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Nieuwe Vereeniging. 
Yereeniging van Postzegelverzamelaars „Delft". 
Onlangs werd te Del// bovenstaande Verceniging opgericht, 

momenteel met i6 leden. Het bestuur is als volgt samengesteld: 
Voorsitter: S. van der Heide. 
Secretaris: J. G. van der Staaij. 
Penninpneester: L. J. Hulleman. 
Adm. 'der rondsendingen: H. L. Huijser. 
Het moge de jonge Vereeniging gegeven zijn, naast de vele 

bestaande oudere Vereenigingen in ons land, vele jaren te mogen 
medewerken aan den bloei der postzegelkunde en tot steun en 
hulp voor de verzamelaars. 

Aan de lezers! 
Enkele malen ontvangen wij nummers van ons Blad terug 

wegens »dubbele zending«. Indien zich het geval mocht vooidoen, 
dat U twee exemplaren ontvangt, wordt U beleefd verzocht ons 
één ervan terug te zenden. Men bezige daartoe hetzelfde adres
strookje, frankeere dit niet, doch schrijve erop : »Terug wegens 
dubbele zending«. 

D E ADMINISTRATIE. 

Aan sommige Adverteerders. 
Ter plaatsing toegezonden advertentiën, welke niet vergezeld 

gaan van het verschuldigd bedrag, worden niet opgenomen, 
doch vinden onverwijld een plaats in de snippermand. 

D E ADMINISTRATIE. 

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

Als Rechtspersoon erkend bg Koninklflk Beslnit van 
27 Juli 1908, No. 67. 

13''*= Nederlandsche Phüatelisiendag. 
PROGRAMMA. 

Z A T E R D A G i 6 S E P T E M B E R 1 9 2 2 . 
II uur — Opening van den Dertienden Nederlandschen 

Philatelistendag in den »Foyer« van »Musis 
Sacrum«, te Arnhem, door G. V. van der Schooren, 
Daarna bezoek aan de kleine tentoonstelling van 
Geldersche verzamelingen in de nevenzaal van 
den »Foyer«. 

I uur — Dertiende Algemeene Vergadering van den 
Nederlandschen Bond van Vereenigingen van 
Postzegelverzamelaars. 

J1Y1 uur — Reunie aan de Theeschenkerij op »Sonsbeek«. 
7 uur — Gemeenschappelijk Diner in Hotel »Pays Bas«, 

Groote Markt. 

Z O N D A G 17 S E P T E M B E R 1 9 2 2 . 
II uur — Congres in den »Foyer« van »Musis Sacium«. 

1 uur — Gemeenschappelijke lunch in »Musis Sacrum«. 
2 uur — Voortzetting van het Congres. 
3 uur — Autotocht in de omstreken van Arnhem. 

N.B. De kosten van het Diner zullen bedragen f 4,—, van de 
Lunch f2,50 en van den Autotocht + f2 ,— per persoon. 

Namens het Comité: 
Arnhem, Prinsessestraat 25. J. M. Pos, secretaris. 

Ter behandeling op het in September 
a.s. te Arnhem te houden Congres zijn 
tot op heden ingezonden de volgende 
punten door »de Globe« : 

I. Welke middelen kunnen worden 
aangewend om het verwisselen van 
zegels te voorkomen ? 

Toelichting. Het verwisselen van 
zegels is een euvel, dat meer vooikomt, 
dan door velen wordt vermoed. Het 
komt ons zeer wenschelijk voor, dat 

naar afdoende middelen wordt gezocht, om het kwaad te voor
komen en te straffen. Uit den aard der zaak lijkt het ons 
niet wenschelijk, deze kwestie in het openbaar te behandelen, 
althans niet aan te geven, welke bizondere middelen kunnen 
dienen om het omruilen te vooikomen en de schuldigen te 
straffen — ook straffen is een vooibehoedmiddel voor andeie 
schuldigen, die nog niet gestraft zijn. Er kon immers gezocht 
worden naar mazen, om het net te ontvluchten ? Daarom stelt 
»de Globe« voor een commissie te benoemen, die deze middelen 
opspoort, terwijl door het Bondsbestuur een veitrouwelijke cir
culaire wordt gezonden aan de vereenigingsbesluren met de 
mededeeling van het resultaat der werkzaamheden van de com
missie. Voor de leden, die veel boekjes in de rondz endingen 
hebben lijkt mij een opsomming van eenige algemeenem\(\.Ae.\e.n 
echter wel wenschelijk. 

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

Toelichting. Verschillende landen hebben een postmuseum. 
Dat te Berlijn is overbekend. Maar ook Nederland biedt op 
philatelistisch gebied genoeg, om uit te stallen. De bedoeling 
is om in de eerste plaats in zulk een museum onder dak te 
brengen de platen, eliché's, proefdrukken, zegels van Nederland 
en Koloniën en tandingen, typen enz., een model peiforeer
machinc, enz. De Bond zou zich dan bij adies kunnen wenden 
tot den Minister van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen, 
of tot den Minister onder wiens departement de Posterijen 
ressorteeren, teneinde te komen tot de stichting van zulk een 
museum, misschien voorloopig in het Rijksmuseum te Amsteidam 
of elders b.v. te Haarlem. 

3. Heeft de staat recht op de frankeerzegels op postpakketten, 
postwissels en andere poststukken ? 

Toelichting : Ter beantwoording dezer vraag is het wenschelijk 
te letten op het volgende : 

Er kunnen zijn drie belanghebbenden nl. 1". de staat, 2». de 
afzender, 3 ' . de ontvanger of geadresseerde. 

Dat de staat belang heeft bij het behoud der gebruikte fran
keerzegels, behoeft geen betoog, gelet op de veilingen van staats
wege, die vrij wat opbrengen. De afzender en geadresseerde zijn 
alleen belanghebbenden als zij verzamelaars zijn. Wie heeft nu 
echter recht op de zegels? Mij dunkt, het meest de afzender. 
De zegels toch kunnen beschouwd worden, behalve anderszins, 
ook als kwitanties Voor den betaalden dienst. Is de afzender dan 
verzamelaar, dan kan hij den geadresseerde verzoeken, indien 
de moeite althans loonend zou zijn, hem de gebruikte zegels te 
zenden, als de gelegenheid bestond ze te kunnen behouden. 
Is de geadresseerde verzamelaar en de afzender niet, dan ont
vangt de eerste de zegels vanzelf, zoo die gelegenheid bestond. 
En die gelegenheid zou ook bij het blijvend bestaan der formu
lieren worden opengesteld, wanneer de frankeerzegels moesten 
worden geplakt op het strookje voor mededeelingen bestemd, 
dat kan worden behouden. Wordt het niet behouden, dan krijgt 
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de staat de zegels vanzelf en dan worden op deze wijze de be
geerde zegels bilhjkheidshalve onder de belanghebbenden ver
deeld. De Bond zou ook in dezen wellicht wat kunnen doen. 

(Bij plaatsing op de congresagenda zal de inleiding dezer pun
ten geschieden door den heer J. M. Pos, Secretaris van »de Globe«.) 

Van den Heer J. B. H. Asbeek Brusse, te Heemstede : 
4. Is het gewenscht, in verband met het standpunt, waarop 

de Philatelie thans in Nederland staat, om aansluiting te ver
zoeken bij het bestaande »Koninklijk Nederlandsch Genootschap 
voor Munt en Penningkunde«, om daarvan dan b.v. te maken 
een Koninklijk Nederlandsch Genootschap voor Munt, Penning
en Zegelkunde ? Mij staat hierbij voor den geest de o.a. m 
Engeland bestaande »Royal Philatelic Society.« Is aansluiting 
als zoodanig niet gewenscht of mogelijk, ware dan de oprichting 
van een »Koninklijk Nederlandsch Genootschap voor Zegelkunde« 
in het belang der Philatelie? Zegelkunde in den ruimsten zin 
bedoeld. Of anders — zooals bovengenoemde Engelsche genoot
schap — te noemen »Koninklijk Nederlandsch Genootschap voor 
Philatelie ? 

5. Verdient het aanbeveling om in het vervolg de korte ver
slagen der gewone vergaderingen van bij den Bond aangesloten 
vereenigingen, niet meer in het Maandblad te doen opnemen? 
Dit met het oog op de plaatsruimte, al meer en meer vereischt, 
voor de opname van interessante beschouwingen en de demon
stratie van zegelclichés. 

Alleen in bijzondere gevallen — het algemeen belang rakende 
— zoude dan een kort verslag op te nemen zijn. 

De aangesloten vereenigingen worden uitgenoodigd deze pun
ten op haar e.v. bijeenkomst in behandeling te nemen. 

De ie secretaris, 
T H . H . KLINKHAMER. 

^ n s Jnsigne. 
Hiernaast vinden onze lezers een 

afbeelding van het zilveren insigne, dat 
het vorig jaar door den Nederlandschen 
Bond van Vereenigingen van Postzegel
verzamelaars is ontworpen. 

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

In September van ' t vorig jaar zagen 
we bij gelegenheid van de feestelijkheden te Haarlem reeds vele 
verzamelaars met dit philatelistisch kenteeken prijken en thans, 
nu de secretarissen van enkele postzegelvereenigingen het insigne 
in depot hebben, kan ieder, die er een wenscht aan te schaffen, 
het bij hen bekomen tegen inzending van f 1,50 per postwissel, 
of het bestellen bij den Bondspenningmeester, den heer A. H. 
DE JONGK A.H.ZN., Wijnstraat 35a, Rotterdam, die er voldoenden 
voorraad van bezit. 

Het insigne is van Nederlandsch fabrikaat, ' t is van zilver 
vervaardigd en bijzonder mooi uitgevallen, 't Is verkrijgbaar in 
twee soorten : met speld en met stift. In 't eerste geval kan 
het op de das gedragen worden, in ' t tweede geval in 't 
knoopsgat. 

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

Dat ieder er zich met de aanstaande Bondsdagen mede tooie ! 

Nederlandsche Vereeniging van Postzegelverzamelaars. 
Als rechtspersoon erkend b^ Koninkiyke Besluiten van 

22 Jnni 1880 en 3 September 1888. 
Secretar is : A. VAN D A M , Wilhelminastr. 49, Haarlem, Tel. 793. 

Nieuwe leden. 
364. J. C. Brcc, Kant. Insp. v. Financ , Palenihang. (N. 1.) 
489. mevr. J. G. Cool—Meijer, Zocherstraat 75, Amsterdam. 
519. Ch. Hulster, Hoofdagent Nili Mij,, Bandoeng. (N. I.) 

524. H. A. Minderman, Hoflaan 346, Rotterdam. 
4o8. R. J. Schneider, Boengoeran 3, Soerabaja. (N. I.) 
528. P. Spruijt, Groote Oost, Hoorn. 
412. L. A. M. van der Vossen, Hoofd Holl.Ind. School, 

Tjiandjocr (N. I.) 
Aanmeldingen voor het lidmaatgchap. 

P. Bootsma, Enkstraat 35, Zwolle. V. A. 
J. A. Corver, Groote weg 25, Magelang. (N. I.) 
H. Ph. Dozy, Lembangweg 8, Bandoeng. \N. I.) 
K. H. van Brederode, Relweg i()2a, Wijk aan Zee. 
V. A. K. J. Farensbach, Atjeh Handelmij., Koeta Radja. (N. 1.) 
M. Göhringer, dir. „.'\ltkunst", Löwenstrasse 8, Freiburg. i/Br. V. 
Th. J. Indeweg Gerlings, Ned. Handelmij., Bandoeng. (N. I.) 
Th. G. Renauld, Gang Effende 5, Bandoeng. (N. I.)' 
J. H. Spieker, Spoorlaan 3, Bnssum. 

AdresTeranderingen. 
194. mevr. van der Kuijlen, thans Avenue Mathilde 5, Saint 

Gratiën. (S. et O.), Frankrijk. 
115. Alb. Ankersmit, thans o n b e k e n d . 
421. G. Hamer, thans Van Ostadestraat 13, Zandvoort. 
445. B. Rodenhuis, thans Waldecklaan i6t', Hilversum. 
158. G. J. A. Saraber, thans op reis naar Nederlan'd. 
515. M. Uhl, thans Van Riebeekstraat 60, Den Haag. 

Mededeelingen. 
Directeur Aankoop: J. B. Robert, Balistraat $T,'sGravenhage. 
Aangesloten bij den Postchèque ' en Girodienst onder no. 

71556, kantoor ^sGravenhage. 
Verbetering in de mededeelingen van Juni : 

447. mr. Joh. Jonker P. H.zn. 
Bedankt met 31 Dec. ' 2 2 : 

43. P. J. H. Kuijper van Harpen. 
327. H. A. Henket. 
De Algemeene Vergadering zal, in verband met het 25jarig 

bestaan der Afd. Amsterdam, gehouden worden op 29 October 
a.s., te Amsterdam. 

Afd. Gooi en Eemland. De eerstvolgende vergadering wordt 
gehouden op 8 September 1922, Hotel Parkzicht, Bussum. 

Postzegelvereeniging ,,Breda", 
te BREDA. 

Opgericlit 21 November 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 VERSLAtr der vergadering, gehouden op 
Maandag 10 Juli 1933, des avonds te 8 uur, 
in de „Beurs van Breda", te Breda. 

Tegenwoordig 29 leden. 
Na opening der vergadering door den voorzitter, den heer 

Spitzen, en welkomheeting der aanwezigen, worden de notulen 
der vergadering van 12 Juni I.l. onveranderd goedgekeurd en 
vastgesteld. 

De beeren C. J. G. Hastrich, te Amersfoort, A. S. van Crevcld, 
te Antwerpen, M. F. Plankeel en Th. G. Bruijsters, beiden te 
'sHcrtogenbosch, B. Kemper, te Rotterdam, en H. Burgersdijk, te 
Leiden, worden hierna met op één na algemeene stemmen als 
lid aangenomen. 

De IC penningmeester, de heer Cramerus, maakt daarna bekend, 
dat de afrekening over het 2e kwartaal 1922, wegens afgenomen 
zegels uit de rondzendingen, aan procenten f99,03^ heeft opge
biacht ten voordeele der kas. 

De voorzitter deelt vervolgens mede, dat door het bestuur zijn 
benoemd tot leden der commissie, aan welke wordt opgedragen 
plannen te ontwerpen voor d e l u i s t e r r i j k e v i e r i n g v a n 
h e t 3 0  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 i n 1 9 2 3 , 
de beeren J. C. Cramerus, L. C. A. Smeulders, A. F. Singels, 
H. M. M. Buffart en J. M. Ente van Gils. Deze commissie zal 
reeds op l4 Juli a.s. hare eerste vergadering houden. 

POS T Z E C r L M A N D E L ^ J M I ' V ' A 'É^^W9 « fc <? ^ D t R . L EO N O E RAAT 
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De bijeenkomst gaat thans ovci in comité generaal, ter behan 

deling van een ingekomen schrijven van het Gerechtshof te 
's Gra^enha^e, in zake 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 

Na heiopening der vergadering deelt de voorzitter mede, dat 
door het bestuui als afgevaardigden naar de Bondsvergadering en 
den Philatelistendag te ̂ ?«/2«;;z, bij loting, zijn aangewezen de beeren 
Ente van Gils en tSuffart en als plaatsvervangend lid de heer 
Singels 

De voorzitter stelt de vergadering ermede m kennis, dat van 
den heer Mebus, te Amsterdam, ter verloting onder de aanwezige 
leden op deze vergadering, ten geschenke is ontvangen een couvert 
waarop de 3 Nederlandsche iuchtpostzegels, welk, blijkens de 
daarop voorkomende stempels, werkelijk per luchtpost naar Pinjs 
IS verzonden geweest Welk geschenk onder dank wordt aanvaard 

Voorlezing wordt hierna gedaan van een ingekomen schrijven 
van de beeren G Keiser&Zoon, te ' j ' C?^«?'^«/?«^«, waarin dank woidt 
gebracht voor den aangeboden telegrafischen gelukwensch, bij 
gelegenheid van hun 25 jai ig zakenjubileum 

In het bekende drukiaampje circuleeren vervolgens nieuwe 
Belgische spoorvvegzegels van 2 en 3 fr 

Eene hierna gehouden veiling van eenige zegels brengt alsnog 
ten voordeeltje aan de kas van f 0,62^ 

Thans heett bezichtiging plaats van eene collectie herdrukken 
in heele vellen, der zegels van den Kerlehjlen Staat en van 
Roinagna, welwillend daaitoe beschikbaar gesteld door den heer 
Siegmund, wien daarna voor deze beleefdheid een woord van dank 
door den voorzitter wordt toegevoegd 

Ten slotte heeft de traditioneele verloting plaats onder de 
aanwezige leden van eenige zegels, aangekocht voor f 3,80, waarbij 
nog worden gevoegd enkele zegels, geschonken door de beeren 
Veen en Reijst en het briefstuk van den heer Mebus De uitslag 
der verloting is, dat winners worden de beeren Brouwers Chatrer, 
Hekking, Cramerus, Jacobs, Singels, Dooiman, t' Sas, Broeders, 
Martin en dr / legeler 

Waarna de vergadering is gescheiden 
De \e Secretaits, 

Bieda, 10 Juli 1922 L C A S M E U I D E R S . 

Nieuwe leden. 
No 181 C J G Hastrich, Stationstraat 20 B, te Amersfoort 
E Z (Sectie IV ) 
No 4o4 A. S van Creveld, Oostenstraat 26, te Antwerpen 
E 
No 318 M r Plankeel, St Josefbtraat 33, te 'sHerto^enbosch 
E Z R P (Sectie VI) 
No 323 Th G Rruijsters, \e rvers t raa t '^,tü's Hcrtoi^enbosch 
E Z. (Sectie V I ) 
No 325 13. Kemper, Schietbaanlaan 91a, \.Q. Rottei dam (Sectie 
E Z V ) 
No 332 H Burgersdijk, Rijn en Schickadt 105, te Laden 
E Z R (Sectie V ) 

CandidaatIeden. 
L J Tonnet, Kleermakci, Marksingel 7, te Bieda. i,Eigen 

aangifte ) 
mevr. C H van Doi pvan Dorp, Cantonlaan 4, te Baarn 

(Eigen aangifte ) 
J A Schelling, Appeldijk, te Gormcfum (Voorgedragen door 

R Bos, aldaar) 

Adresveranderingen. 
No 95 H. W A V an Andel, te Vught, thans Rietpolderplem 

ongentitnmerd, te 's Hertoe^enbosch 
(Sectie V I ) 

No 5+ J C P Kats, thans per adres Kon. Paketvaart 
Maatschappij, te Sematang (Java) 

Aankondiging. 
LEDENVERGADERING op Maandag 14 Augustus 1922, des 

avonds te 8 uur, in de boven/aal van de „ B e u r s v a n 
B r e d a". (Ingang St Jans traat ) 

V e r e e n i g i n g van P o s t z e g e l v e r z a m e l a a r s , , H o l l a n d i a " , 
te AMSTERDAM 

Opgericht 1 November 1902. 
Goedgekeurd bfl Koninkiyk Besluit van 2 Juni 1903, n". 68. 
Secretaris: J A K A S T E I N , Bilderdijkkade 18, Amsterdam 

KOUT VERSLAG der vergadering, gehouden op 
Zaterdag 24 Juni 1922, des avonds te 8 uur, 
in Hotel „Krasnapolsby", te Amsterdam. 

Aanwezig 36 leden en de heeien J. H van Ammeis en I F. 
Burkels als mtroduce's 

Nadat laatstgenoemden en den heer Van Lennep, die onze 
bijeenkomst vooi het eeist als lid bezoekt een speciaal welkom 
door den voorzittei toegewenscht is, worden de notulen der 
voiige veigadering door den 2en secretaiis vooigcle/en en onvei 
andeid gotdgekeuid 

Hierna neemt de voorzitter het wooid, om ons overleden lid, 
den heei J P Boudewijnse, te herdenken Terwijl allen zich van 
hunne zetels verheffen, memoreert de heer Vredenduin wat de 
o\ erledene gedurende de vele jaren van zijn l idmaatschap voor 
)Hollandia< geweest is, dat hij in woord en schuft veel over 
belangrijke zaken op philateli=tisch gebied heeft medegedeeld 
en steeds een zeer getrouw bezoeker onzer bijeenkomsten was 
Noode zullen wij hem missen en zijne nagedachtenis zal onge 
twijfeld bij de velen, die hem gekend hebben, in eeic blijven 

Ingekomen is een schiijven van den heei Van de Linde, wicn 
de tijd ontbreekt, om zich langei op eenigerlei wijze met de 
philatelic te bemoeien en daarom ontslag neemt als aichivaiis 
bibliothecaris en als lid 

Na stemming blijken de heeien J H van Ammcib en I I 
Burkels als lid te zijn aangenomen en na binnengeleid te zijn, 
worden ze dooi den voorzitter gecomplimenteeid. 

In de diukiaampjes ciiculeeien nu de volgende nieuwe zegels 
Katdu, complete seiie van 15 stuks, van den heer Kaste in , 
Auitialie, 1, 2 en 4 (f vanden heer M de Vries , 500 Kr Oos 
tcnrijk van den heer Viedenduin , velschillende nieuvvepoitzegels 
Nedciland van f 1,—, die duidelijke kleurverschillen, enz vei
toonen van den heer Coitenbach, en een echt gevlogen bnef 
met de 3 nu uit koers zijnde Nederlandsche luchtpostzegels van 
den 2en secretaris 

De veiling van 28 kavels brengt fl 16,50 op, waarna verloting 
van 15 pi Ijzen onder de aanwezigen 

De voorzittei deelt nu mede, dat er in Juli geen v t i g a d e n n g 
gehouden zal worden, waarna sluiting 

De 2e Suietatis, J P T R A A M I I f 

Aangenomen als lid. 
L I Burkels, Pocke Simonszstraat 22 i, Amsteidam 

(Voorgesteld door G Junge, lid no 267 ) 
J H van Ammers, 3e Kostverloienkade 19 lll, Amsterdam 

(Voorgesteld door F H de Haan, lid no 359 ) 
(Beiden zijn aangenomen behoudens art 5 H R ) 

Adresverauderingen. 
C M de Vries, Gen de Ia Reijlaan 8, Bussnm. 
] K Jung, Villa Buitenkist, Barendtecht 
H J F Pootjes, Corn Drebbelstraat 31, Watergraafimeu 
S H Slijper, Schotersingel 19, Haarlem 
C H Weickei, Lutmastraat 82, Amsterdam 

Bedankt als lid. 
J van de Linde, Holendiechtstraat 35, Amsterdam. 

Candidaatleden. 
P W M Kamphuijs, koopman, Gneissenaustr 2, Wiabadui 

(Vooi gesteld dooi J A Kastein ) 
F J C Mijnarends, H B Scholier Schimmellaan 1 Bassum 

(Candidaat Junior lid ) 

Mededeeling. 
In de maand JULI wordt geen ledenvergadering gebonden 

De ie Secretaris, J A KASTEIN. 
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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. 
Koninkiqk goedgekeard 22 Juli 1907. 

Secretaris: J. H. B. F E L D B R U G G E , Verl.Hoogs,tr.36, AföwZ/ö^rA 
Secr. afd. Vlaardingen: H. V A N D E R M E I J D E N , Vlaardingen. 
Secretaris afd. Oouda: H. D. B O O T , Kattensingel 13, Gouda. 

KORT VERSLAG van de ALftEMEENE VERGA-
DEKING van Dinsdag 27 Juni 1922. 

Aanwezig 15 leden. Te S'/j 'J^r opent de voorzitter, dr. Van 
Gittert, de vergadering. Hij deelt mee, dat de heer Feldbrugge 
verhmderd is aanwezig te zijn en dat daarom de heer Raatgever 
zich bereid verklaard heeft het secretariaat waar te nemen. 
Ingekomen is een schrijven van de firma Keiser & Zoon, als 
dank voor een telegram, gezonden ter gelegenheid van het 
jubileum dier firma. 

De voorzitter deelt mee, dat bij loting de heer Feldbrugge 
aangewezen is als officieel vertegenwoordiger ter Bondsvergade
ring. Op voorstel van het bestuur wordt besloten de uitkeering 
aan de afdeelingen te verh'-ogen tot f15 ,— in eens en f 1,50 per 
lid, gerekend naar den toestand op l September. 

Daar de heer mr. de Beer eerlang Utrecht verlaat, wordt in 
zijn plaats als bibliothecaris gekozen de heer Post, die de be
noeming aanvaardt. 

Daarna gaat de vergadering in comité-generaal. Na heropening 
wordt overgegaan tot de verloting, waarvoor o a. de heer Post 
11 zegels geschonken heeft. 

Met de gebruikelijke rondvraag en een zeer geanimeerde 
veiling, wordt de vergadering gesloten. 

Bedankt als lid. 
dr. A. H. van den Berg, Hoorn. 
A. Fisscher Az., Utrecht. 
P. Kuyper van Harpen, Amsterdam. 

Overschrijving lidniaatscbap. 
H. Melchers, Maliesingel 26, Utrecht, wordt : W. J. IMelchers, 

Maliesingel 26, Utrecht. 

Adresveranderingen. 
J. Ph. A. Enthoven wordt : Baarnschcweg 6, Huis ter Heide. 

(oud adres : Dillenburgstraat 23, Utrecht.) 
W. van Haarst wordt: Bosboom Toussaintstraat 36 i, Amsterdam. 

(oud adres : De Clerqstraat 311, Amsterdam.) 

Haagsche Philatelisten-Vereeniging, 
te 's-GRAVENHAGE. 

Opgerielit 17 April 1897. 
Als rechtspersoon erkend b^ Kon. Besl. Tan 20 April J903, n". 68. 
Secr.: C.J. COELAND, VanWeede v. Dijckveldstr. Zo,'s-Gravenhage. 

VERKORT VEK8LAG der bijeenkomst van Donder
dag 34 Jnni 1922, 's avonds te 8 uur, in het 
„Zuid-Hollandsch Koffiehuis", te 's-Gravenhage. 

Aanwezig 13 leden. Voorzitter de heer Stroo. 
De voorzitter opent de bijeenkomst, de notulen der vorige 

worden voorgelezen en gearresteerd, de ingekomen stukken worden 
eveneens voorgelezen en voor kennisgeving aangenomen. 

Overgegaan wordt tot stemming over het candidaat-werkend 
lid, die met algemeene stemmen wordt toegelaten. 

Onder „mededeelingen" brengt de voorzitter in verband met 
de beschouwingen van den bibliothecaris in zijn laatste buiten
gewoon belangrijk verslag aankoop van werken ter sprake. Hij 
hoopt, dat de bibliothecaris niet te schroomvallig zal zijn. De 
heer Dozy zegt zulks gaarne toe en wijst erop, dat hem reeds 
gelukt is meerdere z.g. valutakoopjes te bemachtigen. 

De heer Mazel brengt onze ledenlijst ter sprake in verband 
met aanvragen tot hem gericht. In verband met de kosten van 
opnieuw in druk doen verschijnen, zal de secretaris den voorraad 
onzer ledenlijsten bijgewerkt ter beschikking stellen. 

De heer M. Cremer Eindhoven brengt verslag uit namens de 
financieele commissie en adviseert den penningmeester en den 
directeur van den verkoophandel decharge te verlcenen, waartoe 
wordt besloten. 

Het winstsaldo volgens balans penningmeester ä f578,375 is in 
werkelijkheid f313,94 grooter door koerswinst van den verkoophan
del. Beter zal zijn, dat laatste bedrag voortaan in de balans op te 
nemen en vandaar naar de reserverekening, die thans tot f 1774,74, 
waaronder f20,79 rente zou stijgen, over te boeken. De admini
stratie verkoophandel tot 31 Dec. j . l . door den heer Rinders nog 
in gereedheid gebracht en daardoor zooals altijd in orde. geeft 
een netto winst van }4i2,625, waarvan bovengenoemd bedrag 
koerswinst en na aftrekkosten f 98,68^ provisie. De nieuwe 
directeur gaat tot genoegen van de F. C. op denzelfden voet 
voort, heeft zelfs door aansluiting bij den postgirodienst alle 
verrekeningen nog overzichtelijker gemaakt. De F. C. mag niet 
verzwijgen, dat de tot nu toe behaalde cijfers wijzen op bedui
dend mindere voor den verkoophandel en zal het de vraag zijn, 
of de kosten uit de provisierekening alleen bestreden kunnen 
worden. 

De voorzitter brengt dank aan de F. C. voor hare belangrijke 
mededeelingen en in herinnering, dat de laatste jaren gewoonte 
is geworden in Juli en Augustus niet te vergaderen; De bijeen
komst besluit dit ook voor dit jaar. 

Overgegaan wordt tot de gebruikelijke verlotingen. 
Na rondvraag sloot de voorzitter daarna de bijeenkomst. Eene 

kleine verloting hield de leden nog eenigen tijd bijeen. 
Be Secretaris, C. J. C O E L A N D . 

Aangenomen als werkend-lid. 
dr. F. U. Ockerse, Nieuwe Schoolstraat 32, 's-Gravenhage. 

Candidaat werkend-lid. 
mevrouw Verbist, Johan van Oldenbarneveldtlaan ?,(),'s-Graven

hage. (Voorgesteld door den heer L. Mazel.) 

Bedankt voor het lidmaatschap. 
J. I. P. Boogaard, Daltonstiaat 47, Den Haag. 
J. A. Hueber, Charlotte de Bourljonstraat 77, Den Haag. 
P. J. H. Knijper van Harpen, Emmastraat 32, Amsterdam. 

Adresverauderingen. 
J. C. Vervloet, Hoofdopzichter machinist, vi'ordt: Ijepoe. (N. 1.) 
mevrouw D. M. Boelen Schielte wordt: Van Merlenstraat l4, 

den Haag. 
H. J. Valckenier de Greve wordt: Gouwe 173, Gouda. 

Ter kennis van de leden wordt gebracht, dat ingCTOlge 
besluit ter bgeenkonist van 24 Jnni j . l . geen bijeenkomsten 
zullen plaats Tinden in de maanden Jul i en Augustus. 

De Directeur van de Afdeeling »Verkoophandel« roept de 
medewerking der leden in voor : 

i^. in de boekjes uitsluitend gebruik te maken van hnn naam
stempel, derhalve daarin niet te plaatsen, veelal zeer ondui
delijk een paraaf. 

2», Het juiste bedrag der gekochte zegels te willen storten of 
overmaken, waardoor het zenden van een verschil opgave 
luordc voorkomen. 

3". de boekjes niet langer te behouden dan is aangegeven, opdat 
zij zoo spoedig mogelijk aan inzenders kunnen worden afge
rekend. 

Philatelistenclub „Rotterdam", 
te ROTTERDAM. 

Opgericht 6 Februari 1905. 
Goedgekeurd b̂ j Koninkiyk Besluit Tan 27 Maart 1905, n». 63. 
Secretaris: P. J O R I S S E N P .C .ZN. , Beatrijsstraat 16, Rotterdam. 
Comm. T. d. Verkoop; dr. L. FRENKEL,Eendrachtsweg7,i?o/to-rf(z»«, 

Geen Tcrslag ontTangen. 

i^ - j i - * . j | j j f i j i i i i » i i i imj i 



iDERLAiSffl MMlBLiD IDR PHILATELIE 
O F F I C I E E L O R G A A N V A N 

de Nederlandsche Vereeniging van Postzegelverzamelaars te Amsterdam ; de Postzegelvereeniging „Breda" te Breda; 
de Vereeniging van Postzegelverzamelaars „HoUandia" te Amsterdam; de Utrechtsche PhilatelistenVereeniging te 
Utrecht; de Haagsche PhilatelistenVereeniging te 'sGravenhage; de Vereeniging van Postzegelverzamelaars 
„de Globe" te Arnhem; de Philatelistenclub „Rotterdam" te Rotterdam; de Internationale Vereeniging „Philatelica" 
te 'sGravenhage; de Nederlandsche Philatelistische Vereeniging „ O p Hoop van Zegels" te Haarlem; de Philatelisten

Vereeniging „Groningen" te Groningen; de PhilatelistenVereeniging „ZuidLimburg" te Maastricht; de PhilateHsten

Vereeniging „Apeldoorn" te Apeldoorn en den „Nederlandsche Bond van Vereenigingen van Postzegelverzamelaars ' . 

Alle bijdragreii vau postzegelkundigen, wetenschappelqkeii en 
redactioneelen aard, beneTens nieuwe nltgiften, te zenden aan 
den Hoofdredacteur J. D. VAN BRINK, te Hoek van Holland; 
al wat Nederland en Koloniën betreft, aan den Redacteur 
F. H. M. POST, Maliebaan 104, te Utreclit; alles op het gebied 
Tan Poststukken, aan den Redacteur W. P. COSTERUS Pzn., te 
Edam. Afstempelingen aan den Heer J. P. TRAANBER6, 
Bronwersplein 25 >■, te Haarlem. 
Eereleden der Redactie: J. B. ROBERT en H. J. SPITZEN jr. 

Vaste medewerkers: H. J. VAN BALEN, J. C. CRAMERUS, 
J. A. KASTEIN, H. C. MILIUS, J. P. TRAANBERG, G. V. VAN 
DER SCHOOREN, P. VREDENDUIN jr., A. C. VOSS. 
Tot het plaatsen van advertentiën, het bekomen Tan abonnement 
en afzonderiyke nummers, liet opnemen van ferslagen Tan Ter
gaderingen en Tcrdere vereenigingsberichten en voor alles wat 
de uitgaTC, het beheer en de administratie betreft, zich te 
wenden tot L. C. A. SMEULDERS, Schoolstraat 18, te BREDA, 
Telefoon Interc. 197, Postrekening No. 37183. 

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

Gratis voor de leden van bovengemelde Vereenigingen. 

ADVERTENTIËN (bij vooruitbetaling) : 
Vi pagina / 30,— 
Vi » » 17,50 
1/, , . 12,50 
1/4 » » 10,— 

Ve pagina . 
Vs » • 
V9 » ■ 
V., * • 

/ 7 . 5 0 
> 6 , 

» 5,50 
» 4,50 

V16 pagina, ƒ 4 , -
V18 » • » 3 -
Bij 3-16- en 12-maal plaat
sing 5,10 en 15% reductis. 

Ie Jaargang. BREDA, 15 JULI 1922. No. 7. 

Mesffietiscfie ^osfzegercrifieß. 
IV. 

Toen in 1849 de eerste Sidncy-zegels van Nieuw Zuid Wales 
de wereld werden ingestuurd, kon men niet vermoeden dat, na 
een halve eeuw, het nakroost van deze nieuwigheid zóó stcrl: in 
aantal zou zijn als in weikelijkheid het geval zou bhjken. Ue 
»voorstelling« toch, voorloopig een symbolische, later een van his
torischen, geographischen of anderen aard, heeft in de geschiedenis 
van het postzegel een ongehoord succes te boeken gehad. En 
eigenlijk moeten wij er ons over verwonderen dat dit succes nog 
niet giooter is geworden. Want , aan de eene zijde stelde de 
vorderende en zich volmakende druktechniek de posterijen in 
staat op het door hen uit te geven zegel viijwel alles te plaatsen 
wat deze ook maar eenigszins zouden wenschen, anderszijds werd 
de vraag naar zegels waarop veel te zien was met den dag 
grooter onder invloed van het steeds toenemend getal jeugdige 
verzamelaars. Dat dan in onzen tijd niet alle zegels van dit 

vierde type zijn (ik noem dit, gemaks
halve het plaatjestype, zonder daaimede 
een atkeuiend 001 deel te willen uitspre
ken) ligt misschien meer aan de remmend 
werkende voorliefde voor het degelijke, 
van ouds beproefde, bij officieële licha
men, dan wel aan andere oorzaken. 
Bescheiden in aantal blijven dan ook 
voorloopig pogingen om door het 
bezigen van een symbolische voorstelling 
als zegelbeeld, iets bijzonders, iets 
origineels te leveren. Klassieke voor
beelden daarvan levert Engeland, dat 
door zijn koloniën wel het allermeest 
gevaar liep eentonig te worden in 

zijn zegelontwerpen. Klassiek, niet alleen in vinding, maar ook 
in uitwerking. Het »Brittania rules the waves« spreekt luid uit 
de eerste zegels van Barbados en Trimdad, ook uit die van 

Guyana, in zuiverheid en fijnheid geheel aansluitend bij het oude 
Victoriazegel van het moederland. Wat van dit laatste gezegd 
is, geldt ook hier ; allen stammen zij uit een werkplaats waar 
niet alleen de graveertechnick volkomen beheerscht werd, maar 
waar men wist wat het postzegel zijn moest, waarvan het moest 
spreken en hoc het dit moest doen. 

Ook Kaap de Goede Hoop, West-Australië volgen het spoor 
en doen dit op een wijze die ons nog steeds eerbied afdwingt. 
En hierbij gaat de arbeid van den ontwerper dieper dan in later 
jaren; hij schept iets, een eenheid, een kunstwerkje dat in alle 
kleinigheden zijn bijzondere aandacht en zorgen had, waarbij de 
onderdeden in verband met elkaar zijn ontworpen en alles samen-
stemt. Kortom een stukje graphische kunst. 

Spoedig zou dit anders worden. 
Reeds de Peru-zegels van 1866 laten zien hoe 

de koers loopt, hoe het zegel niet meer een 
«chepping" is maar een steeds willekeuriger 
samenstelling van twee deelen; de rand en het 
eigenlijke beeld. 

Men Ziet het : Wij zijn op bekend terrein beland. 
Evenmin als bij de andere typen heeft men 

hier weerstand kunnen bieden aan den drang om 
in het zegel te zien een schilderijtje en, daar 
een schilderij een lijst behoeft, een schilderijtje 

met lijst. Zoolang een dergelijke lijst zich nu geheel aanpast 
aan het vlakke zegel zoowel als aan het voorgestelde, kan dit 
weinig bezwaren opleveren. Zoodra men echter in het zegelbeeld 
een reproductie gaat zien van een of ander voorwerp, is de kans 
groot dat men in de omlijsting ook een reproductie wil zien van 
eea werkelijke lijst. Men begint dan de omlijsting te voorzien van 
een sterk sprekende reliefwerking, sterker dan die van hetgeen 
er in vervat is. En evenmin als, althans in de jaren waarover 
wij het nu hebben, een schilderij werd geschilderd als een en 
onverbreekbaar verbonden met de lijst, integendeel, de lijst wille
keurig kon worden aangebracht, evenmin vinden wij bij het 
I3laatjest>pe een al te groote eenheid van plaatje en omlijsting, 
een eenheid die meestal niet verder gaat dan het feit dat zij 
beiden op hetzelfde stukje papier zijn geteekend. 
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Zoo wordt, wij merkten 
het reeds eerder op, het 
zegel ook hier een repro
ductie van een reproductie. 

Duidelijk kunnen wij ons 
dit onderscheid voor oogen 
stellen door twee zegels 
naast elkaar te plaatsen die 
beiden hetzelfde zinnebeeld 

veitoonen, daarbij beiden in dezelde vorm zijn ontworpen; de 
driehoekige zegels van Kaap de Goede Hoop en van Libera. 

Uitgebreid commentaar lijkt 
mij overbodig, eveneens bij een 
vergelijk van de eersteling van 
Trinidad, de uitgave van 185+ 
van Zwitserland en de l Peso 
1899 van Argentinië. 

' "■"■■ Leerzaam ook in dit opzicht 
^..i^.jii,.>.ii.nin».nf.TL,tiv\£.±ii2iB^ jg ^^^ WestAustralië te zien 

geeft. Omlijst door de meest simpele rand die men zich denken 
kan, tegen een grond van een fijn, kunstig netwerk, alb een 

weefsel, één met het geheel, vertoont ons de 
eerste uitgave de symbolische zwaan van Swan 
River. Later wordt de eenheid prijsgegeven; 
verslapt de styleering; wordt de zwaan hoe 
langer zoo meer natuurgetrouw, een afbeelding 
uit een dierkundeboek; wordt de omlijsting 
afzonderlijk ontworpen en uitgevoerd, verstart 
verliest zij alle verband met het middenstuk, 
dat nu duidelijk een geheel andere taal spreekt. 
Ten slotte leiden beide deelen van het zegel 
een afzonderlijk leven zooals ons dat het 2]>i 
p. zegel van 1901 vermag aan te toonen^ 
Het is ook hier, bij dit vierde type, altijd 
weer hetzelfde liedje, dat door herhaling ver
velend gaat worden. 

Maar er is nog een andere zaak die onze 
attentie behoeft; dat is hetgeen op dat plaatje 
te zien wordt gegeven. 

Waar het symbool in zijn bewerking reeds 
in de eerste decenniën zoo sterk het oorspron

kelijk, min of meer gestyleerd «staatszegel»karakter verliest, waar 
het de neiging vertoont een «afbeelding» te worden, daar mag 
het ons niet verwonderen dat op het voorbeeld van Canada 
(1851, Bever) in 1866 New Foundland den kabeljauw en den 
zeehond met Amerikaansche reclamezin de wereld instuurt. 

Evenmin dat Egypte het volgend jaar zijn 
Pyramiden laat reizen en daarmede tot de 
eerste landen behoort die breken met de 
gewoonte, lang vastgehouden maar even 
lang reeds van aard veranderd, om het 
postzegelbeeld te vervaardigen naar analogie 
van andere, oudere voorbeelden : munt en 
slaatszegel. 

En daarmed'e is een groote stap in de 
nieuwe richting gedaan : het administiatieve karakter, dat in wezen 
het postzegel nog immer behoudt, komt niet meer tot uit ing: de 
uitbeelding daarvan maakt plaats (met behoud van het hoogst
noodzakelijke) voor de reclame. Niet alleen reclame voor het 
land, ook reclame voor het postzegel zelf met het oog op de 
verzamelaars, in het bijzonder de jeugdige verzamelaars, want 
kinderen en kinderlijke geesten zien gaarne veel en bijzondere 
zaken, lezen liever een boek met platen dan een zonder deze. 
Nu mag bij de bovengenoemde uitgaven deze laatste factor nog 
niet van kracht geweest zijn, bij de nu volgende, de stroom van 

plaatjesseries uit 't laatst der vorige 
eeuw, waaronder de Columbusserie 
en die van NoordBorneo, Portugal, 
Congo, wel de voornaamste plaats 
innemen, is dit zeer zeker het geval. 
En dat deze factor nog steeds werk
zaam is, behoef ik hier niet aan te 
toonen. 

Wat echter is nu het gevolg hiervan, bezien vanuit ons 
s tandpunt? 

Het antwoord behoeft niemand te 
zoeken : de scheiding tusschen om
lijsting en beeld, waarbij de eerste 
steeds de drager is van het droevig 
restant der vroeger zoo belangrijke 
uiting van het administratief Staats
karakter, in den voim van lands
naam en waarde, die scheiding wordt 

steeds scherpei . Men goochelt met de omlijsting, als met een dood 
ding, voegt er aan toe ter onderscheiding van een vroegere uitgave, 
(N. Borneo 1893 en 1897,) zonder dat men daarmede in het minst 
het geheel geschaad acht (wij weten nu dat sinds lang van geen 
geheel meer sprake was); men drukt het »middenstuk« in zwaite 

inkt en houdt de lijst gekleurd, of andersom, 
daardoor de tweeledigheid nog brutaler naar 
voren latende t r eden ; men laat de omlijsting 
in duimdikke krullen en kronkelende strooken, 
door kwistige schaduwing, opdiingerig en druk 
worden zoodat het »middenstuk« in de ver
drukking komt en er doorheen moet breken ; 
kortom het is alsof men een stelletje gang
bare lijsten bezit waarin men naar behoefte 
varieerende middenstukken karj tooveren. 

Daarbij wordt het voorgestelde, in de zucht om elkaar te over, 
troeven in massa en hoeveelheid, zoo klein en onduidelijk, dat 
alleen de loupe een leek eenigszins op de hoogte kan brengen 
van de bedoeling en beteekenis. 

Er ontstaat een ontstellende verwildering, een reclame j a c h t 
een snoeverij die de aesthetische eenheid en de kans op schoon
heid (want men mag bij zoovele duizenden van zegels niet bij 
allen deze verwachten) vernietigt. Heeft men zich eenmaal zoo
ver gekregen dat men zijn subjectieve, persoonlijke »smaak« 
(immers zoovaak een logisch gevolg van hetgeen tijdens opvoeding 
en in een latere omgeving als »mooi« werd aanvaard en geprezen) 
heeft uitgeschakeld dan is het niet moeilijk om in een willekeurig 
zegel, uit bovenbedoelde gekozen, zoovele onzinnigheden en 
monstruositeiten te ontdekken, dat men zich met verwondering 
afvraagt wat dan wel de reden kan geweest zijn daarvoor, dat 
men dat zegel steeds met een zeker genoegen heeft bekeken en 
als een »mooi zegeltje« heeft gewaai merkt. Laten wij een derge
lijke proefneming echter voor de volgende maal bewaren. 

W. F. S T U T T E R H E I M . 

Nederland en Koloniën. 

Nederland. 
POSTZEGELS. 

10 cent 1899. Onze mededecling in de vorige aflevering moeten 
wij nog in zooverre aanvullen, dat die nieuwe druk de zegels niet 
precies gelijk vertoont, als bij de tegenwoordige briefkaarten van 
734 cent. 

Bij deze laatste toch is niet alleen de arceering, die den ach
tergrond van het beeld H. M. vertoont, grof gearceerd, doch ook 
het gelaat en de hals. Bij de 10 cent postzegel is alleen de ach
tergrond grof gearceerd. 

Tevens wordt ons vermoeden bevestigd, dat voor deze waarde 
2 drukplaten gelijktijdig werden gebruikt. Oplaag H zagen wij 
zoowel in de nieuwe als ook in de oude uitvoering. 

Uitj^i/ii: in verschillende tandingen. Ons overzicht in No. 1 van 
dit Maandblad kunneu wij nog aanvullen met het volgende : 
de waarde 20 cent met letter F vonden wij ook met ^ a m t a n d i n g 
121/2. 

Oplaagzegels. Dit lijstje van No. 1 moeten wij ook nog aan
vullen en wel bestaan ; 

22I/2 cent met cijfer 5 
25 cent met cijfer 10 

PORTZEGELS. 
De heer J. Klaasesz, Middenbeemster, zond ons een strip van 

2I/2 cent, de eerste 3 zegels van links der 16de rij (van bovenaf). 
Deze vertoonen in de woorden »TE BETALEN« kleine afwijkingen 
en wel (van af links) 

P 0 S T Z E G E t . H A N . D E L 
>VATCRGRAAFSMEEn, •M.YA^R^ C£ 0 _ DIR. L E O N D E RAAT 

= ^ INT.TEL. Z U I O 6255 
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eerste zegel: de twee T's en de N zijn te kor t ; de B links 
onder iets afgeschuind, ook de tweede E, terwijl 
de voetlijn der L niet waterpas verloopt, doch 
iets schuin naar beneden, 

tweede zegel: de eerste T en de N te kor t ; de B, tweede T, 
L en derde E links onder afgeschuind, terwijl 
de linker ondervoet van de A haast geheel ont
breekt. Tevens is de witte waterpaslijn rechts 
boven de T verdikt en de schakel onder de twee
de E gebroken. De derde schakel links daarvan 
is eveneens gebroken en de binnenste blauwe 
cirkellijn vertoont onder de tweede E ook een 
breuk, 

derde zegel: de N nog iets te kort en de L en de derde E 
links onder iets afgeschuind. 

Wij vonden bij nazoeken deze fouten bij de vellen met oplaag
letter D. De heer Klaasesz B en C en wel bij C ook op de 10de 
rij, doch bij^B  en nu komt het opmerkelijkste  op de eerste 
rij. Indien de heer Klaasesz zich hierin niet vergist heeft (wat 
blijkt, zoo hij deze 3 zegels met randstuk en cijfer 1 inplaats 16 
bezit), zoo zoude hieruit de gevolgtrekking gemaakt kunnen 
worden, dat één of meer der 4 cliché's, waaruit do drukplaat is 
samengesteld, (b.v.) bij het schoonmaken van plaats verwisseld zijn. 

F01U bij de 4 cent 1912. Van algemeene bekendheid is de fout 
»TIE BETALEN« bij de portzegels van 1881. Minder bekend zal 
zijn, dat wij een tegenhanger daarvan hebben bij de 4 cent van 
l f l 2 en wel TE BETAIEN. Wij vonden deze op zegel No. 94 van 
het vel (10de rij van boven. 4de zegel van links) zoowel op de 
vellen met blauwrand, als ook op de vellen met oplaag A. 
Het is dus zeker een plaatfout. 

( ^ Poststukken. ^ 

Nederland. Na 2 maanden rust werd mij nu weer een groot 
aantal tot heden onbekende opdrukkaarten opgegeven. De 
heercn Broekman. Gatsonides, Kirchner en Van der Schooren 
Jr. waren zoo goed dit te doen, waarvoor aan allen oprecht dank. 
Men kan nu weer invullen : 

Br. y% cent met opdruk: 
B : 50 II IK 
C : 4 2 l l , 531/;, 53 l U , 6 4 I I 3 , 66, 68 II, 48 Ia. 
A C : 37 I 3, 37 I Ä, 43 I (J, 43 II o. 
B C: 43 U , 4311«, 45 I, 461, 4611, 53 i « , 53 11«, 5311*, 641«. 
A B C : 27, 45 I, 45 II, 4611, 51 I, 51 II. 
D : 53IÄ, 5 4 1 , 66. 
A D : 45 II. 
A B D : 50 I *. 
Op een dezer kaarten moet ik nog even de bijzondere aandacht 

vestigen n.l. op kaart 48 I met opdruk C ; deze kan niet in het 
overzicht worden aangeteekend; ik heb niet vermoed, dat de 
5 centskaart op rose karton een anderen opdruk zou ontvangen 
als die van 125̂ 2 cent. 

Nederlandsch Indië. Vrijwel dezelfde post, die mij „die 
Ganzsache" bracht, waarin Lindenberg de lijkrede houdt over 
den Duitschen kaartbrief, bezorgde mij een schrijven van den 
heer Cramer te Weltevreden, waaruit ik een dergelijk poststuk 
voor ons Insulinde ontsloot; zeer vriendelijk dank. De waarde
stempel is gelijk aan het zegel van 12V2 eents. Koningin naar 

POSTBLAD 
LEMBAR POS 

rechts. (Ik veineem, dat de ontworpen zegels voor Indië door den 
heer Nieuwenkamp nog lang niet gereed zijn), middeninstaat: 
»POSTBLAD« en Z ^ ' y J / i ? ^ Ä P O 5 « ; onderaan links de 
afzendersaanwijzing, ook in 2 talen ; het karton is lichtgroen, de 
perforeering C, het formaat 150 X l ' ° m.M. ; ongegomd. 

Kbf. 121/2 rood op lichtgroen. 

Egypte. Hier verscheen een nieuwe enveloppe voor aange
teekende brieven met denzelfden waardestempel op de sluitklep 
als de eerste, nu echter in karmijn. Ook het formaat werd ge
wijzigd en komt het meest overeen met het formaat G ; zou 
Engeland dit ook gaan invoeren? 

Env. aanget. br . : 10 m. Karmijn: form 153 X '07 t^iM

Union Postale Universelle 

G A R T E P O S T A L E 

Groot Brittanuië en Ierland. Porto verlaging ! ongelooflijk, 
maar waar! De porto voor aangeteekcnde brieven werd van 5 
cp ■̂ Vï pence gebracht; de waardestempel (Koning George) is nu 
lilarood. Env. v. aanget. br. 41/2 p, lilarood form. F. 

Japan. Hier verschenen 2 kaarten met den Heiligen Berg 
als waardestempel; het karton van verschillende in koers zijnde 
kaarten, werd van wit, grauw. 

Br. 8 en 8 f 8 sen, karmijn op roomkl. 
Madagascar. Ook hier verscheen een nieuwe kaart. 
Br. 15 c. rood en lilabruin op lichtgroen. 

M.. 
Afstempelingen. ••:*:̂ :V:.; 

w 
België . Hoewel de censuur reeds lang tot het verleden behoort 

zijn de censuurstempels nog in gebruik. Op een diukwerk uit 
Gent, 3 Juni 1922 gepost, was een stempel geplaatst, dien we 
reeds uit de eerste dagen van den oorlog kenden, n.l. 

L 

N A G E Z I E N 
V É RI F I É. 

I 
Als de Gentsche postambtenaren alle enveloppen met drukwerk 

moeten nazien en dusdanig afstempelen zijn er heel wat noodig! 
Baronesse Van HeerdtKolff was zoo vriendelijk ons een enve

loppe uit Brussel te zenden met een reclamestempel in het 
Engelsch voor den stoombootdienst DoverOostende, de vlugste 
route tusschen Engeland en het vasteland, n.l. 

DOVEROSTEND 
THE QUICKEST ROUTE TO THE CONTINENT 

2 SERVICES DAILY. 
Costa Rica. 15 September jl. werd hier de bevrijding van het 

Spaansche juk vóór 100 jaar herdacht, blijkens de machinale 
afstempeling uit San José: 

1821 SETIEMBRE 15 
CENTENARIO DE LA 1921 

INDEPENDENCIA NACIONAL 
Egypte. Een machinestempel verzoekt de postzegel geheel 

rechts bovenaan op de enveloppe te plakken. Uit Alexandrië 
zagen we een dusdanig verzoek in het Arabisch en Engelsch; 
het laatste 3regelig : 

A F F I X P O S T A G E S T A M P A T 
E X T R E M E T O P R I G H T  H A N D 

C O R N E R O F E N V E L O P E 
Duitschland. Geen stad in Duitschland of er is dit jaar gedu

rende längeren of korteren tijd een tentoonstelling voor welke 
door middel van den poststempel reclame gemaakt wordt. Uit 
Karlsrithe i. B. zagen we naast den plaatsstempel een majestueus 
bouwwerk, type Amsterdamsche beurs, waarboven ; 

D E U T S C H E K U N S T 

D A R M S T A D T 
A U S S T E L L U N G 2 0 . M A I  1 . O K T . 
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Scliwenning'eii a. N. gebruikt een dubbelringdwarsbalk stempel, 
die propaganda maakt voor een schietwedstrijd. Behalve de 
plaatsnaam en de datum (over de segmenten en het midden 
verdeeld) staat tusschen de buitencirkels: «28. WURTTEMBER
GISCHES LANDESSCHIESSEN* VOM 8.—13. JULI 1922». 
Dr. van Dam zendt mij onder dank, een dergelijke gecombineerde 
plaatsnaamdatumpropagandastempel van Bad Mergentheim 
Hier staat tusschen de ringen en over de segmenten verdeeld. 
»BAD MERGENTHEIM HILFT BEI GALLENSTEINENSTOFF
WECHSELMAGEN u. DARMLEIDEN». 

Evenals verleden jaar worden er ook nu eind Augustus en 
begin September wedrennen te Baden Baden gehouden. Dr. van 
Eldik dank ik voor den reclamestempel links van den plaatsnaam
stempel geplaatst. In het midden een jockey op rennend paard, 
waarboven «B A D E N B A D E N E R» ^ ^ 

R E N N E N ucneuen «^3. 2 / . 29. 
AUG. I. u. 3 SEPT. 

De krachtigste radiummineraalbron der wereld bevindt zich te 
Braiubach (Voigtland) volgens de afstempeling «BRAMBACH 
(Vgtl.) RADIUMMINERALBAD—STäRKSTE RADIUM—MINE
RALQUELLE DER WELT.» 

Mr. Norman E. Wallis, een bekend Engelsch verzamelaar van 
afstempelingen, die veel blijk van belangstelling voor ons »Maand
blad« geeft, meldt ons onder dank de volgende afstempeling uit 
Freitdmsiadt groot formaat dubbelringstempel met datum (27.2.22) 
en Inschrift »Höhenluft K u r o r t  F r e u d e n s t a d t  S c h w a r z w a l d 
W i n t e r Kurort 1. R a n g e s  S p o r t g e l e g e n h e i t . « en een machi
naal stempel uit Ulm aid Donau Boven een afbeelding van de 
Ulmer Münster staat : » B e s u c h e t Ulm« daaronder : >die 
e h r w ü r d i g e Münsters tad t « 

Oostenrijk. Op een aan donanerechten onderhevig pakket, 
dat uit IVeeiien echter als drukwerk verzonden was, doch aan 
den afzender geretourneerd werd, was over het adres een violet 
stempel geplaatst : 

Retour è l'expéditeur 
contenu passible 
droïts de douane 

Neder land . Gedurende de Conferentie te 'sGra^vejihage is in 
het Vredespaleis een tijdelijk bijkantoor der Posterijen en Tele
grafie gevestigd. Dank zij de welwillendheid van den beheerder 
van dit bijkantoor kunnen wij mededeelen dat de hier gebezigde 
stempel de nu alom in gebruik zijnde fypenraderstempel is, een 
dubbelringdwarsbalkstempel. In den dwarsbalk staat de datum 
en uurcijfer, in de ring ' s GRAVENHAGEVREDESPALEIS 
met jaartal 1922 onderaan. Speciale aanteekenstrookjes zijn niet 
aanwezig, op het gewone strookje van 'sGravenhage was tnet 
anilinepotlood het nummer (17) van dit tijdelijke bijkantoor 
geplaatst. 

P r a n k r g k . Dank zij den Heer Costerus kunnen wij nog een 
interessant oorlogsdocument vermelden. Een brief aan een 
Nederlandsche firma geadresseerd, is door een brand «somewhere 
in France» zeer beschadigd. De oorspronkelijke, gedeeltelijk 
verbrande, enveloppe waarop de bekende ovale censuurstempel 
«Ouvert par 1'Autorité militaire» voorkomt, is op een dienstenve
loppe der ï 'ransche posterijen geplakt en voorzien van den violetten 
s tempel : 

C O R R E S P O N D A N C E R E T A R D É E 
P A R S U I T E D ' U N I N C E N D I E 

De invalide arriveerde 25II 1919 te Haarlem; jammer dat de 
postzegel en datumstempel verloren gegaan zijn zoodat de plaats 
van afzending en den datum niet meer te ontcijferen zijn. 

3 en 5 Juni jl. werd te Parijs de oprichtingsvergadering van 
den Franschen Bond van Vereenigingen van Postzegelverzamelaars 
gehouden. Niet minder dan 37 vereenigingen traden toe tot de 
«Federation des Sociétés Philatéliques de France". Voor het 
congres, dat plaats vond in één der zalen van «Le Petit Journal", 
is een poststempel aangemaakt in het gewone Fransche type, 

enkelring in het midden de datum 5—6 en omschrift «CONGRES 
22 

DES SOCIETES PHILATELIOUES * 

Spanje. Naar Fransch voorbeeld stempelt Madrid (II) machi 
n a a i : 

P Q N G A J U N T O A 
MADRID EL NUMERO 

DE SU OFICINA 
DISTRIBUIDORA 

d. i. »plaats naast Madrid het numtner van het distributie (post) 
kantoor« en dat dit noodzakelijk is blijkt uit een andere afstem
peling, uit Madrid (III) luidende : 

M A D R I D T I E N E CATORCE 
OFICINAS DE REPARTO 
PQNGA EL NUMERO QUE E 

GQRRESPONDA A SUS ENVIOS 
hetgeen wil zeggen >Madrid heeft i4 verdeelingskantoren, plaats 
het nummer dat hierop betrekking heeft op Uwe zendingen.« 

Tschecho Slowakije. Op den te Marienbad gehouden 3en Phi
latelistendag is, zooals meestal gewoonte is, een speciale stempel 
gebruikt, nl. een dubbelringstempel zonder datum, in het midden 
de Tschechische leeuw, boven »Mar i anske Lazne 1III. Sjezd 
Fi la te l l s tu« , onderaan » M a r l e n b a d 1  III. Fi la te l i s tenfag .« 

(die Ganzsache) 
Z w i t s e r l a n d . Voor de te Lausanne gehouden tentoonstelling 

van toegepaste kunst luidde de afstcmpeling, welke Baronesse 
Van Heerdt Kolff mij toezendt: 

EXPOSITION NATIONALE 
D'ART APPLIQUE 
L A U S A N N E 

6 MEI~25 JUIN 1922 

BERGEDORF, 
zijn stempel op eigen zegels en op die van vreemde 

postkantoren. 
(Phil. Mitteilungen, 25 Dec. 1921.) 

Betrekkelijk weinig verzamelaars zullen zoo gelukkig zijn, 
echt gebruikte Bergedorfzegels te bezitten. Als men den Michel

catalogus opslaat, ziet men onmiddellijk, dat de meesten onzer 
zich tevreden moeten stellen met ongebruikte exemplaren, te 
meer daar gebruikte slechts zelden verhandeld worden en zegels 
op brief zeer schaarsch zijn. 

Vanwaar nu die verbazend hooge prijzen ? 
Als we dat eens grondig nagaan, bevinden we, dat van de 

Bergedorfzegels — de emissie van i November 1861 — de 
volgende hoeveelheden aangemaakt werden : 

y^ Schilling 200.000 stuks. 
I » 

\y^ 
3 
4 

Sedert vele jaren is het nu de vraag, hoeveel van de 200,000 
14 Schillingzegels lichtblauw en hoeveel er donkerblauw waren. 
Het vermoeden, dat er zich onder de 100 zegels hoogstens 20 
donkerblauwe hebben bevonden, schijnt niet heelemaal juist te 
zijn. Tenminste uit de prijsnoteeringen in den Michelcatalogus 
kan men opmaken, dat de verhoudingen der oplagen van ongeveer 

90.000 
lOG.OOG 
80.000 
80.000 

550.000 

» 

Stuks. 

iJrl*f*JJ^JC!IIH1»?B» 
WATERÖRAAFSIDriER 
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66°/o der lichtblauwe en 33 "/o der donkerblauwe dichter bij de 
werkelijkheid zullen zijn. De bovenstaande 550,000 stuks zijn 
niet geheel en al verkocht, maar een groot deel ervan werd 
den isten Januari 1868, toen de Bergedorfsche Post opgeheven 
werd, als overschot beschouwd en in Juni van hetzelfde jaar 
aan den Brusselschen postzegelhandelaar Moens verkocht. Het 
juiste getal der resteerende zegels heeft men nooit te weten 
kunnen komen. 

Er werd beweerd, dat er totaal + 300.000 overgebleven waren,' 
doch dit is door Moens tegengesproken. Hij verklaarde echter, 
dat de volgende hoeveelheden voorhanden zijn geweest; 

1/2 Schilling 39.000 stuks. 
I » 26,000 » 
\]/^ » 68.000 » 
3 » 43.000 » 
4 » 50.000 » 

226.000 stuks. 
Moens deed verder geen mededeelingen over den aankoop 

der zegels, zoodat men het getal 300.000 wel als het juiste kan 
aanmerken. 

Het was een teeken van den toenmaligen tijd, dat men van 
het frankeeren van brieven een zekeren afkeer had, en 't zal 
zeker daaraan te wijten zijn, dat men ondanks den grooten 
eenvoud van het posttarief er toch op voet van oorlog mee leefde. 

Uit een statistiek van den jare 1861 blijkt, dat slechts 33 % 
der verzonden brieven ter frankeering aangeboden worden. Ue 
andere zijn ongetwijfeld voor het grootste gedeelte als waardeloos 
vernietigd. 

Gelukkig de verzamelaar, die „Bergedorf gestempeld''^ of op 
brief de zijne noemen kan. Laten we dien zeergezochten 
Beigedorfstempel nu eens nader beschouwen. 

Men onderscheidt : 

»nuf 
1. Een plaatselijken stempel 

a) Een driedeeligen langstempel. 
» tweedeeligen » 

b) » rondstempel. 
c) > kringstempel . 

2. Ee7i vernietigingsstempel 
a) De driedeelige langstempel bestond ver

moedelijk sinds de oprichting van het 
„Beiderstädtiscbe Postamt in Bergedorf" op den i s ten April i847 
en werd voor binnenkomende brieven gebruikt. 

De volgorde was :• 
B E R G E D O R F 

Dag Maand 
Uur 

zonder vermelding van het jaartal . De tweedeelige langstempel 
werd voor het afstempelen van postformulieren gebezigd, doch 
is ook als vernietigingsstempel bekend. In dit laatste geval kan 
echter de afstempeling bij vergissing op die wijze gebruikt zijn. 

b) Als rondstempel is de Berge
dorfdagstempel bekend, welke met 
een middellijn van circa 28 m.M., 
plaats, maand en dag (zonder jaartal) 
aangeeft. Op Bergedorfzegels is 
deze stempel uiterst zelden te vinden. 

De oorzaak zullen we later leeren 
kennen. 

c) Kringstempels werden door de kantoren GeesthacJit en 
Kircli'werder gebruikt . 

De eerste bestaat een enkelen, de laatste uit een dubbelen kring. 
2. De Vernietigingsstempel. 
De beide bovengenoemde kantoren gebruikten den dagrond

stempel tegelijk voor het vernietigen van de postzegels. Op het 
kantoor te Bergedorf ging het echter anders . Daar werd de 
dagstempel niet als vernietigingsstempel gebruikt, doch alle 
zegels moesten volgens voorschrift met den bekenden streep
stempel vernietigd. Deze bestaat uit 5 lijnen, ieder 19 m.M. 
lang en de afstand tusschen de ie en 5e lijn is idYi m.M. 

Het buitengewone verschil in prijs tusschen ongebruikt en 
gebruikt en de betrekkelijk eenvoudige vorm van den stempel 
zijn sedert lang een aansporing geweest om ongebruikte zegels 
door het aanbrengen van een nagemaakten stempel in duurdere 
gebruikte te veranderen. 

V 

' t Zal dan ook niet overdreven zijn, als we 9o''/(i van de in den 
handel voorkomende gebruikte exemplaren als valsche beschou
wen. Alleen als een speciaalkenner de zegels voor echt verklaard 
heeft, kan men eerst met gerustheid zijn gebruikte Bergedorf
zegels in zijn verzameling opnemen. Betrekkelijk vroeg reeds 
zijn de stempelvervalschers met hun bedrijf begonnen, zoodat 
het zeer lastig is echte van valsche te onderscheiden. Dat de 
vervalschers bij den namaak niet altijd de juiste maat getroffen 
hebben, was ook oorzaak, dat meerdere stempels in verschillende 
grootten beslaan hebben. Grondige onderzoekingen hebben 
echter uitgewezen, dat in Bergedorf inderdaad slechts één 
streepstempel gebruikt is. 

Een tweede, ongebruikt gebleven stempel werd indeitijd aan 
den postzegelhandelaar Moens ter hand gesteld en bevindt zich 
op 't oogenbhk in het Rijkspostmuseum te Berlijn. 

Nu komen we aan den interessanten Bergedorfstempel, 
voorkomende op vreemde zegels. Dit gedeelte behoort tot een van 
de belangrijkste der heele philatelic en 't is inderdaad van zeer 
veel belang deze zaak in den grond te leeren kennen, Ie meer 
daar het door de groote zeldzaamheid dezer afstempeling zeer 
moeilijk is een maatstaf voor de prijsbepaling van dergelijke 
stukken vast te stellen. 

Bekend is de plaatselijke Bergedorfstempel op 
Zegels van Hamburg. 
Eenige brieven, die van Bergedorf naar 

■W^A^tjilf'X " Hamburg zijn gezonden, dragen den Ham
J f ^ S ^ S ^ * " ^ ■■§ burger s tempel ; daar is hoogstwaarschijnlijk 
< ? ' « ^ ' ( Ë ^ ^ ^  S bij aankomst van den brief bij vergissing de 

plaatselijke Bergedorfstempel overheen ge
stempeld. Andere bekend geworden brieven, 

j tef t^^« '?^^^ ^ die van Hamburg naar Bergedorf verzonden 
rtk^^TTw!^. ^ waren, werden bij ongeluk bij verzending uit 

Hamburg niet afgestempeld, maar eerst bij 
aankomst in Bergedorf van den Bergedorf stempel voorzier. 

In ieder geval is er met zekerheid vastgesteld, dat er nooit 
Hamburgzegels met den Bergedorf stempel bestaan hebben. 
Alle brieven, die ze wel hebben, zijn dus op de een of andere 
wijze na dien tijd er van voorzien. 

Verder bestaat nog de 
Bergedorfstempel op Deensehe zegels. 

Deze komt betrekkelijk minder zelden voor, want door een 
beschikking van de Bergedorfsche posterijen was het publiek 
voorgeschreven op brieven naar Denemarken Deensehe zegels 
te gebruiken. Genoemde afstempeling kan echter alleen op 
4 Schillingzegels voorkomen, daar dit volgens tarief vereischt weid. 

Evenzoo komt de Bergedorfstempel voor op 
Holsteinsche, Sleeswijksche en SleeswijkHolsteinsche zegels. 

Hierbij is het evenzoo gesteld als bij de Deensehe zegels. 
Voor alle zendingen, die uit het postgebied van Bergedorf naar 
SleeswijkHolstein verzonden werden, vpas het gebruik van 
SleeswijkHolsteinsche zegels voorgeschreven, zoodat dus dergelijke 
afstempelingen niet bijzonder zeldzaam zijn. 

Daar echter overeengekomen was, dat alle zendingen naar 
SleeswijkHolstein in Bergedorf verzonden moesten worden, 
kunnen zulke zegels alleen met den Bergedorfstempel vernietigd 
zijn en wel tot het jaar 1864, toen het postkantoor van Geesthacht 
het recht kreeg zelfstandig brieven af te stempelen en te verzenden. 

Eindelijk valt nog te vermelden de 
Bergedorfstempel op Pruisische zegels. 

Dit is wel de zeldzaamste op vreemde zegels. Trots alle onder
zoekingen is men er tot nu toe niet in geslaagd een afdoende 
verklaring voor het ontstaan dezer afstempeliug te geven, te 
meer daar er zeer weinig stukken bestaan, welke daarop 
betrekking hebben. 

Ul f  fc ' JJ 'J  I JWH.U l jJ I 
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De eenige verklaring, die men er van zou kunnen geven is 
deze, dat bij de reorganisatie van de postdistricten in Bergedorf 
Pruisische zegels aan het publiek verkocht zijn,of door reizigers 
daar heen gebracht, wat volstrekt niet onmogelijk schijnt te zijn. 

J. A. KASTEIN. 

leis zefdzaams. 
Van 15—22 October 1923 zal (aldus bericht de D. Z.) onder 

beschermheerschap van den minister der Rijkspost in den 
Zoologischen Garten te Berlijn een groote postzegeltentoonstelling 
worden gehouden. Onder de talrijke verzamelingen, die daar 
te zien zullen zijn, is zeker wel de zeldzaamste de speciaalver
zameling Sicilië van Baron Alph. v, Rothschild, hoofd van het 
huis te Weenen. Deze verzameling, die nog nooit is tentoonge
steld, moet eenig in haar soort zijn en bevat bijna volledig alle 
afwijkingen van den plaatdruk, alle retouches en kleui verschillen, 
verschillende gomsoorten en zoogen. oliedruk, de op derugzijde 
bedrukte zegels en alle foutdrukken in prachtexemplaren gebruikt 
en ongebruikt, in blokken en strips en geheele vellen. Een 
verzameling, die haar weerga niet vindt en van onschatbare 
waarde is, kortom : »iets zeldzaams«. S. 

W» f ofen. 
De Danz. Zeit, deelt mede dat op 12 April j . I . in Warschau 

een philatel. conferentie heeft plaats gehad, die bijeengeroepen 
was door het ministerie van P. en T., en werd gepresideeid 
door den viceminister Dobrowolski. Behalve de vertegenwoor
digers van "t genoemde ministerie namen deel ; bekende Poolsche 
verzamelaars, afgevaardigden der vereenigingen en tijdschriften 
en handelaren. De conclusies waren niet bindend voor 't mini
sterie maar moesten als raadgevingen aan dat min. worden 
beschouwd. 

Het Poolsche minist, van P. en T. heeft op philatelistisch 
gebied geen blanco debetzijde, maar het pleit toch voor een 
meer helder inzicht, dat het zich zoo laat voorlichten, en dat mag 
zeker met onuitwischbare inkt worden geboekt aan den creditkant. 

Er werden genomen de volgende conclusies of besluiten : 
1. Onderbreking voor vele jaren van de uilgiften van gelegen

heidszegels. 
2. Wegnemen van den chaos van papiersoorten, tandingen 

en kleurtinten. 
3. Alle zegels uit te geven in groote oplagen. 
4. Alle zegels die wegens de valuta of het veranderde porto 

gemist kunnen worden, worden buiten omloop gebracht. 
5. Alle oude uitgiften en overbodige zegels worden buiten 

koers gesteld. 
Aan den raad sub 4 en 5 gegeven heeft het Minist, reeds 

gevolg gegeven, immers het maakt dezer dagen bekend dat vanaf 
15 Augustus a.s. buiten koers zullen worden gesteld : 

a. Alle markwaarden van groot foimaat : 1, iV^, 2, 214, 3, 
5, ro (rood) en 20 (groen). 

/'. De blauwe portzegels van de hellerwaarden : 2, 4, 5, 10, 
20, 30, 50 en 100. 

c. Alle waarden der Constitutieserie: 2, 3, 4, 6, 10, 25 en 
50 Mark. 

tf. Alle waarden der roode kruisuitgifte : 5, 6, t o e n 20 Mark. 
Het is te hopen, dat het Minist, even zoo zal luisteren naar 

den raad gegeven sub i , 2 en 3, ten einde te toonen, dat men 
teruggekeerd is van de dwalingen zijns weegs, en tracht den 
goeden naam van den nieuwen staat op postzegelgebied voortaan 
hoog te houden. ■ S. 

Philaielistisch Allerlei. 

Van 9—13 Augustus e.k. vergadert de Bond van Duitsche en 
Oostenrijkschc Vereenigingen van Postzegelverzamelaars te Frank
furt a. Main tot het houden van den 28en Philatelistendag. 

Ook fVankrijk heeft thans zijn Bond en het is verblijdend te 
zien, dat tal van Fransche Vereenigingen onmiddellijk toetraden. 

In de onderscheiden Bonden gaan steeds meer stemmen op 
voor Internationale samenwerking, waardoor de belangen van de 
verzamelaars beter beschermd zullen worden dan tot op heden 
mogelijk was. 

Deze internationale samenwerking kan, indien goed geregeld, 
uitstekende vruchten afwerpen. In dit verband zij genoemd : 
ruilconnecties met vertrouwde leden van bekende, bij den Bond 
aangesloten Vereenigingen; objectieve informaties omtrent het al 
of niet officieele karakter van een uitgifte, wat de verzamelaar 
thans dikwerf pas leert na opoffering van de noodige gelden. 

De Bondssecretaris wees in een van zijn jongste jaarverslagen 
reeds op het verschiet, dat zich opent bij deze internationale 
samenwerking: wellicht is voor den Nederïandschen Bond hier 
een schoone taak te vervullen door de verbinding tot stand te 
brengen van hen, die in den rampzaligen grooten oorlog als 
vijanden tegenover elkander stonden. 

In het vorige nummer stonden wij eenige ruimte af aan de 
dichterlijke ontboezeming van een landgenoot; ziet hier waaraan 
een Amerikaansch verzamelaar uiting moet geven: 

One day a saucy little breeze. 
Sweet with the scent of blooming trees, 
Stole slyly through my open door 
And blew my stamps across the floor. 
It mixed my stamps from far Japan 
With some I had from Hindustan ; 
Bright pretty ones from sunny France 
With English sets did a dance, 
While stamps from China, Germany, Spain, 
Went drifting past, and in their train 
Bright coloured bits from faroff isles, 
Like glints of foam where sunlight smiles. 
A rainbow heap lay on my floor; 
I picked them up and through the door 
The vagrant breeze came stealing in ; 
I sorted them, and with a grin 
I placed them back my treasure store, 
And knew them better than before. 

Chicago International Philatelist. 

Van de ,,overwinnings
serie" van Siam bestaat een 
tweede druk, die zich van 
den eersten onderscheidt 
door het dieper rood van 
den opdruk. 

De eerste uitgifte werd 
ten verkoop gesteld op 2 
December 1918, datum 
waarop in Bangkok een 

«dankdag» werd gehouden. De overwinnings
zegels, verkregen door den opdruk «Victory» 
aan den voet en «Wan Chai» (Siameesch voor 
»overwinningsdag»), waren aan de loketten 
van het postkantoor slechts van 8—9 v.m. 
verkrijgbaar. 

De geheele oplaag was in een minimum van tijd uitverkocht. 
In het voorjaar van 1919 verscheen de tweede druk in belangrijk 

grooter aantal, waardoor meerdere liefhebbers zich van deze 
gezochte zegels konden voorzien. 

Onlangs werd een Amerikaan, tijdelijk te Londen vertoevend 
en die verdwaald was, aan zijn hotel per post terug «bezorgd». 
Dit geschiedde door begeleiding van den vreemdeling door een 
telegramjongen ; kosten: 6 pence per mijl. 

Het is bekend, dat de Engelsche postadministratie levende 
wezens aanneemt ter verzending. 

Verschillende bladen hebben daarmede vroeger reeds proeven 
genomen en met succes. 

De eer van te zijn de eerste «geposte» man, komt toe aan een 
zekeren heer Turner van Guernsey, een eilandje in het Kanaal, 
die zich in 1905 liet vervoeren naar Sark tegen den prijs van 5 
shilling 10 pence. 

Ook hier was de begeleider een telegramjongen. 

P » S T I EGEl. H A N DEL 
WATCRORAXFSMEER 

; # #»^ ^  . DIR, L E O N D E RAAT 
i M k V i A r  « .'T:rNT.TEl., ■XUlb,.;62 55 '■ 
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Op welke wijze het port verantwoord en of de frankeeizegels 
op den persoon m kwestie werden geplakt en op de gebruikelijke 
hardhandige wijze werden vernietigd, vermeldt de geschiedenis niet 

De in Rusland voor verzending van stukken in het interna
tionaal verkeer te heffen porten zijn nader vastgesteld als volgt 

Brieven, per 20 gram 200 000 roebels 
Briefkaarten, per kaait 120000 roebels 
Akten, gedrukte stukken en monsters per 50 gram 4.0 000 roebels. 
Aanteekenrecht 300 000 roebels 
De vroegeie postzegels, met waarde aanduiding m kopeken 

(goud), blijven in gebiuik, met dien verstande, dat de postzegels 
van I tot 14 kopekeu geacht woiden een miUioen maal giootere 
waarde te vertegenwooidigen en die van i tot 10 roebels een 
10 000 maal grootere waarde , b v een postzegel van 7 kopeken 
= 7000000 kopeken of 70000 loebels en een postzegel van 5 
roebels = 50000 roebels 

Men ziet hieruit, dat het een klem kunstje is in Rusland 
multi miUioenair te worden enkel door zijn zegeltjes ' 

/ \ I / 

\/i\ 
Vragenbus. 

J . J . D. den H a a ^ . Hoe komt een postzegel van 20 centime 
Frankrijk Emp francais zonder lauwcikians aaneen tanding 
7 X 7 ' Men noemt dat een privaat tanding maai wat is 
daarvan de ooispionkelijke bedoeling geweest en hoe is 
die tanding on t s t aan ' 

Daar de zegels van Fiankujk tot i860 ongetand werden 
uitgegeven, werden door particulieren in den handel 
gebracht kleine machines, waardooi groote inl ichtingen 
(banken enz.) de zegels zelf konden perfoieeien, uit die 
dagen stamt de z g particulieie tandmg De door U 
genoemde tanding is gemaakt door de t andmg machine 
van M Süsse die 8 Jan l8ói hiervoor brevet aanvroeg 
Door de zeer giove tanding, die onpiaktisch was, weid 
echter zijne machine niet door het gouvernement aangeno 
men. Als zijnde boekhandelaar, veikocht Süsse de zegels, 
door hem op zijne machine getand 7 X 7 en had daardooi 
een groot debiet 

S. t e H. De 2 Sh biuin 1880 van Groot Brittanie is om de 
volgende leden zeldzaam In Febi 1880 werd de 2I/2 d 
uitgegeven in blauw, en moest om verwarring te vooikomen 
de klem van de bestaande 2 Sh gewijzigd worden en 
men koos hieivoor bruin De uitgifte had plaats in 
Februari 1880 De 2 Sh waarde was echter niet populaii , 
en daar het voornemen bestond dit zegel te Hten veivallen, 
weid hiervan een voor Engeland betiekkelijk kleine 
oplage gedrukt . In October 1880 veischeen een nieuwe 
serie, waarbij de 2 Sh ontbrak Officieel is het zegel dus 
8 maanden ongebruikt geweest 

MeTr. P . Hoewel de teekenmg van de zegels der Engelsche 
Kolomen door U genoemd dezelfde is, is de uitgifte met 
wateimerk C C. en C A wel degelijk een velschillende 
uitgifte Watermerk C C is de verkorting van Ciown 
Colonie en C A van Crown Agents Dit laatste duidt aan, 
dat de kolonie tegenover het moederland een andere, 
meer zelfstandige positie heeft gekregen 

Motto Falsi f lcaten. Stuur s v. pi geen zegels. Ik ben geen 
keurmeester Het adres van een keurmeester moet gij 
aanvragen aan het Bestuur uwer Vereeniging 

V. te A. Vraagt een handboek voor het samenstellen eener 
speciaal collectie van Nederland Mijn antwooid is heb 
nog wat gedu ld , sinds 3 jaren is de Bond bezig een 
handboek, als gij viaagt , samen te stellen, en zal dit 
binnenkort wel gereed komen Op den a s Philatehstendag 
zullen daaromtrent wel inlichtingen gegeven worden 

Motto Typen. De 4 Typen der portzegels van Nederland en 
voor zooverre ze bestaan van de kolomen, kunt gij nimmer 
in een blok of strip van 4 stuks bijeen vinden. De 
zettingen opgeven gaat in deze rubriek met. Misschien 

geeft het handboek, dat bij den Bond in bewerking is, de 
zettingen op Hoewel niet up to date kunt gij ze vinden 
in het Standaardwerk van Nedei land en Ned Kolomen, 
uitgegeven door de Nedeilandsche Veieeniging van Post 
veizamelaars en in Moens Timbre poste et t imbre fiscal 
jaargang 1899/1900. 

A C. Voss 

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

Merker , Marke r , Moni teu r Met een voorwoord en mhouds
register in het Duitsch, Fransch en Engelsch heeft de heer 
Max Fieisslei , Stefanplatz 5, PVten I, uitgegeven een werkje, 
tot nog toe onbekend, voor eiken vcrzamelaai, die wenscht te 
weten wat hij zooal bezit, en wat hem in zijne verzameling 
ontbreekt, daaitoe dadelijk m staat te stellen, op de meest 
beknopte en accuraatste wijze De klein octavo portefeuille, 
zeer net gebonden, in donkergroenen linnen, met klep en druk
sluiting aan voorzijde, bevat ï88 blz , bedrukt met de landsnamen 
van de Cuiopeesche postzegeluitgevende Staten, met buiten
landsche postdiensten en eenige Kolomen (Nedeiland, blz 
105—iio, wordt door al zijne kolomen gevolgd) + blanco blz 
tusschen den tekst Die tekst of inhoud bestaat uit vakjes met 
de veikltinde afbeeldingen der /egels van elke uitgifte en daar
naast de vakjes met het waardecijfer, boven de vakjes voor een 
uitgifte het jaarcijfer der uitgifte en onder elk vakje de kleur, 
verkort, b \ 

HOLLAND PAYS BAS NIEDERLANDE 

CN^^^^ 

185 

5 

2 

1 0 15 CVO^^ 

1866 

5 1 0 15 Enz 

bl r g bl. r g 
Elk blad, slechts eenzijdig bedrukt, gelijkt dus op een ver 

kleind albumblad De onbedrukt gebleven achterzijde v i n elk 
blad kan voor opmerkingen, om een en andei zich later te her
inneren, dienen, terwijl, desgewenscht met alleen den 
bezitter bekende letteis, de vooi elk zegel betaalde som m de 
afzonderlijke vakjes kan worden ingevuld, ook van wien het 
zegel gekpcht of gekiegen werd, enz Voor later alles van gioote 
waarde 

7oo oppervlakkig beschouwd moet het alle „algemeenverza 
melaa i s" voldoen, al zijn vele verkleinde afbeeldingen niet dui
delijk Het papier is uitstekend En de pr i j s ' Ik denk 700 wat 
f I — gebonden, m losse bladen 75 i 80 cent Ik beveel een 
van beide zeei aan , de praktijk /al u de bruikbaaiheid leeren 
waaideeien J B R 

De Heer Rob Leroy heeft de vriendelijkheid gehad mij de 
3de uitgave van zijn >Catalogue des Entiers de France et des 
Colonies Frangaises«, die door hem en zijn viiend Picard is 
saamgesteld en herzien, aan te bieden Deze editie is beduidend 
uitgebreid met het niet geringe aantal poststukken, dat van deze 
landen in de laatste jaren is verschenen , tevens zijn verschillende 
onjuistheden verbeterd Wij kunnen dit boekje, dat reeds tot 
het lespectabel aantal van 155 bladzijden is aangegioeid, by 
onze poststukken verzamelaars warm aanbevelen, het is een uit
stekende gids Het is te betreuien, dat de intressante, Fransche 
ooilogsbriefkaarten, die m de voiige uitgaaf wel waren beschie . 
ven, nu niet zijn opgenomen Ik ga ook niet immer accoord 
met des schrijvers opvatting over de prijzen, die in het algemeen 
niet onbelangrijk zijn gestegen Neemt men bijv de koloniale 
enveloppen van 1892 de meeste verzamelaars zullen waai schijn 
lijk het meerendeel wel ongebruikt bezitten, gebruikt ziet men 
ze haast nooit , de catalogus geeft voor beide categorien bijna 
steeds dezelfde prijzen Zoo zou ik nog een enkel geval kunnen 
aanhalen Het feit echter, dat deze catalogus in 9 jaar leeds 3 
oplagen beleeft, bewijst echter zijn deugdelijkheid en het voor
zien in een behoefte bij het ook in Franknjk steeds toenemend 
aantal poststukkenverzamelaars Ik wensch den Heer Leroy met 
zijn werk goed succes en veel afnemers. C. 

l^JtKJtJ'atfaJM'tl'tl.fJl 
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Brievenbus. 

Mededeeling van de Redactie. 
De rubriek «Nieuwe uitgiften» blijft dit maal achterwege, daar 

tot op heden een zeer gering aantal nieuwe zegels is verschenen. 
Deze enkelingen worden opgenomen in het Augustusnummer. 

In verband met de afwezigheid van den Hoofdredacteur van 
I—21 Augustus e.k. wordt den inzenders en medewerkers verzocht 
alle bijdragen voor het Augustusnummer uiterlijk 25 Juli aan 
het adres van den hoofdredacteur af te zenden. 

GelegenheidsAanbieding van ZELDZAAMHEDEN. 
MICHEL 192Z. 
BIz. 190, Nos. 1—8, ZuidLitauen 1919 / 5 0 , 

» 246, » 56«, Polen op Germania » 8,— 
» 243, » 1—19, Pol. Korp., comp!. 

en 8 fouldrukken . . . » 85,— 
» 250, » 2, portz., 10 heller, rose, » 48,— 
» 254, » A—F, foutdrukken. . . » 90,— 
Geen ernstig verzamelaar mag deze gelegenheid 

laten voorbijgaan, bijna nooit voorkomende rariteiten 
zich aan te schaffen. Alles per stul< leverbaar. Alle 
gegarandeerd echt. Vooruitbetaling in banknoten of 
cheque per brief verzocht. ('09) 
VICTOR FLORKOWSKI , Wjazdowa 10, POZNAN ( P o b j . 

T^\ I ■ I A D V E R T E N T I E N. 
UITSLUITEND voor LEDEN 

der 
Aangesloten Vereenigingen. 

POSTSTUKKEN, 
ruim 9000 versch doubletten, w. o. 
groote zeldzaamheden, heb ik af te 
geven: Nederland en Koloniën com
pleet. Vraag zichtzending. (1^0) 
F. H. BRINKMAN, BARNEVELD. 

M. H. de Castro, Amsterdam, 
56 Saphatiapark, 

zoekt ruil in N. 1. zegels, volgens 
Catalogus Vos. ■ (88) 
Geeft ook andere zegels daarvoor. 

Prijs dezer advertenties: I 
75 cent per keer, I 
bij vooruitbetaling. 1 

m 
*■■■ 
■ ■ 

Postzegelhandel P. HOOGERDIJK, Molenstraat 22; DEN HAAGf. 
GELEGENHEIDSAANBIEDING. 
2.50 NED. INDIË, D opdruk 
3.50 » » Dienst opdruk 
NEDERLAND 50 cent en ƒ i,— (Jubileum 1913), 

per stel 

/ 3,75 
2,25 

I ,— 

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

( £ - r ALLE BESTELLINGEN WORDEN FRANCO TOEGEZONDEN NA ONTVANGST POSTWISSEL. 

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 ƒ 9 , 6 0 / 11,20 

(«1 

I . . : 
! • ■ : 

'M 
P I N C E T T E N p r i m a n i k k e l 75 cent. 
— H E C H T E R S 25 cent per doosje. — 
Verder alle benoodigdheden voorhanden. 

(16) i 

Postzeselhaüdel J. H DOfiflfll, m 
Kettingstraat 2], DEN HAAG. 

uitsluitend handel in ZELDZIAMHEDEN 
eii NEDERLAND en KOLONIËN. 

O D 

TE KOOP 

GEVRAAGD: 

a D 

[itiMpij 

>*A**li^******4**4.***«« 

Q D 

ongebruikt 
en 

gebruikt. 

D a 

2g^ 

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

VOOR PAREN, STRIPS EN 
BLOKSTUKKEN WORDEN 

LIEFHEBBERSPRIJZEN BETAALD. 

OOK GROOTE VERZAMELINGEN 
 T E K O O P G E V R A A G D . 
_■ ■ (19) 

Postzeoelverzamelaars! 
Verzekert Uwe Verzamelingen tegen 

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

JOH. H. I I M P En, ASŜ URANTIËN: 
Vondeliaan 2, HILVERSUM. Kantoor, 
N. Z. Voorburgwal 316, AMSTERDAM, 
Postbus 129, Telefoon N. 8780. (29) 

ij Voor de talrijke bewijzen van ii 
Ij belangstelling, getoond bij ons jj 
Ij Jubileum op 15 Juni 1.1., betui jj 
Ij gen wij U hiermede onzen har jl 
jj telijken dank. jj 

jj G. KEISER & ZOON. S 

jj Den Haag, Juli 1922. 1! 
jj Passage 25. (iio) |j 

ra 

ra 

> 
ra 
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Vereeniging van Postzegelverzamelaars , ,de Globe" , 
te ARNHLM 

Opgericht 12 Januari '1897. 
Erkend by Koninklijk Besluit van 26 September 1911, n«. 33. 

Secretar i s : J. M. P o s , Prmsessestraat 25, Arnhem. 

VERSLAG van de vergadering, gehouden op Dins
dag 27 Juni 1933, des avonds te 8 uur, 
in „Musis Sacrum", te Arnhem. 

De veig ider ing weid bijgewoond dooi 21 leden 
Drukke bezigheden waren wedeiom reden van ve ih indenng 

voor den voorzitter, zoodat de veigadeiing weid geleid dooi den 
secretaris, die allen een hartelijk welkom toeiiep, inzondeiheid 
de heeien De Joncheere en Huichens Bakkei, die vooi het eeist 
de vergaderingen van »de Globe« bijwoonden 

De notulen werden na lezing onveranderd vastgesteld 
Een schrijven was ingekomen van den \ oorzittei, dat hij wegens 

drukke bezigheden tot zijn leedwezen vooi het voorzitteischap 
moest bedanken. De redenen, door den heer Kramei aangevoeld, 
moeten woiden geëerbiedigd, ofschoon wij noode den man zullen 
missen, die door zijn warme medeweiking zoo\eel heeft bijge
dragen tot den bloei dei Veieenigmg De heer Kiamer heeft 
»de Globe« echter zijn verdere medeweiking toegezegd zooveel 
zijn zaken het hem toelaten Hem woidt dank gezegd vooi alles 
wat hij voor onze Vereenigmg heeft kunnen doen De heer Pos 
werd als tijdelijk vooizittei aangewezen, totdat in de Septembei 
veigadering in de vacature zal wolden voorzien. 

Besloten weid het aantal rondzendingen na de zomervacantie 
te vergrooten 

Aan den directeur dei londzendmgen werd het lecht gegeven 
zelf de sectiehoofden ter benoeming aan de veigadeimg vooi 
te diagen 

Besloten werd op den veilingavond van 11 September, met het 
oog op het Congres, te\ ens een officieele vergadering te houden, 
waarop de insignes zullen worden uitgereikt 

De candidaat-leden, voorgediagen door lid No 79, werden bij 
ac~lamatie tot het lidmaatschap toegelaten 

Na sluiting van het officieele gedeelte werd een geanimeeide 
veiling gehouden. Daaina sluiting 

De Setietaris, J M. Pos 

Adresveranderingen. 
No. 4 A J. Wind, te Arnhem, naai Steijnweg \, te Oos

terbeek 
No. 59 Th B Schilderman, te Ainhevi, naai Molenweg 

A 243, te Haaksbergen. 
No 83 AI de Koning, te Ainhcm, naai Utiechtscheweg 54, 

te Atuhcin 

Nieuwe leden. 
No 108. H A L . van Olphtn, Van Lawick van Pabst iaat 103, 

te Atnhem 
No 122. C. R Feddema, Jacob Cremerstiaat 87, te Arnhem. 
No 123 S P Vlastra, de Wildtstraat 54, te Atnhem 
No 124 A. Stil; Zwaluwenstraat 18, te Arnhem. 

€andidaat-Iid. 
J. H Mentink, Wiggeis traat 8, te Atnhem 

(Voorgesteld dooi lid No 94.) 

Geroyeerd. 
No. 29 K A Heijmans jr , te Rottet datn. 

Rectificatie. 
De heei Gregooi te Vlijmen ( N B ) stelt ei piijs op te doen 

weten, dat hij nog tot het einde van dit jaar lid blijft van onze 
Veieeniging. 

Opmerking. 
Gedurende de maanden Juli en Augustus geen \ ergaderingen 
en geen rondzendingen. 

Internationale Vereeniging ,,Philatelica", 
te 'SGRAVLNHAGE 

Opgericht 1 Januari 1911 als I. P. V. „HoUandia". 
Statuten goedgekeurd bq Kon. Besluit van 8 Maart 1912, n'. 4 . 
Secr.: H G. V \ N L O O K I R E N , Obrechtstr lä.'jj's-Giavenhage. 

VERSLA« der ALGEMEENE VERGADERING op 
Woensdag 28 Juni 1922, in Café „Hollandais", 
Groenmarkt, te 's-Gravenhage. 

Aanwezig 48 leden Afwezig met kennisgeving mevr Reijerse 
en de beeren Kwantes en Van der Moer. Met een welkom aan 
de aanwezigen, opent de voorzitter de vergadering, in 't bijzonder 
aan de beeren Wijmans, Slof, Van Esch en Ett, \oor 't eerst 
aanwezig, en het candidaat lid Hagemeijer. 

De notulen worden goedgekeurd Prijzen voor de veiloting zijn 
geschonken door de beeren Verhoeff en Veilegh 

Ingekomen is een schrijven van het hoofdbestuur der posterijen, 
dat de kaarten, welke gevoegd zijn bij de londzendmg, zooals 
thans ingericht, niet als drukweik zijn toe te laten Het bestuur 
/al tiachten aan de bezwaren tegemoet te komen In omloop 
zijnde kaarten moeten alzoo met meei worden verzonden. 

De candidaat leden woiden aangenomen. 
BIJ de verloting van zegels valt de ie prijs den heer Nuijens 

ten deel De veiling van zegels biengt f48,70 op, met eene bate 
\ a n f 4 8 7 \oo r de kas dei Vereeniging 

De Secretaris. 
Aangenomen als lid. 

No. 271 Ed Pistoiius, Soeinedaii!^ (Java) 
No. 272. J. Hagemeijei, 2t Pieteiburgstiaat 49, den Haag 
No 273 B. van Asperen Vervenne, Kampeifoelieplem 2, 

^ aen Haag 
No 274. J F Stofregen, Maaswijkstraat 17, Schevetimgen. 
No 275. E. D. Kalis, Wijk D, Sliedrecht. 

Candidaat-leden. 
E van Zetten, Nieuwstraat 2 — 5, IVagetnn^en 

(VOOIgedragen door den heer A. do Mol) 
A C van der Straaten, Netcherstraat i i o , den Haa^. 

(Voorgedragen dooi den heer Kozel.) 
Th Gijzcman, Twentstiaat 175, don Haag 

(Vooigedragen dooi den heer Slof) 

Vergaderingen. 
BESTUURSVERGADERING op Woensdag 26 Jul i 1922, des 

avonds te ï ' / i 'mr» i" i&&\ I van Cafe »Hollandais«, 
Groenmarkt, te 's-Gravenhage ; daarna ALGEMEENE VER
GADERING, ter zelfde plaatse , te ï^/^ uur. 

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 bq Koninklqk Besluit van 1 November 1912, n". 39. 
Secret .: G D S W A N E N B U R G D L V E Y E , Schotersingel 109, 

Haat lern. 

Voorgesteld als lid. 
H H van Dam, CHzn , Binnenweg 129, Rotterdam 

(Voorgesteld door W. van Dam, lid no. 60 ) 

Aangenomen als lid. 
P Rczelman, Stciieboschlaan 4, Bloetnetidaal (lid no. 122.) 

Bedankt als lid. 
J Foogenors t , Gioote Houtstiaat 113, Haathm (lid no. 24) 
W. J Wellcnsiek Wzn , Emdenhoutst iaat 4o, Hecv,.stidi 

(lid no 71 ) 

nmnnrmwvTïTï 1 # * i> • DIR. U P O N D E RXAY 
éf.'-'%0 = • INT.TEL. XUID 6 2 5 S 
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Adresverandering. 
Joh. Th. Nolte jr„ Coöperatiestraat \hs, Amsterdam, {lid no. 4^.) 

Bondzendingen. 
Den leden wordt verzocht, alle na 15 Juli in hun bezit zijnde 

of nog komende zendingen, niet verder te laten circuleeren, doch 
rechtstreeks te willen terugzenden aan het Sectiehoofd. 

Dé Secretaris, 
G. D. SWANENBURG DE VEYE. 

PhilatelistenVereeniging ,, Groningen'', 
te GRONINGEN. 

Opgericht 16 September 1915. 
Erkend bfl Koninklflk Beslui t van 13 December 1915, n». 78. 
S e c r e t a r i s : C. M E I J E R , Oude Boteringestraat 39, Groningen. 

TERSLAG der vergadering, gehouden op Maandag 
8 Mei 1932, in de „Bodega", te Groningen. 

Aanwezig 13 leden. 
Bij uitstedigheid van den secretaris, worden geen notulen ge

lezen. Ook zijn geen boekjes met zegels ter tafel aanwezig. 
Nadat onder de aanwezigen postzegels der nieuwe opdrukken 

van Ned. Indie waren verloot, sluiting. 

VERSLAG der vergadering, gehouden op Maandag 
12 Juni 1923, in de „Bodega", te Groningen. 

Aanwezig i4 leden en cén introducé. 
De notulen van de vorige vergaderingen worden goedgekeurd. 
Met algemeene stemmen wordt de heer G. Schippers, stations

chef te Delfzijl, voorgesteld door den heer Borchert Vos, als lid 
aangenomen. 

De maandelijksche verloting bezorgt elk der aanwezigen een zegel. 
Het besluit wordt genomen ook in de maand Juli te vergaderen. 
Daarna sluiting. 

Geroyeerd als lid wegens wanbetaling. 
No. 50. K. A. Heijmans jr., te Rotterdam. 

Nieuw lid. 
No. 50. D. Botje, Ubbo Emmiussingel 8, Groningen. 

Jaarrekening over 1921. 

O N T V A N G S T E N . 

Saide 1920 f 
Contributie » 
Contributie nieuwe leden » 
Ontvangsten Rondzendingen » 
Valuta winst Rondzendingen » 
Opbrengst exploitatie Philatelistisch Maandblad . . » 

174,58 
II o,— 
26,37V2 
71,12 
52,o4 
51,10 

f 485,2 ii/j 

U I T G A V E N . 
Philatelistisch Maandblad f 144,79 
Porto's » 2 8 , 8 7 V J 
Verzending Rondzendingen » 35,49 
Drukwerken » 5;— 
Nieuwe Portefeuilles » 20,50 
Abonnement Tijdschriften » 11,37 
Contributie Nederlandsche Bond » 12,10 
Jaar en Maandverlotingen . ■ » i28,4o 
Onvoorziene Uitgaven » 5,— 
Zaalhuur » 25,85 
Saldo 31 December 1921 » 67,84 

PhilatelistenVereeniging ,, ZuidLimburg'', 
te MAASTRICHT. 

Opgericht 19 December 1921. 
S e c r . : S. VAN D E R K L O E T , Achte r ' t Vleeschhuis 2, .l/^rßrfriir/i/. 

KORT VERSLAG van de vergaderingen van 19 
Juni en 3 Juli 1922, telkens te 8 uur, in de 
achterzaal vanCafé Restaurant „Aux Pays Bas", 
a/h Vrijthof, te Maastricht. 

Ruim twintig leden woonden beide vergaderingen bij. Het 
bestuurslid, de heer Hagedoorn, was door eene andere bijeenkomst 
verhinderd de laatste vergadering bij te wonen. 

Tot nieuwe leden worden met algemeene stemmen aangenomen 
de beeren Vogels, Marres en Pagnier, tenvijl tot correspondee
rend lid wordt benoemd de heer Kamphuijs, te XVtesbaden, die op 
de laatste vergadering aanwezig was. 

De bespreking der verzekering van de zegels in de rondzen
dingen tegen brand en inbraak wordt aangehouden tot nadere 
gegevens zullen zijn ingekomen. 

Voor de verloting zijn i4 prijzen, waaronder geschenken van de 
beeren Micheels, Crets, Theunissen, Van der Kloet en Kamphuijs. 

De heer Ojxiebeke maakt een begin met de bibliotheek der 
Vereeniging, door het werk »De Postzegels van Helgoland« door 
Arthur Wülbern, ten geschenke te geven. De heer Crets voegt 
hieraan verschillende jaargangen »Illustriertes BriefmarkenJournal« 
toe. De voorzitter verzoekt den leden, die nog iets voor de 
bibliotheek te missen hebben, dit den secretaris te willen zenden. 

Besloten wordt in de 2e vergadering in Juli (17 Juli) eene ver
loting te houden voor alle leden der Vereeniging en hiervoor 
f 10,— uit de kas ter beschikking te stellen. De beeren Crets, 
Micheels en Dückers worden verzocht de daarvoor benoodigde 
zegels aan te koopen. 

Enkele nieuwe zegels en bijzonderheden worden getoond, en 
■ na eene kleine veiling en drukkere beurs sluit de voorzitter de 
vergaderingen. 

De secretarif. 

Nieuwe leden. 

f 485,2 I V J 
De Penningmeester, J. H. F R E R K S . 

No. 
No. 
No. 

36. Const. Vogels, Kemperlandstraat, 'sHertogcnbosch. 
51. Const. Marres, Keizer Karelplein, Maastricht. 
52. Jean Pagnier, Allex. Battalaan 21, WijkMaastricht. 

Correspondeerendlid. 
No. I. P. Kamphuijs, Gneissenaustrasse 2 i, Wiesbaden. (D.) 

Verzoek. 
Verzoeke tijdelijke afwezigheid op te geven aan den Secretaris. 

Vergaderingen. 
Maandag 17 J u l i 1922 \ t e l k e n s te 8 uur , in de ach te r 

iiT»„«j«». n *..™„c,+„„ iat>o ( Zaal Tan CaféRestaurant » l u x 
Maandag 7 Augus tus 1922 J D ,„ «„„ ._ ,,„+ iT_j.ii,«» *« 

" I Pays Bas«, aan hot Vrythor, t e 
Maandag 21 Augustus 1922 j Maas t r i ch t . 

De aandacht der leden wordt gevestigd op de gelegenheid, om 
aan de verlotingen deel te nemen, indien men eene vergadering 
niet kan bijwonen, mits hiervan tevoren aan den secretaris is 
kennisgegeven, onder bijvoeging van 25 cent. (Verloting van 17 
Juli is reeds voor alle leden.) 

De Secretaris, S. VAN DER K L O E T . 

PhilatelistenVereeniging ,,Apeldoorn", 
te APELDOORN. 

Opger icht 13 October 1918. 
Goedgekeurd bfl Koninklflk B e s l u i t Tan 29 A p r i l 1922. 

S e c r e t a r i s : A L F . CORNELISSEN, Groenewoudsweg i4, Apeldoorn, 

Geen v e r s l a g o n t r a n g e n . 

P<7ÄTZEGeiHANDEU ^ ^ J ' V J k ' Ä » • * i p ^ i DIR. LEON D E RAAY 
WATERGRAAFSWCeR " W M M mK . # % X m ; 4 ^ W , = = T.vTNT.TE L. ZUID 6255 == T.vINT.T E L. Z U I D 6 2 5 5 
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Posfzcgeihandel 
B. KEISER & ZOON. 

Passage 25, DEN HflflG. 
Telefoon H. 2438.  Posfnekeninq No. 4262. 

Bankrekening: De Twenfsche Bank. 

GROOTE KEUZE 

in alle soorten Zegels tegen billijke prijzen. 
Speciale zomeraanbieding. 

Griekenland 1901/02, 
Postzegels. 

2 Dr. brons, 3 Dr. zilver, 5 Dr. goud. 
Portzegels. 

1 Dr. zwart, 2 Dr. brons, 3 Dr. zilver en 
5 Dr. goud. 

Deze 7 stuks te zamen in ongebr. prachtstuk
ken voor slechts f 5,50 (Yvert fr. 92,—). Porto 
en aanteekenen (15 c) extra. 

G r o o t e v e r z a m e l i n g e n e n z o l d z a n a e 
uitsluitend oude zegels (5) 

w o r d e n s t e e d s d o o r o n s i n g e k o c h t . 

J O S . LA P O U T R É . 
POSTZEGELHANDEL 

PRINS HENDRIKSTRAAT 61, :: DEN HAAG. 
POSTCHEQUE EN GIRO No. 31822 

Bulgar^e. 
1911. I, 1, 3 Lewa, 3 stuks * i 1,25 
1917/18. 5, 15, 25, 30, 50 c , 2 en 3 Lewa, 7 stuks 0 f 0,50 
1921. Krijgsgevangenserie, compleet, 10 stuks . * f 0,50 
1915. Poito, compleet, 5 stuks 0 of * f 0,30 

100 verschillende Bulgarije, 100 stuks 0 of * f 3,50 
Bosnië. 

1900. compl. serie, i heller, 5 kronen, i4 stuks * f 1,25 
1917. » » 3 » 10 » 18 » o f 3,— 
1901/07 » » 20,30,35,4o, 45, heller 5 » * f0 ,35 
1917. » » herinnering, 3 » Of 0,10 
1904. » » porto, i  ioo heller 13 » o f i,— 

Hoiiffarfle. 
1913. Weldadigh. serie, i fiUeri krone, 15 stuks 0 f 0,45 
1908. I filler, 5 krone, 20 » O f 0,25 
1919. 2080 filler, Raden Regeering, compl., 5 St. * of 0 f 0,45 

compl. serie parlement, 2 fillerio krone, 28 st. 0 f 0,35 
Oostenrijk. 

Complete serie, overdruk Hochwasser 20 stuks * f 0,45 
» » » Kärnten 19 » 0 of * f 0,75 

^ = ongestempeld, 0 = gestempeld. 
Beneden f 10,— poito bijvoegen. 

VERGELIJK MIJN PRIJZEN, OOK MET 
 ELKE VALUTAAANBIEDING.  (112) 

Postzegelhandel „VERITAS". 
L. 

Hongarije f 12, 

I 
Balg:ar^je 
Polen 

AGEL, W o u w e r m a n 
No. Yvert 1922. 

89192 
195—297 

nieuw, 50 h. — 40 Kr., 21 verschillende 
dienst, 1—7 
port, 33 

» (zonder No. 36) 84—46 . 
47—52. 
5 4  5 8 . 

» nieuw, opdruk 1 Kr.— 12 Kr., 
6 versch. 

Arad 18 
Banat Baeska . . . . 33 » 
Baranya 11 » 
Szegedin l'! » 
Trans jlvanië 3 « 
>Test 7 
151—155 
201205 

2 , 
0,30 
0,15 
0,20 
0,15 
0,10 

1,25 
5 

1.5,
4 , 
4 , 
0.25 
0.50 
0.40 
0,20 

straat 74, 
DuitschOostenryk, 

HAARLEM. 

Oostenrflk, nieuw. 

1—19 
20—57 
58—77 

kranten, 1—26 
port, 111 

12—38 
frankeer, V2 Kr. —500 Kr. 
kranten, 45 h. —7.50 Kr. 
port, 1 Kr.— 50 Kr. 
38 verschillende 
toonkunstenaars, 7 versch. 

Karinthië, 19 
Liechtenstein, 25—42 en port 1—12 
Ukraine opdruk op Kusland 15 verschillende . 

134—138 
134—147 

1000 verschillende over de geheele wereld . . 
3000 » » » . . 
5000 » » » . . 

Orders boven f 5,— franco aangeteekend ; beneden f bijvoegen f 0,35. 

0,60 
1 , 
0,60 
5 , 
0,85 

1,75 
2,
2,50 
1,50 
0,75 
0,10 
0,60 
5 

4 0 , 
7 5 , 
(113) 

POSTZEGELS 
IN PRACHTEXEMPLAREN. 
50—70 0/0 b e n e d e n Senf. 

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

P. Servaas Smits, Deventer. 
K 5 r GEEN LEVERING OP MANCOLIJST. (30) 

3 Prachtvolle ^ 
Noodgeld'Verzameling, 

circa 300 verschillende nieuwe 
biljetten in mooi album, 3 0 0 
Mark franco. 

Eugen Falkenberg, 
BerlinTegelOst. 

(108) (Deutschland.) 

■■■""■■■■■■■■"■"ïi) T a u s c h . (§""""=""""" 
Für Marken der ganzen Welt 

(in Auswahlheften) sende ich 
schöne S. H. S. (auch überdr.). 
Gebe dieselben auch für einige 
Holl. Gulden. 
Eertsendungen an : 

V. SKUKAN. 
(111) Brod a/S. S. H . S. 
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ZELDZAME BRITSCHE KOLONIALE ZEGELS. 

T. A L L E N , LONDON E 11, ENGLAND. 
„CRAIGARD" BLAKE HALL RE, 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) 

a • • • < • • • • • ^ • • * • • • ■ • • ■ • « • • • • > * < • • < • > • • > * • % • • ■ ■ • ■ t • ■ ■ • > • • ■ • • • • • ■ > • > * ■ \ t • • • • 4 • ■ ■ • • ■ • ■ • • • . • • • ■ • • • > < • ■ * / • ■ * • ■ • ■ ■ • ' \ • • • • • • • • < • f 
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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 LTD., 
:: LEJGH  ON  SEA :: 

F. B TURPIN, 
TIMBRES POSTE POUR 
— COLLECTIONS. — 

SPECÏALITE DE 
MANCOLISTES. 

CORRESPONDANCE 

ANQLAIS 
FRANQAIS 
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 
r Organisation 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'elles ne sont pas perdues dans un dossier après un examen superficiel comme 

c'est souvent le cas, mais qu'elles sont tenues constamment sous les yeux de mon personnel. Par 
conséquent, je puis livrer les pieces dont il s'agit dans un tres bref délai. (U) 


