rood, 
rood donkcrgroeg. 
geelblauw. 

0,40 violet, 15,-
0,50 olijf, 20,-
0,75 geel, 25 , -
I,— rood/gr.-bruin. 

De teekening werd door den architect V. G. Palmcpiist ont-
vvoipen en de steendruk is uitgevoerd in het lithografisch atelier 
van A. B. Tilgman O. Y te Helsinki. 

Op dit oogenblik is het drukken der zegels geëindigd en de 
steenen op de beeldzijde door de Centrale Karelische regeering 
van een offic ëel inschrift voorzien, waardoor een ongeoorloofde 
herdruk onmogelijk is gemaakt. 

De oplagen zijn betrekkelijk klein : 
5 penni tot i Mark 20.000. 
2 Mark tot 25 > 15.000. 

zoodat de lagere waarden reeds uitverkocht zijn en slechts in 
heele seriën of hoogstens in seriën tot i Mark meer geleverd 
kunnen worden. 

Tot een 2de oplage is nog niet besloten. 
Indien het er echter toe mocht komen, zou ze in geen geval 

een herdruk van de eerste zijn. De zegels van Karelië zijn dus 
bezettingszegels die reeds gebruikt zijn op verschillende authen
tieke stukken. 

Een rechtstreeksch postverkeer met Finland is nog niet tot stand 
gebracht, omdat de diplomatische betrekkingen met ,Sovjet-Rus-
land van de zijde van Finland nog niet afgebroken zijn. 

De ruilwaarde van de heele ongebruikte serie is vastgesteld 
op 250 francs. In overeenstemming hiermee is de ruilwaarde der 
afzonderlijke zegels als volgt: 
- . 0 5 
—,10 
—,20 

- , 4 o 

- . 7 5 

fr. 2 50 
» 3,75 
" 5>— 
» 6,25 
» 7,50 
• 8,75 
» 10,— 

2 , — 
3 — 
5 -

10,— 
1 5 . -
20 ,— 

25, 

M. 
M. 
M. 
M. 
M. 
M. 
M. 

fr. 13.75 
18,75 
21,25 
27,50 
37.50 
46,25 
62,50 

2,75. Dus te zamen fr. 2 
J. A. KASTEIN. 
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kend. Voor het verkeer met het bui tenland bedient de Cohim-
biaansche post zich van recomendada- en anotadozegels. 

Zooals gezegd, er zijn van de eerste uitgifte dezer posts tukken 
verschillende falsificaten in omloop gebracht , waarvan vele 
echter zeer grof zijn nagemaakt , zoodat ze vrijwel onmiddelijk 
kenbaar zijn. Weet men echter, waaraan men de echte s tukken 
kan toetsen, zoo kan men zich wel voor de valsche behoeden. 

De echte vignetten werden (behalve de vlaggen) door chromo-
litographie gemaakt in 2 kleuren, donkerbruin en g e e l ; de 
vlaggen werden uit de hand bijgekleurd, waai door ze nog al 
eens in tint verschillen en buiten de gedrukte lijnen treden. 
De vlaggestok zelf is ongekleuid en bestaat uit 4 lijnen. De 
cijfers bij »25« zijn klein {4^it niM.) en zonder schaduwlijnen ; 
bij »50« grooter (^ 6 mM.) en met schaduw. De voordruk levert 
de volgende bijzondeiheden. Links in »Correos« staat de iste o 
scheef naar links en zijn de beide rr 's ongelijk van grootte. 
Rechts in »Nacionales« ontbreekt bij s de ophaals t reep; achter 
dit woord staat een zeer kleine punt . De D van ESTADOS mist 
steeds het bovengedeelte. Onderaan buiten de omranding slaat 
in diamantschrift : »Lit. de Ayala i Medrano.« en »Bogota 1865.« 
In de arabesken onder »Salio« en »186« bevinden zich 2 controle
letters, C en N (Correos Nacionales). 

De valsche stukken bezitten gewoonlijk een of meer der boven
gemelde kenmerken niet. Dikwijls zijn ze geheel door chromo-
litographie gemaakt, dus cak de kleuren der vlaggen, die veelal 
te donker zijn; soms is »50« te klein en »25« te groot, ook treft 
men de drukfout »Cinquanta« in plaats van »Cincuenta«. Bij 
een vervalsching van de 50 centavos komt o.m. voor »sin con-
tenido« in plaats van »con contenido. ' Ook ontbreekt het 
diamantschrift onderaan geheel of gedeeltelijk of is de ä van 
Bogota zonder accent. Gewoonlijk (echter niet altijd) zijn de 
controleletters »C« en »N« vervallen of vervangen door de letters 
>H« en »K« ; enz. 

De viaag of de vignetten behooren tot de postzegels of tot de 
poststukken wordt verschillend beantwoord. De eene catalogus 
beschou.vt ze als zegels, vermoedelijk in analogie met de andere 
bovengemelde zegels ; de andere, bijv. Senf, Bright, vermeldt ze 
als poststukken, waarschijnlijk op grond, dat ze evenals postwis-
sels, aftjeteekend en ten postkantore bewaard worden. Voor beide 
opvattingen is iets te zeggen. W. P. COSTERUS Pz. 

©e jHooduifgiffe van ßfeja. 
Door Georg. H. Jaeger, 

uitgever v. d. Balt. Philatelist, Libau. 
Een Amerikaansch philat. blad »Mekeel's \Veekl>« had reeds 

maanden geleden een artikel van een in Amerika levenden Let
lander, den heer Karl Koslowski, tegen deze oorlogszcgels, dat, 
zij het dan ook indirekt tegen mij persoonlijk was gericht. Want 
ik was het, die 't genoegen had, deze uitgifte philatelistisch te ont
dekken en die daarover meerdere artikelen in de Duitsche, Ame-
rikaansche, Engelsche, Fransche, Spaansche (enz.) tijdschriften 
schreef (zie ook Phil. Maandbl. loe jaarg. pag. 131). 

De beweringen van den heer Koslowski, waaraan in wezen elke 
grond ontbreekt en die in een polemistisch zeer zonderlinge stijl 
geschreven zijn, zou men gerust buiten beschouwing kunnen laten, 
als hij slechts mij had aangevallen als de schrijver der artikelen 
over deze zegels, maar hij heeft zich verder gewaagd en de bewering 
opgesteld, dat de Eleja-zcgels heelcmaal »niet bestaan« en dat 
het Lctlandsche hoofdbestuur der posterijen die zegels »evenzoo 
heeft gebrandmerkt, als andere het toegedichte uitgiften«. 

Ik heb me nu tijd noch moeite gespaard, om deze geheel 
valsche beweringen van den in de philatelistische vakpers geheel 
onbekenden heer Koslowski documenteel vast te nagelen. Hoewel 
de Eleja-zegels in Michel, Zumstein, Weka, Kürzl (S. W.) e. a. 
catalogi zijn genoteerd, ontbreken ze in vele anderen, daar immers 
de beeren uitgevers wel eens in opvatting verschillen. Er zijn 
immers wel catalogi, waarbij opzettelijk Duitsche oorlogszegels 
ontbreken. 

De nooduitgifte van Eleja is in het door de Bermondt Awa-
low'sche Duitsch-Russische troepen bezette gebied van Koerland 
in den herfst van 1919 uitgegeven. Dit gebied behoort aan 
Letland en in Eleja werkte de Letlandsche post onder controle 
van de bezettings-autoriteiten evenals in Mitau, Bausk en andere 
steden. Precies zoo, als nu in het door de Franschcn bezette 

gebied van Memel,- Memelsch-Duitsche postkantoren Fransche 
zegels met opdruk gebruiken. Daaraan zijn we al gewend, en 
daarom behoeft het Duitsche hoofdbestuur der posterijen niet alle 
op Duitschen grond verschenen en gebruikte postzegels als Duitsche 
postzegels te erkennen. 

Mij was het van af den beginne bekend dat de mededeelingen 
van den heer K. er naast waren. Evenwel wendde ik mij toch 
op 17 November v.j. juist tot dat bestuur, waarop zich K. had 
beroepen, dus tot het hoofdbestuur der posterijen in Riga, met 
verzoek om nauwkeurige ophelderingen. Ik deelde in dezen brief 
aan het H.B. mede de beweringen van den heer K. in 't oorspron
kelijke mee, en verzocht om te willen laten onderzoeken of de 
Eleja-iegels werkelijk aan de post gebruikt waren. Het H B. gaf 
aan mijn verzoek gehoor en verlangde van de kantoren in kwestie 
dus van Eleja en Mitau officieéle ophelderingen. Daarop ontving 
ik van het Letlaudsche hoofdbestuur der posterijen een officieel 
schrijven d.d. 15 December 1921, no. 49226 waarin staat: dat het 
Letlandsche hoofdbestuur der posterijen en telegrafie de Eleja-zegels 
niet heeft uitgegeven, en dat dus deze zegels niet als Letlandsche 
zegels zijn te beschouwen. 

Wanneer ook de machthebbers van den Putsch ecnigc post
kantoren hebben gedwongen, deze (Eleja) zegels te gebruiken en 
als geldig te erkennen, zoo verandert dat de zaak niet ; d.w.z. 
Eleja-zegels zijn geen Letlandsche zegels, wat ik ook nooit beweerd 
heb. Ze moeten dus niet bij Letland worden ondergebracht, maar 
bij de overige Russische oorlogszegels van de legers van Judenitsch, 
Wrangel, Koltschak, enz. 

Door deze onderzoeking van de geschiedenis der l'leja-zegels 
is nu zoo duidelijk mogelijk vastgesteld, dat de I'.k'ia-uitgiften in 
postalischen en dus ook in philatclistischcn zin een wezenlijke en 
geen »Schwindel« uitgifte is. 

De bekende uitgever van den catalogus »Oud-Duitschland« 
schrijft kort geleden in de /// . Ztg. f. Phil. (15.3.22 no. 205) als volgt: 

»Voor ons uitgevers van Catalogi mag alleen in beschouwing 
»komen of die autoriteit, die de uitgifte van zegels beveelt 
»werkelijk — zij het dan ook maar voor korten tijd — werkelijk 
»in 't bezit van 't gezag was; van geen belang is hoe lang de 
»heerschappij duurde en of zij zich ook slechts op een deel van 
»een land (een stad bijv.) of over 't heele land uitstrekte.« 

Dat het opperkommando van het Bermondt Awalow'sehe leger, 
werkelijk praktisch op dien tijd in een groot deel van Koerland 
het gezag uitoefende valt niet te betwisten. En dat de door dat 
gezag uitgegeven, vrij talrijke zegels met recht mogen woiden 
verzameld en gecatalogiseerd, zal op grond van bovenstaande 
uiteenzetting «cl door geen enkel verzamelaar «orden betwijfeld. 

Ik meen mijnerzijds nu de zaak voldoende klaar en duidelijk 
genoeg om op de verdere praatjes van den heer K. in te gaan. 

Sapienti Sat. 

Jfaff _^enf. 
De algemeene verzamelaarskreet van vóór den oorlog ! Als 

men in een vereeniging een boekje met zegels inzond hooger 
geprijsd dan Y^ Senf, dan was men, nou — laat ons de minder 
aangename ti tulatuur weglaten — in elk geval veel en veel te 
duur. 

Nä den oorlog is dat nog veel erger geworden. De almachtige 
Senf werd gedegradeerd, Yvert kwam in de plaats. In plaats 
van half Yvert, werd nu geschreeuwd: de franc 10 cent! Dat 
de franc + 24 cent stond was geen bezwaar — eens was i fr. 
genoteerd geweest a 20 cent — half catalogus is 't wachtwoord, 
met nadere rijzing hebben we niets te maken. De franc moet 
genoteerd worden 10 cent, daar gaat af gewoonlijk voor de 
vereeniging 10 '/(, -f- boekje en frankeerkosten. Je krijgt dan 
voor een zegel SJ/j cent per franc zoo ongeveer. 

Wat de Duitsche catalogi aangaa t ! De Mark is minder dan 
I cent, — dus de gevolgtrekking is gemakkelijk te maken. De 
zoo redeneerende verzamelaars redeneeren helaas maar zoo jals 
de liefde van een kant komt«. Hebben ze zelf eens een zegel 
van eenige beteekenis, dan — is de toestand heel anders ! 

Dat de lui het bij 't verkeerde eind hebben blijkt in den 
laatsten tijd uit veilingen. Köhler in Berlijn heeft op een veiling 
o.a. verkocht diverse oude Vereen. Staten zegels tegen heel wat 
andere prijzen. En nu zegge men n i e t : ja maar voor mooie 
duurdere zegels bestaat dat half cataloog niet. 

f^i j i - i iJ i i f j j ' jB'B. ini . i j i 
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Ook voor deze eischt men, in de vereenigingen, dat ze geprijsd 
zijn: Yvert lo cent de franc. 

Eenige prijzen van de bedoelde veiling Kohier mogen hier 
volgen om te toonen, dat de stelling boven ontwikkeld niet is 
vol te houden : 

zegel Senf prijs 
5 c , 1847 M. 40 
I c , 1851 Type I 600 

12 c , » 30 
10 c , 1857 jy^ 

enz. 
Men ziet het hier duidelijk. Goeie, oude zegels zijn meer 

waard dan catal. prijs. 
Half catalogus is voor die soort zegels een ontoelaatbare eisch. 

L. t. W. 

Yvert 
F. 90 
1000 
65 
10 

Veilingprijs 
M. 4100 

17000 
310Ü 
1500 

Barbuda . Een nieuw album-blad ! 
Volgens S. C. zal voor dit eiland, een deel vormend van de 

Lceward-eilanden groep, een serie verschijnen 
verkregen door den opdruk »]3arbuda« in zwart 
op koerseerende zegels der Leeward-eilanden. 

De serie zal bestaan uit onderscheiden waar
den van V̂  d tot 5 shillings. 

Als de serie is verschenen komen wij op 
deze uitgifte terug. 

P r a n k r y k . Hot B.W. meldt, dat met i September e.k. zal 
verschijnen een serie voor de oorlogsweezcn bestaande uit de 
waarden : 

2, 5» 15, 25, 35 en 50 centimes, i en 5 francs. 
Kenya. Voor dit gebied, omvattende het vroegere Oost-Afrika 

en Uganda verschijnt volgens S.C. binnenkort een serie in de 
waarden i c tot 50 pond! 

'm Philafelisüsch Allerlei. 'm 
Voorzichtig. 

De nieuwe Duitsche »Gewerbeschau« 
zegels zijn in kleuren gedrukt , die 
eenigszins loslaten. Zelfs als men ze 
bevochtigt om ze op te plakken, geven 
ze al een weinig af. Voorzichtigheid 
bij het reinigen is dus aan te raden. 

Internationale Poslzegeltentoonstelliiig 
te Luxemburg. 

De »Union des Tiinbrophiles de LiixeiHboiirg« zal van 37—31 
Augustus a.s. in Lu.xemburg een internationale tentoonstelling 
houden, waaraan een congres is verbonden, dat toegankelijk is 
voor verzamelaars en handelaars uit alle landen der wereld. 

De voornaamste punten, die ter sprake gebracht zullen worden, 
zijn : De oprichting van een internationalen Bond van Philate
listische Vereenigingen, en in verbinding daarmee een Informatie
bureau, dat niet alleen ten doel heeft de internationale betrek
kingen, doch ook het koopen en ruilen van zegels te vergemak
kelijken. 

Daartoe wil de Bond naar middelen zoeken om de lastige in-
en uitvoerbepalingen ter zijde te kunnen zetten teneinde een 
vrij verkeer te verkrijgen. 

Verder zal men spreker! over de wenschelijkheid van een 
gelijke nummer ing der zegels in de onderscheiden catalogi, die 
er thans bestaan. En ten slotte komt nog in behandeling de 
fabricage, uitgave en verkoop der Fouiniersche en a rde re nage
maakte zegels. 

Wie op bovengenoemde tentoonstelling wenscht in te zenden, 
kan een aanmeldingsbii let bekomen bij ' t secietariaat der »Union 
desTimbrophi les de Luxembourg«, Rue des Roses to, Luxembourg. 

J. A. K. 
De PJiilatellst. 

Ach, hemel ! zucht 't vrouwtje vol hoofdpijn, 
Wat 'n ramp is toch ' t philatelist zijn ; 

Hij likt met pleizier 
Aan elk viezig papier 

En taalt geen minuutj.e naar mijn. 

Hij snuffelt in z'n catalogi, 
Aan mijn toilet waagt ie geen oogie ; 

Heel de wereld is soep, 
Hij zoekt slechts met z'n loupe 

Naar 'n punt of 'n streep of 'n boogie. 

Hij 's een kr.aan in het watermeikzoeken, 
Z'n pincet maakt 'n gat in z'n broeken ; 

Soms knijp ik zoo maar 
'n Exemplaar in mekaa r ; 

Dan begint ie ontzettend te vloeken. 

Ook correspondeert ie met Polen 
'n Adres, door 'n vriend aanbevolen ; 

Bovendien met Turkije, 
'k Mag hartelijk lije, 

Die zegels, ze worden 'm gestolen. 

Laatst had ie iets zeldzaams uit Hongkong, 
't Was of ie van pret uit z'n vel sprong. 

Dan zucht ik uit spijt. 
Waar bleef toch de tijd 

Van na tafel een spelletje ping-pong. 

Waar of 't nog met hem moet belanden, 
Met m'n s tofkammen meet ie de t anden ; 

Maak ik per malheur 
In een zegel een scheur, 

Hij wil me wel levend verbranden. 

Al is het soms makk'lijk bij tijden 
Dat hij zich zoo zoet kan verblijden, 

'k Hou toch op z'n tijd 
Van wat meerder jolijt 

En als 't lang nog duurt , laat ik me scheiden. 
W. P. A. DITMAR. 

Vragenbus. 

P. H. W. t e H. Vraagt een werk gaande over het onderscheiden 
van Valsche en Echte postzegels, geschikt voor een 
»Deutschland Special Sammlung«. Een dusdanig werk 
bestaat niet. Van eiken staat van het Duitsche Rijk zijn 
omtrent vervalschingen afzonderlijke werkjes uitgegeven. 
Het beste voor uw doel, eigent zich »Krötzsch Handbuch 
der Postfreimarkenkunde« in 15 bandjes. Prijs kan ik u 
niet opgeven. Verder geeft Kohl's Briefmarken Handbuch 
und grosser Katalog bij elk land een biographic op. Mis
schien komen deze werkjes in de bibliotheek uwer ver-
eeniging voor. 

B ib l io thecar i s sen van de aanges lo t en V e r e e n i g i n g e n . Zooals 
uit bovenstaande blijkt zou het aanbeveling verdienen, dat 
mij toegezonden werd een lijst der boekwerken, dan was 
ik in staat de vragers direct aan te wijzen, welk werk zij 
uit hun bibliotheek konden aanvragen. Van de Nederlandsche 
en de Utrechtsche Ver. is een dusdanige lijst in mijn bezit. 

, _ Dl R i L'E o H D E R A AY 
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N. 15 Bezit een zegel van Fianknik Napoleon III afstempeling 
Paus 1870 met overdiuk pai ballon monte Deze ovt id iuk 
IS valsch, daar ze nimmer heeft bes taan, de oveidruk-
epedemie was destijds gelukkig nog onbekend. Omtient 
de z g ballon brieven geeft het weik van Maury uitvoerige 
inlichtingen In het Nederlandsch Tijdschrift van Post-
zegfelkunde, jaargang 1919, pag 17, komt hieromtient een 
aitikel van mij voor, dat u zeker van dienst zal zijn 

N 169 I Bezit van Griekenland 1917 25 lepta (Yvert n 278) 
met omgekeeiden opdruk Alvorens over de zeldzaamheid 
te oordeelen, dient gij u bij een keurmeester omtrent de 
echtheid van den overdruk te overtuigen Is hij echt, dan 
zijn er altijd wel liefhebbers die \ooi misdiukken geld 
over hebben 

2 Waarom Yvert in zijn Catalogus niet opneemt de 
z g Hort> seiie is mij onbekend Misschien Ijeschouwd 
hij ze niet als postzegels 

3 Vroeger noemde men een zegel »Officieel« wanneer 
door de wettelijke regeermg van een land, dooi behoorlijke 
decreeten geboekstaaft tot de uitgifte van dit zegel besloten 
werd en een exemplaar in handen gesteld was van de 
Union Postale Universelle Dit is met de zegels van 
Polen, Pizedborr, de ongetande serie Zuid Rusland, niet 
gebeurd, maai zijn deze dooi de uitgevers officieel veiklaaid 
ten behoeve hunner kas, en ten koste van de kas van de 
moderne A ei zamelaars. Mijne peisoonlijke opinie is zet 
bij dit officieel een ? A C. VOSS 

i Brievenbus. i 
Mededeeling van de Redactie. 

Pen einde te kunnen beschikken over meer plaatsuiimte vooi 
de onderscheiden philatelistische aitikelen, zal de ileeslafel« in 
haar tegenwoordigen voim niet meer worden opgenomen. 

Wordt in de vakpers een artikel aangetioffen \ an bijzondei 
philatchstisch belang, dan zal hieiop de aandacht worden ge
vestigd ondel »boekbespreking« 

% ® Ingezonden. 
(Buiten verantwoordelijkheid dei R e d ) 

(•'i') 

Amsterdam, 26 Apnl '22. 
Mijnc Heeren 

N ia r aanleiding van het artikel „Eenheid of splitsing" van de 
hand van den heer H. J. van Balen, \oo ikomende i n h e t M a a i t -
nummei van het Ned. Maandblad vooi Philatelie hebben wij de 
eei U hierbij te berichten, dat in genoemd artikel gespioken 
vvoidt van eene motie, inzake Bondslidmaatschap, »schepping van 
den heer Stoik« Voor de goede orde moeten wij opmerken, dat 
het hier niet betreft een motie, vooi gesteld door den heer Stork, 
maai dat deze motie een gevolg is geweest van een opmeiking, 
welke de heer G. J Stork gemaakt heeft bij de bespi tk ing der 
begiooting voor 1922 van de Nedeil Vei. vooi Postzegelver
zamelaars Alle aanwezige leden namen aan deze besp iekmg 
deel, teiwijl de motie met algemeene stemmen aangenomen is 
gewoiden, en dientengevolge niet alleen de meening omtrent 
den Bond weeigeeft van een enkel peisoon, doch van de ge-
heele Afdeeling »Amsterdams 

Overigens is in de bijeenkomst van de Afdeeling »Amsterdam« 
de wensch uitgespioken, dat schiijveis \ an artikelen met be 
trekkiug tot zaken, welke in de afdeelingsveislagen \oorkomen, 
zich dienaangaande eeist bij de besturen op de hoogte stellen, 
ten einde verkeerde voorstellingen van een en ander te voor
komen 

Met beleefd verzoek den inhoud van dit schiijven in het 
eeistvolgend Maandblad te willen opnemen. 

Hoogachtend, 
Namens het Bestuui dei afd. »Amsteidam« 

der Ned Ver van Postzegelveiz 
G. J. STORK, CZN, Voorzate? 
A. SAUVFPLANNE, Secretaiis 

Ainhem, 15 Mei 1922 
Mijnheei de Hoofdiedacteur. 

U ten zeerste dankend vooi de mij geboden gelegenheid, 
ondei het bovenstaande enkele regels antwoord te schujven, 
maak ik daarvan gaaine gebruik, hoewel het doel van het 
schiijven der afd Amsterdam mij vrijwel ontgaat. Immers ik heb 
mijn aitikel gebaseerd o^Atofficteele mededeehngen der afdeeling 
zelve en had dus geen nadere gegevens noodig, men mag toch 
vertiouwen, dat de afdeelingen zelf wel zoigen voor juiste ver 
slagen 

Evenwel moet ik ei ten stelligste tegenop komen, dat ik »\ ei 
keerde voorstellingen« heb gegeven en het heb doen voorkomen, 
alsof de betrokken motie eenpersoonlijke meenmg weeigeeft, 
als de afd Amsterdam mijn artikel nog eens wil lezen, zal zij 
zien, dat ik de motie daarin doorlonpend aanduid als »deze motie 
Amsterdam« en spreek van »de afdeeling Amsterdam« Dat ik 
haai in eerste instantie een schepping noemde van dengene, 
die het punt ter sprake bracht, is toch zeker volkomen ju is t , in 
mijn artikel komt veidei de naam van den heer Stork /elf niet 
vooi ! Een nauwkeurige lezing beveel ik de afd Amsterdam dan 
ook ten zeeiste aan ! 

Hoogachtend, 
H. J. V\N B\LEN. 

Prijslijsten, Advertentiebladen, 
:- Catalogi, enz. -: 

Donanpost-Katalog. 1922,1 Nachtragsheft. Di . Victor Weinert 
te Pieshurg heeft het eeiste veivolg op zijnen Donaupost-
katalogus het licht doen zien en zal dit door drie vervolgen 
aanvullen, om zoodoende den katalogus tot op het laatste 
oogenbhk te comple ted en. Elk vervolg kost 40 Duitsche Mark 
voor het buitenland. Het bevat een geheele omweiking van 
TsechosloiüalijL Geholpen door den heer Joh Goller te lepl i tz-
Schonau, heeft hij nu om zoo te zeggen een nieuw zegelland 
kunnen opstellen, dat in alle katalogussen ontbreekt en als 
afgesloten (hieionder woidt bedoeld als „voltallig tot op dit 
oogenbhk") kan worden beschouwd. Het is een bewerking die 
den veistgaanden specialist voldoet en liefhebbers ten zeeisle 
kan wolden aanbevolen, daar alles nog voor weinig geld is te 
„koopen" en vooi aanbiddeis van tandingen het „Doiado" aller 
landen is Tabellen diei tandingen enz , slecht 27 velschillende 
dei eerste uitgifte met die door particulieren en gemakshalven 
dooi Postbeamten gemaakt, veigemakkehjken buitengewoon het 
oveizicht De prijzen ervan zijn alleen voor ongebiuikt aangegeven. 

West Hongarije wordt daaina behandeld en de zegels der 
„benden" of „vrijschaien" als „officieel" verdedigd. Wist de 
beweiker hetgeen het algemeen in gebiuik genomen „onzinnige" 
woord „Philatel ie" moet uitdrukken, hij zou geen enkele van 
dergelijke vrijbuiters producten „officieel" noemen, maar, evenals 
de overgroote miUioenenmeerderheid dei verzamelaars, neemt 
hij als officieel aan, zwendelarii van geldspeculaten, die van 
bediog leven. „Opstandelingen" blijven „opstandelingen" en 
hebben geen „officieel" recht, al willen de waanzinnigen m 
Midden Europa aan elke boeven-troep de rechten der eeilijke 
eervolle Staatsburgers toekennen De handelaais in die 
streken zullen dat deel van den bewerker met vreugde begroeten, 
niet minder dan de tallooze oplichters in Middel-Europa. Alles 
IS natuurlijk „zeldzaam" en opdrukken gemakkelijk op zegels 
aantebrengen, hetgeen voldoende winsten aan gauwdieven 
oplevert Ei zijn niet minder dan 84 zegelwaaiden in 7 ver
schillende uitgiften, waaivan de nrs. 61—84 ongeprijsd zijn 

De betrekkelijke schatting van de waarde der zegels is, met 
het oog op de vooitdurende schommelingen van den Duitschen 
Maik, in Tsechoslow. kronen aangegeven. Deze worden gesteld 
op 5 Nedeil. cent. 

Dit eeiste vervolg is, gelet op de weinige kosten en de onbe
twistbare degelijke en afgesloten bewerking van de Tscchoslo-
wakijsche Republiek, eiken vei/amelaar, ook den luilviienden, 
zeei aantebevelen, allen kunnen er voordeel ui t trekken. 

J B. R. 

E^isannmvflTiRm 
VVATEWGRAAFJMCER •M.YAAR t C^* o _ DIR.LEC7N D E RAAY 
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UITSLUITEND voor LEDEN 
der 

Aangesloten Vereenigingen. 

GOEDKOOPS AANBIEDING. 
Rumenië, 25 verschillende. . f 0,20 
Montenegro, )9lO, compleet . - 0,75 
Haï«, 24 versoh. f I,—. Pakket 500 
versch. f 1,25. Geld vooruit. Porto extra 
HERMAN J. VERSTEEG, DORDRECHT (94) 

BOREK-ALBUMS. Aangeboden 7 Borek-lklem)Banden met de bladen uit
sluitend voor huropa metDuitsche en Nederlandsche Koloniën, dus een 7.deelig 
Europa-Album met de genoemde Koloniën (geheel nleuvi/J, prijs i 32,50. 
(Goedkooper dan de huidige Borek-prijzen.) Losse Banden (kwal. „A") per 
stuk f 2,40, Bladen van Nederland per stel f 0,40. Porio extra. 
JAC. VAN DER OORD, Wittevrouwenstraat fr, UTRECHT. (93) 

J. B E U K E M A , S i e e n t i l s i r a a i 
41a , G R O N I N G E N , 

vraagt EUROPA en NED, KOL. in ruil 
voor gebruikte opdrukken 2,50/iO gid. 
Basis Yvert 22. 

Verzoeke zichtzendingen. (99) 

POSTSTUKKEN, 
ruim 9000 versch. doubletten, w. o. 
groote zeldzaamheden, heb ik af te 
geven: Nederland en Koloniën com
pleet. Vraag zichtzending. (UO) 
F. H. BRINKMAN, BARNEVELD. 

TE KOOP AANGEBODEN 
verzameling EUROPA, Yvert-waarde 
fr, 2043,—, en bod gevraagd voor ge-
heel vel ongebr 5 c jub. 1913 Neder
land. Brieven aan ; (96) 

J. M. DEN BESTEN - LEERDAM. 

Luchtpost NEDERLAND 
sedert 1.6.22 uit koers, a f 1.25 per 
serie te koop aangeboden. 

Porto extra. 
H. C. LOTSY. Ontvanger, 
: WATERINGEN. : (101) 

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

K2" Wie is KOOPER van " S a 
OPDRUK-ZEGELS NED. INDIË 

12VJ—80 C. ? 
BOD VEKZOCHT door (IC3) 

C. J A N S E N Cz , UTRECHT 
Fred. Hendrikstr. 53. Lid U. Ph.V 

l t 3 " T E K O O P - £ 3 
HOOGSTE BOD 

NAPELS 1860, V. t. blauw kruis 
v.Tn SAVOYE (mooi exempt ), te zien 
en bod vóór 1 juli. 

UTRECHT, Neude 7. (102) 

Alléén plaatsing 
bij vooruitbetaling. 

POSTZEGELS 
IN PRACHT-EXEMPLAREN, 
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 O AAN 

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

NOO ENKELE STELLEN 
J U B I L E U M - Z E G E L S 

1, 21/2 en 
per stel. 

C, LOS, 

5 gulden, 
. f 2,70. 

LEIDEN. 
H E E R E N G R A C H T 8 4 . 1 

POSTREKENING No. 65086. (105) 1 

H O L L A N D 1 8 5 2 e n 1 8 6 4 . 
SLECHTS EENIQE ZEGELS, ! 

Senf n 
lO- 8 

• . l a f 1,50; n». 2 ä f 0,50; S 
n". ö ä f 8 , - ; n«. 4 a f 0,75; n», 5 ä [ 
f 0,25; n». 6 ä f 7,—. j 

ZELDZAME POSTZEGELS voor j 
','3 cat.; gewone voor minder. ; 

SCHRIJF NAAR: | 
N. A. C, H A R M S , 29 Maryon Rd., \ 

LONDON S E 7. (91) 1 

PflPIEREU EN PORGELÊIfJEN 
NOODGELD 
OFFREERT 'T BILLIJKST 

J. P. WENNEGERS, 
PRINSENGRACHT 489, 
AMSTERDAM (HOLLAND). (97) 

PRINS HENDRIKSTRAAT 61, 
- P O S T Z E G E L H A N D E L . -
Postcheque en Giro No. 318Z2. 

Uitgebreide verzameling ter inzage, waaronder 
vele zeldzame exemplaren in pracht'Conditie. 
Monaco, 5 Frs. 188.5. Finland, 1 Mark, 1886-'70. 
Zwitserland, 1843. Zürich 6 rappen, op gelieelen brief. 
Spanje, 6 reales, 18ol. Portugal, 100 reis, 1853. 
Bremen, 3 Gr. 1855—'Hl, 5 Gr. I8B2, enz. enz.,alsmede 
de zeldzame series oorlogszegels-Tlrolop Oostenrijk 
geheel compleet met beide expres zegels. Italiaansche 
Post in Zuid-Tirol en Triest met opdrul< „Regno 
d'Italia Trentino 3 Nov. l.tiS", geheel compleet. (15) 

V O O R D E E L I G TE K O O P 
een 5-deelig 

SCHAUBEK PERMANENT-ALBUM, 
GOUD op SNEDE, 

Jubileum-uitgave A. 0. 0. 40e, 
oplaag met Nachtrag I920/2L 

Iets moois voor groote verzamelaars. 
Brieven onder n . 104, Bureau v. d. Blad. 

Posfzegelhandel 
G. KEISER & ZOON. 

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

Bankrekening: De Twentsche Bank. 

GROOTE KEUZE 
in alle soorten Zegels tegen billijke prijzen 

Levering volgens mancolijsi. 
PRIJSCOURANT van NEDERLAND en KOLONIËN 
en gelegenheidsaanbie(dingen 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 (5) 
WORDEN STEEDS DOOR ONS INGEKOCHT. 

O L ^"^^ 
VERZOND IN 

October 1921: 1800 ex. zijner Prijscourani-Circulaire, 
December 1921: 2300 ex. » 
Maart 1922: 2700 ex. » . » 
Het 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 Prijscourant-Circulaire wenscht te 
ontvangen, wordt U deze, na adres-opgave, g r a t i s 
toegezonden. 

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

?? 

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& C~'^ 
EIERENMARKT 32, — ANTWERPEN. 

HUIS GESTICHT IN 188L TELEPH. 5090.11921) 



i 5 j U N I i 9 2 i . N E D E R L A N D S e n MAANDBLAD VOOR PHILATELIE. V 

Aangenomen als lid. 
No. 212. C. J. J. Ett, Hecnraadsingcl 289, Rotterdam. 
No. 200. J. H. Kolk, Eschdoornstraat 112, deji Haag. 
No. l42. R. Wijmans, Van Beuningcnstraat 3, den Haag. 
No. 269. D. Th . van Schalie, Nieuwehaven 292, den Haag. 
No. 270. P. J. Laros, Kookstraat 233 II, den Haag. 

Gandidaat-leden. 
Ed. Pistorius, Soemcdang (Java). 
J. Hagemeijer, 2e Pieterburgstraat 49, den Haag. 

(Eigen aangiften.) 
B. van Asperen Vervenne, Kamperfoelieplein 2, den Haag. 

(Voorgedragen door den heer Bühr.) 
J. F . Stofregen, Maaswijkstraat 17, Scheveningen. 

(Voorgedragen door den heer Reijerse.) 
E. D. Kalis, Wijk D, Sliedrecht. 

(Voorgedragen door den heer Van der Velde.) 
Vergaderingen. 

BESTUURSVERGADERING op Woensdag 28 Juni 1922, des 
avonds te 7'/'i ' i i f ' i" **"! I ^^^ C*^* »Hollaudais«, 
Groenmarkt, te 's-Gravenhagc ; daarna ALGEMEENE VER
GADERING, ter zelfde plaatse , te 73/4 nur. 

1. Ingekomen stukken. 4. Verloting van zegels. 
2. Notulen. 5. Veiling van zegels. 
3. Ballotage candidaat-leden. 6. Rondvraag en sluiting. 

Nederlandsche Philatelistische Vereeniging 
„Op Hoop van Zegels", 

te HAARLEM. 
Opgericht 1 Maart 1911. 

Erkend b ĵ Koninklflk Besluit van 1 November 1912, n". 39. 
Secret . : G. D. S W A N E N B U R G D E V E Y E , Schotersingel 109, 

Haarkfn. 

Aangenomen als lid. 
J. M. Gijselaar, Hillegom (lid no. 120). 
dr. W. G. N. van der Sleen, Lourens Costerstraat 23, Haarlem 

(lid no. 121). 
Voorgesteld als lid. 

P. Rezelman, Leeraar Duitsch M. O., Bosch en Duin, Bloemeti-
daal. (Voorgesteld door Joh. Rol, lid no. 97.) 

De Secretaris, 
G. D. SWANENBURG DE VEVE. 

Philatehsten-Vereeniging ,,Groningen", 
te GRONINGEN. 

Opgericlit 16 September 1915. 
Erkend bfl Koninklgk Besluit van 13 December 1915, n«. 78. 
Secretaris: C. M E I J E R , Oude Boteringestraat 39, Groningen. 

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

Aanwezig 11 leden. 
De notulen van de vorige vergadering worden goedgekeurd. 
Bij ballotage wordt de heer S. S. Ongering te Groningen, voor

gesteld door den heer L. H. Wachters, met algemeene stemmen 
als lid aangenomen. 

Daarna laat de heer Van Herwerden een collectie Nederland 
en Koloniën in 4 deelen zien. Zelden krijgt men zoo'n schitte
rende verzameling te zien, ongebruikt en gebruikt, paren, strips 
en blokken ; daarenboven ontwerpen en proeven van Nederland 
(n Koloniën, niet alleen van hooge waarden voor specialisten door 
hun grootere zeldzaamheid dan de postzegels zelve, maar ook 
zeer leerrijk voor elk verzamelaar van eigen land. Opvallend is 
het, dat ze dikwijls veel fraaier van teekening en uilvoering zijn dan 
de ten slotte goedgekeurde en aangenomen zegels, daaruit te ver
klaren dat hun dl uk moer onkosten zou eischen : oorzaak dat we 
tegenwoordig met wansmaak-emissies zijn overstelpt. De bezichtiging 
van dergelijke schitterende collecties wekt meermalen bij minder 
gevorderde verzamelaars een moedeloosheid op, wanneer ze meenen 

het hun onbereikbare te hebben aanschouwd. Daarom is een 
woord van opbeuring den ouderen een plicht; te vaak zien deze 
minachtend neer op beginners, occupeeren zich slechts met rari
teiten, maar rariteiten verzamelen kan ieder, die een vollen buidel 
heeft. De ware verzamelaar wenscht tusschen zich en zijn zegels 
een band, welke hem iets zegt, hem iets herinnert. Hoe waarde
vol is en blijft hem een object, hetwelk hij lang heeft gezocht 
tot eindelijk de gelegenheid zich aanbiedt het hiaat in het album 
te vullen. Dat beteekent geheel iets anders dan een volledige 
collectie (e bezitten, welke geen verdere inspanning vergt. 

Nadat elk der aanwezigen verblijd was door een zegel-uit de 
verloting, sluiting. 

Nieuwe leden. 
No. 8. S. S. Ongering, Schuitendiep 15, Groningen. 
No. I I . G. Schippers, Stationchef, Delfzijl. 

Adres verandering. 
No. 53. B, Born, Meeuwerderweg, Groningen. 

Vergadering. 
Maandag 10 Juli 1922, te 8Vj uur, in de „Bodega", 

Guldenstraat, te Groningen. 
De Secretaris, C. M E I J E R . 

Philatelisten-Vereeniging ,, Zuid-Limburg'', 
te MAASTRICHT. 

Opgericht 19 December 1921. s:;^ * ^ 
S e e r . : S. V A N D E R K L O E T , Ach te r ' t Vleeschhuis 2,/l/«(?rfw///. 

KORT VERSLAG van de vergaderingen van 15 
Mei en 6 Juni 1922, in de achterzaal van 
Café Restaurant „Aux Pays Bas", a/h Vrijthof, 
te Maastricht. 

Beide vergaderingen werden door ruim 20 leden bijgewoond. 
De heer Bloema was door ziekte verhinderd op 15 Mei aanwezig 
te zijn. De heer Hagedoorn nam daarom de functie van penning
meester waar. De beeren Hollman en Jansen van Maren worden 
als nieuwe leden aangenomen. 

Op voorstel van het bestuur, wordt besloten eene kascommissie 
te benoemen, die begin Juli (als de vereeniging een halfjaar heeft 
bestaan) den financieelen toestand der Vereeniging zal opnemen. 
De beeren Crets en Uni worden in die commissie benoemd en 
verklaren zich bereid na het onderzoek daarvan in de vergadering 
verslag uit te brengen. 

Voor de verlotingen stellen de beeren Micheels, Gadiot, Dückers, 
Theunissen en Hollman zegels ter beschikking; met de aange
kochte zegels worden telkens + 12 prijzen verloot. 

De heer Opdebeke toont eenige waardevolle oude zegels, terwijl 
Burg. van Oppen eene enveloppe toont, die in totaal met 60.000 
roebel is gefrankeerd. 

Een voorstel, de vergadering-avonden te laten rouleeren en 
niet steeds op Maandag te vergaderen, vindt om practische redenen 
geen aanhang. 

Een voorstel van den heer Van Oppen, om den leden, die ter 
vergadering niet aanwezig kunnen zijn en daarvan tijdig schriftelijk 
kennisgeven aan den secretaris, onder bijvoeging van 25 cent, 
te laten deelnemen aan de verloting, wordt aangenomen, nadat 
eenige dergelijke voorstellen waren verworpen. 

In verband met de groote waarden, welke de vereeniging door 
de rondzendingen onder hare berusting heeft, wordt het bestuur 
gemachtigd eene verzekering tegen brand en diefstal af te sluiten. 

De veilingen, die steeds aller belangstelling ondervinden en de 
postzcgelbeurs, waarvoor buitengewoon veel animo is, brengen 
aardige bedragen in de kas. De Secretaris. 

Nieuwe leden. 
47. E. Hollman-dc Beaumont, Vrijthof 17, Maastricht. 
50. H. H. Jansen van Maren, Leliestraat 9, Maastricht. 

Mededeelingen. 
Leden, die verhinderd zijn ter vergadering aanwezig te zijn en 

daarvan, onder bijvoeging van 25 cent, tijdig (d.w z. vóór den 
aanvang der vergadering) den secretaris schriftelijk mededeeling 
doen, zullen aan de veiloting deelnemen. Het bestuur zal een lot 
voor den betrokkene nemen. 

l z f - l - f c J l J J J I « i l l H I F ^ 
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Vergaderingen. 
Op MaaiiilAg: 10 Jn i i i , 3 eii 17 Ju l i a.s, t e l kens te 8 uur , 

in de ach te rzaa l van CaféI tes tanrant »Aux Pay s Bas«, aan 
liot Vr^thof, te Maas t r ich t . (Ingang ook : Leliestraat). 

De Secretaris, S. VAN DER KLOET . 

PhilatelistenVereeniging ,, Apeldoorn ", 
te APELDOORN. 

Opger icht 15 October 1918. 
Ooedgrekeurd by Koninkli jk Bes lu i t van 29 Apr i l 1922. 

Se c r e t a r i s : ALF . CORNELISSEN, Grocnewoudsweg i4, Apeldoorn. 

KOUT VERSLAü vande Algenieene Yergailering op 
Dinsdag 6 Juni 1922, in de luncliroom van den 
heer M. Roeterdink, Hoofdstraat 90, Apeldoorn. 

Aanwezig zijn 9 leden, waaronder ons nieuw lid, de heer Beunk
De voorzitter, de heer B. J. W. van der Meer, opent c a . 8 uur 

de vergadering, heet de aanwezigen welkom en kan mededeelen, 
dat op de aanvraag onzer Vereeniging tot het Koninklijk goed
keuren onzer statuten bij Kon. Besluit van 29 April 1922 in 
gunstigen zin werd beslist. Verder werden de statuten, het 
huishoudelijk reglement, de ledenlijst, reglement ruilverkeer 
onzer vereeniging gedruk t ; een en ander is een smakelijk boekje 
geworden, en de aanschaffing voor de leden tegen vergoeding 
van f0 ,25 ' sn bate der kas onzer Vereeniging wordt verplichtend 
gesteld. Aan de nietaanwezige leden zal het boekje worden toege
zonden, terwijl de kosten aan den penningmeester voor of op 
de eerstvolgende vergadering kunnen worden voldaan. 

De notulen der laatste bijeenkomst worden zonder meer goed
gekeurd en zijn de heeren Tromp en Kaijser met kennisgeving 
afwezig. 

Om de opkomst ter vergadeiing nog meer te animeeren, wordt 
verder besproken, dat, wanneer de kas der Vereeniging zulks 
toelaat, meer dan tot heden het geval was, verlotingen zullen 
plaats vinden, welke echter niet meer op het convocatiebiljet 
zullen worden vermeld, zoodat deze verlotingen zonder vooraf
gaande kennisgeving zullen plaats vinden onder de aanwezige 
leden. 

Ook wordt de zomervacantie vastgesteld voor de maanden 
Juli en Augustus, zoodat de eerstvolgende bijeenkomst eerst in 
September zal zijn. 

Het bestuur beveelt zich aan voor opgave van adressen van 
Philatelisten in Apeldoorn, ten einde deze voor het l idmaatschap 
te kunnen bewerken. Ieder lid wordt derhalve verzocht, eventueele 
adressen aan den secretaris te willen bekend maken. 

Na de sluiting was men nog eenigen tijd bijeen. 
De Secretaris, ALF . CORNELISSEN. 

^ TE KOOP AANGEBODEN:g 
België 1849, 10 en 20 cts., per ex / 5,50 
Amerika 1917, 1 %, per 10 stuks » 0,45 

» » » » » 100 » » .3,— 
Tog o op Goudkusi (Yvert n». 59), postfr. p . 10 st. . 0,50 
Trengganu, Roode Kruis (Yvert n». 19, 20, 22), 

per serie, ongebruikt » 1,50 

C. P O H L M A N N , DEVENTER, 
—  NOORDENBERQSINOEL 5.   (<ia) 

PH I LATEL I S T , LID „HOLLANDIA", 
BIEDT ZICH AAN VOOR 

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

ZAMELINGEN, TEGEN OVEREEN TE KOMEN VOORWAARDEN. 
ADRES N O . 68, BUREAU VAN DIT BLAD. 

ADRESVERANDERING. 

B. J. DE HEER, 
POSTZEGELHANDEL, 

— VROEGER — 

ROTTERDAM, 
— THANS — 

I AMSTERDAM, | 
i**^> ■■■■■■■■■■■■■«■■■■■■■■■■•■■■■■■■*■■■■■«»■■»• m*mi 

REGULIERSBREESTRAAT 14, 
TELEFOON CENTRUM 5268. 

(95) 

Postzegelhaüdel J. H DO NN AI, 
Kettingstraat 21. DEN HAAG. 

Uitsluitend handel in ZELDZA.AMHEDEN 
en NEDERLAND en KOLONIËN. 

D D 

TE KOOP 

GEVRAAGD: 

D D 

D D 

ongebruikt 

en 
gebruikt. 

D D 

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

VOOR PAREN, STRIPS EN 
BLOKSTUKKEN WORDEN 

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

(19) 

IJJ!**<I!HJW'>1<I.1JI 
WATERäRAAFSnCCa M.YAAR ^C ^ _ D I R . L ECN DE RAAY 

= • INT.TEU. XUID 625S I 
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0?mmütig g©l©g©m ^mm ümm Imgsmg ü^w Wmmmmh^mt, 
Geïllustreerci P rospec tus gratis. 

^̂ MB:i¥B|Xi.SMB, La D A 8 | (3) 

Postzegelhandel P. HOOGfERDIJK, Molenstraat 22, DEN HAAG. 
GELEGENHEIDS-AANBIEDING. 
2.50 NED. INDIË, D opdruk / 3,75 
2.50 » ) Dienst opdiuk » 2,25 
NEDERLAND 50 cent en ƒ i,— (Jubileum 1913); 

per stel » i,— 

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

p r . j r ALLE BESTELLINGEN W O R D E N FRANCO TOEGEZONDEN NA ONTVANGST POSTWISSEL. (16) 

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

» » 3 » enkel z. bedr. » 39,60 
EUROPA » 2 » » » » » 24,— 
JEUGD-ALBUMS / 6,40 ƒ9,60 / 11,20 

PINCETTEN p r i m a n i k k e l 75 cent. 
— HECHTERS 25 cent per doosje. — 
Verder alle benoodigdheden vooihanden. 

Polen is een staat, welks talrijke 
uitgiften den verzamelaar 
moeilijkheden veroorzaken 

/e alle machtig te worden. Doch ieder ver
zamelaar van oorlogs- en Europa-zegels kan 
daarvan een tamelijke verzameling bezitten, 
en waarom zou hij er zich niet een aanschaffen, 
wanneer hem daartoe zulk eens gunstige 
gelegenheid geboden wordt! Gebru ikmakende 
van den lagen valutakoers, kan ik zulke ver
zamelingen aanbieden tegen een prijs, bij 
welken de wederverkooper van een vierde 
der verzameling, de overige /̂̂  gratis bekomt. 
De \e rz . bevatten slechts onberispelijke, echte, 
in bijz. boekjes aan strooken geplakte post
zegels. De collectie „555" bevat ongeveer 
l-ÏO verschill. zegels van Polen, tusschen n". 
1—135 en andere zeldz., iedere derde collectie 
1 - 2 van volgende; (1860, 10 kop.) of 81, 88, 
128, 129; Poolsche bez. in Duitschl. n». 6, 7. 

Voorloopig kunnen geleverd w o r d e n : 
555 verschill. Polen, w. Yv. 1500-2200 fr. f 72,— 
500 » » » » ong . 1000 » - 40,— 
200 » » > » » 250 » - 8,50 

2000 gemengd » » » » 1400 » 
alleen series (niet meer dan 50 st. 
van eene serie) - 27,50 

Bovendien gelegenheids-aanbieding: 
Polen, Plousk, Yvert letter L., 7 w. - 1,— 

» o h.—10 k. Prov. op Oostenrijk 
Yvert n». 74—93, compleet, 20 
w., gekeurd, gegarandeerd echt, 
(slechts ééne serie leverbaar) 
Yvert l a—4, 5—50 f. 4 waard. 
zonder opdruk, zeer zeldzaam 
Yvert 11a, 20 f. foutdruk . . 

Wldden-Litauen, 96 versch., waarde Yv. 
ongev. 800 fr., compl. 

» » 74 versch., waarde Yv. 
ongev. 50 fr., compl. 

» » 1000 gemengd, w. Yv. 
ongev. 500 fr., compl. - 8,50 

Kär Onmiddellijke bestelling met vooruitbetaling in bank-
(lapier is de beste garantie van uwe volkomen tevredenheid. 

Phil. Bureau : V I C T O R F L O R R O W S K I , 
WJazdowa 10, POZNAN (Polen). (90) 

ADVERTEERT IN DIT RIAD. 
P R I J S O P G A A F G E V R A A G D 

VAN 
ongebruikte POSTZEGELS 

van f 10,— en van f 2,50 
(f 10,— met f 2,50 opdruk). 

Brieven franco onder No. 295 aan 

J. H. DONNER, Rotterdam, 
BOEKHANDEL. (106) 

90,— 

8,-
2,E O 

4 2 , -

1 , -

Postzeyelverzamelaars! 
Verzekert Uwe Verzamelingen tegen 

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

lOH. H. LI M P En, ASSURANTIËN: 
Vondeliaan 2, HILVERSUM. Kantoor, 
N. Z. Voorburgwal 316, AMSTERDAM, 
Postbus 129, Telefoon N. 8780. (29) 

F I N N L A N D . 
Wir senden schone Auswahlen 
gegen I a Referenzen. — 
Unsere Spezialität: 
FINNLAND, RUSSLAND, 
E8THLAND, LETTLAND, 
sowie EUROPA und Ueber-
see, alte und neue Marken. 

Bitte melden Sie sich in unseren 
Rundsendungen an, welche hier und 
Skandinavien viele hunderde Mit
glieder rechnet. 

Wir bitten um genaue JVlitteilung, 
welches Land jemand sammelt, sowie 
Mancolisten. Die Preise in Finn-Mark, 
aber können auch in Zahlung Holl. 
Gulden nach dem Kurse des Tages 
nehmen. 

O/Y FENNIA- POST A/B. 
HELSINGFORS (FINNLAND), 

KASERNE NSTR. 46. (89) 
(Grösste Phil. Firma in FINNLAND). 

HANDELAREN EN VERZAMELAARS! 
Vraagt mijne g e ï l l u s t r e e r d e Pr i j s i f l s t aan van Duitschland en 
Kolonien, Plebiscietzegels en Beieren. - - - - - - - - -
P R I J Z E N IlS MARKEN. ZONDER CONCURRENTIE. 
Ik bied heden aan : nieuwe vliegpost, zoo juist verschen, i serie 
-\- 4 0 % ; 10 series -|- 250/0; 100 series -)- IO'/Q. 
Postzegels en gros, en detail. KARL WALTER, Aschaffenburg 

(107) (Beieren), Gabelsbergerstr. 7. 

LEZERS, 
BEGUNSTIGT 

DE 

ADVERTEERDEIS! 



VIII NEDERLANDSCH MAANDBLAD VOOR PHILATELIE. 15 JUNI 1922, 

h 
ZELDZAME BRITSCHE KOLONIALE ZEGELS. 

T. A L L E N , LONDON E 11, ENGLAND . 
„CRAIGARD" BLAKE HALL R .̂, WANSTEAD. 
IK BEN EEN SPECIALITEIT IN BRITSCHE KOLONIALE ZELDZAAM
HEDEN, EN ALLEEN ZEGELS IN DEN MEEST ONBERISPELIJKEN 
STAAT WORDEN IN MIJN VOORRAAD AANGETROFFEN. : : 

— M A N C O  L I J S T E N — 
HEBBEN MIJN PERSOONLIJKE NAUWKEURIGE AANDACHT. 

ZICHTZENDINGEN WORDEN OP AANVRAAG TOEGEZONDEN. 
(92) 

!•• f •••!? •••!?••■•••••■?•■•••••••••••<>•••••••••■•••<•••*■ ••M* •••■••■•••••••!• »â  

ill 

M A I S O N E T A B L I E 1 9 0 7 . 

REPRESENTANTS 
Ä 

PARIS 
MADRID 

RIO DE JANEIRO 
COPENHAQUE 
CHRISTIANIA 
LIMA (PÉROU) 

TELEPHONE No. 
— CENTRAL 4669. — 

BANQUIERS : 
THE LONDON COUNTY & 
WESTMINSTER BANK L™., 
:: LEIGH  ON  SEA :: 

F B TURPiN, 
TIMBRES POSTE POUR 
— COLLECTIONS. — 

SPECIALITE DE 
MANCOLISTES. 

CORRESPONDANCE 
CDOCD 

ANGLAIS 
FRANCAIS 
ITALIEN 

ESPAGNOL 
ALLEMAND 

ST. MARY'S CHAMBERS 
161 A, STRAND 

L O N D R E S W. C. 2. 

le ler Juin 1922. 

Je rappelle ä M.M. les lecteurs du „Nederlandsch Maandblad voor Philatelie" que grace ä 
rOrganisation de ma maison, il m'est possible de soigner tout particulièrement leurs 

M A N C O  L I S T E S 
C'estadire , qu 'e l ies ne son t pas pe rdue s dan s un doss i e r ap rè s un examen superficiel c omme 

c 'es t souven t le cas , mais qu ' e l i e s son t t enue s con s t ammen t s o u s les yeux de mon pe r sonne l . Par 
conséquen t , je puis livrer les pieces don t il s 'agit dans un t res bref délai. (44) 

WATERGRAArSHCCR. ^M .YAAR it C _ DIR,LE<3N DE BAAT 
= T INT.TEL. XU IO ,6255 




