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

Als Rechtspersoon erkend by Koninklijk Besluit van 
27 Jnl i 1908, No. 67. 

P R O G R A M M A . 
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 \ a n den Dertienden Nedeilandschen 
Philatelistendag in den »Foyer« van »Musis 
Sacrum«, te Af n/iem, 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 
Postzegelverzamelaai s 

3 ^ uur — Reunie aan de Theeschenkenj 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 m den »Fo>er« van »Musis Sacium« 

1 uur — Gemeenschappelijke lunch in »Musis Sacrum«. 
2 uur — Voortzetting van het Congres. 
3 uur — Auto-tocht in de omstreken van Auihem. 

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

Namens het Comité 
Arnhem, Prinsessestiaat 25 J. M Pos , secretatis. 

A G E N D A 
voor de Dertiende Algemeene Vergadering van den 
Nederlandschen Bond van Vereenigingen van Post
zegelverzamelaars, te houden te Arnhem op Zaterdag 
16 September 1922, des namiddags te 1 uur. 

I. Opening. 
2 Notulen der vorige vergadering 
3. Ingekomen stukken en mededeelingen. 
4. Veislagen van den Secretaris en den Penningmeester. 
5 Bestuursveikiezing. (Art. 9 H. R ) 
6. Beraadslaging over het al of niet houden van een 

Philatelistendag m 1923 
7. VaststeUmg van de plaats, waar de volgende jaai lyksche 

algemeene vergadering zal worden gehouden 
8. Rondvraag en sluiting 
N.B. Deze vergadering is toegankelijk vooi a l l e leden dei 

aangesloten Vereenigingen 
De vertegenwoordigers worden herinnerd aan ai t . 27 

H. R , hetwelk bepaalt , dat zij bij verhindering hun 
stem kunnen overdragen, mits hiervan vooi de vergadei ing 
schiiftelijk aan den 2en secretaris is kennis gegeven. 

C O N G R E S , 
te houden te Arnhem op Zondag 17 September 1932, 

des vóórmiddags te 11 uur. 
Onderstaande punten zullen worden behandeld 
I Welke middelen kunnen woiden aangewend om het ver

wisselen van zegels te v o o r k o m e n ' 
Toelichting. Het verwisselen van zegels is een euvel, dat 

meer voorkomt, dan dooi velen wordt vermoed Het komt ons 
zeei wenschelijk voor, dat naar afdoende middelen wordt gezocht, 
om het kwaad te vooi komen en te straffen. Uit den aard der 
zaak hjkt het ons niet wenschelijk, deze kwestie in het openbaar 
te behandelen, althans niet aan te geven, welke bijzondere middelen 
kunnen dienen om het omruilen te vooikomen en de schuldigen te 
stiafïen — ook stiaffen is een voorbehoedmiddel vooi andere 
schuldigen, die nog met gestraft zijn Er kon immeis gezocht 
wolden naar mazen, om het net te ontvluchten? Daaiom stelt 
»de Globe« voor een commissie te benoemen, die deze middelen 
opspooit, terwijl door het Bondsbestuur een veitiouwelijke cu-
culaire woidt gezonden aan de vereenigingsbesluren met de 
mededeeling van het resultaat der werkzaamheden van de com
missie. Voor de leden, die veel boekjes m de rondz endingen 
hebben lijkt mij een opsomming van eenige algemeejie middelen 
echtei wel wenschelijk 

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

Toelichting Verschillende landen hebben een postmuseum'. 
Dat te Berlijn is overbekend Maar ook Nedeiland biedt op 
philatehstisch gebied genoeg, om uit te stallen. De bedoeling 
is om in de eerste plaats in zulk een museum onder dak te 
brengen de platen, ehche's , pioefdrukken, zegels van Nederland 
en Kolomen en tandingen, t>pen enz , een model peiforeer-
machme, enz. De Bond zou zich dan bij adres kunnen wenden 
tot den Minister van Ondeiwijs, Kunsten en Wetenschappen, 
of tot den Minister onder wiens departement de Posterijen 
ressoiteeren, teneinde te komen tot de stichting van zulk een 
museum, misschien vooiloopig m het Rijksmuseum te Amsterdam 
of elders b.v. te Haarlem. 

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

Toelichting Tei beantwoording dezer viaag is het wenschelijk 
te letten op het volgende 

Er kunnen zijn drie belanghebbenden nl. i ' . de staat, 2» de 
afzender, 3». de ontvanger of geadresseeide 

Dat de staat belang heeft bij het behoud dei gebruikte fran
keerzegels, behoeft geen betoog, gelet of de veilingen van staats
wege, die VI IJ 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 \ oo r den betaalden dienst Is de afzender dan 
verzamelaar, dan kan hij den geadresseerde verzoeken, mdien 
de moeite althans loonend zou zijn, hem de gebiuikte 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-
lieien woiden opengesteld, wanneer de frankeerzegels moei ten 
worden geplakt op het stiookje voor mededeelingen bestemd, 
dat kan worden behouden. Wordt het met behouden, dan krijgt 
de staat de zegels vanzelf en dan woiden op deze wijze de be
geerde zegels bilhjkheidshalve ondei de belanghebbenden ver
deeld De Bond zou ook m dezen wellicht wat kunnen doen. 

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 Zege lkunde ' Mij staat hierbij voor den geest de o a. m 
Engeland bestaande »Ro>al Philatelic Societv « Is aansluiting 
als zoodanig niet gewenscht of mogelijk, ware dan de oprichting 
van een »Koninklijk Nederlandsch Genootschap voor Zegelkunde« 
m het belang der Phi la te l ie ' Zegelkunde in den luimsten zin be
doeld. Of andeis - zooals bovengenoemde Engelsche genootschap -
te noemen »Koninklijk Nederlandsch Genootschap voor Phdatelie ' 
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5. Verdient het aanbeveling om in het vervolg de korte ver
slagen der geiuonc vergaderingen van bij den Bond aangesloten 
vereenigingcn, 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 ie secretaris, 
T H . H . KLINKHAMER. 

N e d e r l a n d s c h e 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 . 
Als rechtspersoon erkend bfl Koninklyke Besluiten Tsn 

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

Nieuwe leden. 
546 
547 

21 
548 
549 
55° 

K. H. van Brederodc, Keiweg 192 ß. Wijk aan Zee. 
P. Bootsma, Enkstraat .35, Zwolle. 
M. Göhringer, Löwenstiasse 8, Freiburg i/Br. 
Th . J. Indeweg Gerlings, Ned. Handelmij., Bandoeng. (N. I.) 
Th . G. Renauld, Gang Effende 5, Bandoeng. (N. I.) 
J. H. Spieker, Spoorlaan 3, Btissnm. 

Aanmeldingen voor Let lidmaatschap. 
G. Altorfïer, Groole Oost, Hoorn. 
G. J. C. Aveling, ie werktuigk. Gouvern. Marine, Oleh lek 

(Atjeh). N. I. 
J. Brouwer, direct, postk., Tcbing-Tinggi Deli (S. O. K., N. I.) 
H. C. Carpentier, gem.-ambt. , Tebing-Tinggi Deli (S.O.}<i.,li.l.) 
W. Cebrat, hoofding. S. S., Engelbracht v. Bevervoordelaan 18, 

Bandoeng. (N. I.) 
J. A. Corver, Groote weg 25, Magelang. (N. I.) 
H. Th. Dozy, Lembangweg 8, Bandoeng. (N. I.) 
V. A. K. J. Farensbach, Atjeh Handelmij., Kocta Radja. (N. 1.) 
J. van der Hoeven, Lho-Nga (Koeta Radja), Atjeh. (N. I.) 
H. J. Phiijm, ie luit., Billi'tonstr. 18, Bandoeng. (N. I.) 
R. D. Simons, praktizijn b/h Hof van Justitie, Paramaribo. 
M. H. Stephan, P. O. Box 14, Paramaribo. 

Bedankt met 31/12 '22. 
27. W. K. G. Rebel. 

125. H. Fuchs . 
145. H. J. Muysken. 

149. J, Jorritsma. 
„ Afgevoerd. 

Adresveranderingen. 
377. G. W. Borgesius, thans Padang. 
913. L. C. R. Breeman, thans p/a Nutsspaarbank, Wil l fms-

kade 14, Soerabaja. 
420. A. Hulshoff Pol, thans Van Beuningenstr. 74, Den Haag. 
524. H. A Mindeiman, thans Hoflaan 34^, Rotterdam. 

Verbetering in de mededeelingen van Juli. 
Nieuw l id: 462. L, A. M. van der Vossen. 

Mededeelingen. 
In de op 22 Juli 1922 te 's-Graven^iage gehouden vergadering 

der Handboek-commissie werd overgegaan tot installatie van 
het nieuwe lid, den heer P . W. W a l l e r , te Overveen. Het 
andere nieuwe lid, de heer H. Y. G a t s o n id e s , had bericht 
van verhindering gezonden. 

Besloten werd zoo spoedig mogelijk tot uitgifte van het 
tweede deel van het Handboek der Koloniale Postwaarden 
over te gaan. 

De tekst is vrijwel gereed. 
De Algemeene Vergadering zal, in verband met het 25-jarig 

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

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

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

Opgericht 21 NoTember 1893. 
Als rechtspersoon erkend bfl Koniukiyk Besluit van 

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

Intercommunaal Telefoonnummer 197. 

KORT VERSLA« der vergadering, gehouden op 
Maandag 14 Augustus 1933, des avonds te 8 
uur, ia de „Beurs van Breda'', te Breda. 

Tegenwoordig 26 leden en één introducé. 
Bij afwezigheid van den voorzitter, wordt de vergadering ge

opend door den onder-voorzitter, den heer Ente van Gils, die de 
aanwezigen, waaronder de heer B. Claasen, introducé, welkom heet. 

De notulen der vergadering van 10 Juli 1.1. worden zonder op-
of aanmerking goedgekeurd en vastgesteld, waarna mevrouw C. 
H. van Dorp en de beeren L. J. Tonnet en J. A. Schelling met 
op één na algemeene stemmen als lid worden aangehomen. 

De voorzitter deelt mede, dat van den heer Spitzen, die thans 
in het buitenland verblijft, een briefkaart uit Remagen is ontvangen, 
waarbij hij de beste groeten aan de vergaderde leden toezendt. 

Van dienzelfden heer is ten behoeve der bibliotheek ontvangen 
een kleurengids voor philatelisten, in den handel gebracht door 
de bekende firma Stanley Gibbons. (Men leze de beoordeeling 
over dit werkje in dit nummer.) 

De voorzitler stelt de vergadering vervolgens ermede in kennis, 
dat het hoofdbestuur der posterijen en telegrafie eene openbare 
veiling van gebruikte frankeer- en portzegels heeft aangekondigd 
op 7 September a.s., welke, in afwijking met vorige keeren, niet 
in den Haag, maar in het Jaarbeursgebouw te Utrecht zal ge
houden worden en laat de voorwaarden daarvan circuleeren. 

In het bekende drukraampje gaan thans rond nieuwe opdruk-
zegels van Luxemburg en Dansig, nieuwe zegels en vliegpostzegels 
van Duitschland en een pas verschenen zegel van Belgic van 25 
centimes, welk laatste algemeen wordt afgekeurd vanwege zijn 
slechte uitvoering. 

Als curiositeit laat de heer Veen vervolgens zien een 12 pence 
zegel van Canada (zwart), dat een zeer hooge waarde vertegen
woordigt. 

De heer Smeulders kan de vergadering mededeelen, dat het 
beslist zeker is, dat het werkje »Leiddraad voor den Speciaal
verzamelaar van Nederland«, waarvan de verschijning reeds onge
veer 2 jaren geleden verwacht werd, nu toch eindelijk primo 
September a.s. het licht zal zien. 

De ie penningmeester, de heer Cramerus, toont de wensche-
lijkheid aan, dat de leden in het bezit zijn van een Bondsinsigne. 
Deze insignes zijn bij hem verbrijgbaar tegen betaling van f 1,50 
(buiten Breda verhoogd met de frankeerkosten). 

Eene hierna gehouden kleine veiling van een aantal zegels 
brengt een voordeel aan de kas ten bedrage van f 0,35. 

Alsnu heeft, op verzoek van het Bondsbestuur, bespreking 
plaats van de punten, welke op het aanstaande Philatelisten-Congres 
te Arnhem m behandeling zullen worden gebracht. De eerste 
4 punten leveren geen nieuwe gezichtspunten op en geven geen 
aanleiding tot verdere discussie, doch ten aanzien van punt 5, 
om de verslagen der vergaderingen niet meer in het Maandblad 
op te nemen, verklaart de vergadering zich daar unaniem tegen 
en wordt niet alleen de wenschelijkheid. doch ook de noodzake
lijkheid aangetoond, om steeds de vereenigingsverslagen te blijven 
opnemen. 

Tenslotte heeft onder de aanwezigen de gewone verloting plaats 
van enkele zegels, aangekocht voor f 3,80, waarbij nog worden 
gevoegd een aantal zegels, voor hetzelfde doel geschonken door 
de beeren Rosman, Veen, Janzen en Cramerus. De uitslag der 
verloting is, dat aan alle leden op één na een prijs kan worden 
toegekend. 

Nadat de voorzitler de leden nog eens heeft opgewekt, om den 
Philatelistendag te Arnhem te bezoeken, sluit hij de vergadering. 

De \e Secretaris, 
Breda, i4 Augustus 1922. L. C. A. SMEULDERS. 

l -J l *^mj lW!M?| . l , 
WATERORAAFSMrETR 

J ' i p O - DIR.LEC7N D E RAAT 
fr W = • INT.TEL. XUtO 625S 



OFFICIEEL 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 „Hollandia" te Amsterdam; de Utrechtsche Philatelisten-Vereeniging te 
Utrecht; de Haagsche Philatelisten-Vereeniging te 's-Gravenhage; de Vereeniging van Postzegelverzamelaars 
„de Globe" te Arnhem; de Philatelistenclub „Rotterdam" te Rotterdam; de Internationale Vereeniging „Philatelica" 
te 's-Gravenhage; de Nederlandsche Philatelistische Vereeniging „Op Hoop van Zegels" te Haarlem; de Philatehsten-
Vereeniging „Groningen" te Groningen; de Philatelisten-Vereeniging „Zuid-Limburg" te Maastricht; de PhilateHsten-
Vereeniging „Apeldoorn" te Apeldoorn en den „Nederlandsche Bond van Vereenigingen van Postzegelverzamelaars". 
Alle bedragen van postzegelkandigen, wetenschappel^ken en 
redactioneelen aard, benevens nieuwe uitgi f ten, te zenden aan 
den Hoofdredacteur J. D. VAN BRINK, te Hoek van Hol land; 
al wat Nederland en Koloniën betreft, aan den Redaetenr 
F. H. M. POST, Maliebaan 1 0 4 , te Utrecht; a l les op het gebied 
Tan Poststukken, aan den Bedacteur W. P. COSTERUS Pzn. , te 
Edain, Afstempelingen aan den Heer J. P . TRAANBERG, 
Bronwersplein 25«", te Haarlem. 

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

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

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

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

Grat i s voor de leden van bovengemelde Vereenigingen. 

ADVERTENTIEN (bij vooruitbetaling): 
Vi pagina / 30,— 
V, » » 17,50 
VJ * * '2,50 
V* » 10 , -

Vs pagina . ƒ 7,50 
Vs . . . 6, -
Va » . » 5,50 
Vu » • » 4,50 

*/i6 pagina, ƒ 4 — 
V18 » • » 3 . -
Bii 3-1B- en 12-maal plaat
sing S, 10 en 15 °/o reductie. 

Ie Jaargang. BREDA, 16 AUGUSTUS 1922. No. 8. 

^estfietiscfie ^ostzegefcriHeß 

Nu WIJ langzamerhand en m groote lijnen, de eerste ontwikkeling 
van hetgeen het postzegel te zien gaf, hebben vastgelegd en de 
overtuiging kregen, dat, als deze ontwikkeling zich voort zou 
zetten in dezelfde richting en met dezelfde snelheid, wij vroeg of 
laat voor ongehoorde combinaties en excessen zouden komen te 
staan, kan het geoorloofd zijn eens een greep te doen m den on-
uitputtelijken voorraad zegeltypen (om van de ontwerpen nog maai 
met te spieken), er enkele uit den nieuweren tijd, maar recht
geaarde afstammelingen van een ouder type, uit te kiezen en 
aan een nauwkeuriger beschouwing te onderwerpen. 

W I J kiezen daarbij als voorbeeld de Columbuszcgels van de 
Vereenigde Staaten, de Olympiadezegels van België, een Noord-
Borneozegel en, om tot m de allerlaatste jaren door te gaan, het 
nieuwste Belgische weldadigheidszegel van Anton Carte. 

Met opzet hebben wij deze zegels gekozen, daar zij behooren, 
of bijna alle behooren tot de geliefde zegels der verzamelaars, 
men ze in elk album vmden kan en, voor een deel, te boek staan 
als »prachtzegels«. 

Het ZIJ er verre van, dat wij nu zouden trachten den lezer 
ervan te overtuigen, dat deze zegels zonder meer »leelijk« zijn. 
Integendeel, er gaat ongetwijfeld een bekoring van uit, die ver
hoogd wordt door de uitnemende technische uitvoering. Maar 
het IS een bekoring, die verder niets met het postzegel als zoo
danig heeft uit te staan, een bekoring, die los staat van de taak, 
die het stukje papier te vervullen heeft. Het is dezelfde bekoring, 
die uitging van die huizen uit het laatst der vorige eeuw, welke 
op bestelling met gothischen, renaissance, moorschen of anderen 
gevel geleverd werden, maar waarvan de gevel m het geheel 
niet overeenkwam met wat er achter was »verborgen« een 
doodnuchtere half moderne hollandsche woning. Het is een 
bekoring dus, die een beetje leugenachtig is 

De bedoelde zegels dragen een voorstelling, welke als »plaat«, 
vergroot, van beteekenis en van met te miskennen goede eigen
schappen is, welke plaat echter door sijn verkleining verminkt wordt. 

Voorts zijn het zegels, die de kenmerken van wat zij eigenlijk 
zijn op den achtergiond hebben gedrongen , zegels, waaraan nog 
maar een heel klein beetje van hun eigenlijk wezen te zien valt 

Maar bezien wij ze zelf. 
Op de 15 ets. groen der Columbus-

serie zijn op een zestal vierkante 
centimeters papier, in een historisch 
tafereel, een dikke twintig peisonen 
uitgebeeld en nog blijft een aan 
zienlijke ruimte over op het voorplan, 
ingenomen door de trappen van een 
troon. Kortom, een schildeuj Een 
schilderij, geplaatst m een lijst waarin 

men een werkelijk schilderij nooit plaatsen zou. Men zou het met 
wagen het werk van een schildei zoo in het nauw te brengen. Door 
zwaai gebeeldhouwde letters en cijfers, zoowel door de verkleining 
als door de lijst wordt dus het werk van den teekenaar verguisd 

Maar nog meer — Het geheel, èn lijst, èn schilderij wordt in een 
willekeurige, van de waarde afhangende kleur, gedrukt Een teeke-
ning dus, waarbij de kleur of kleuren niet afhangen van hetgeen door 
het verbeelde of den aitistieken zin van den maker woidt vereischt, 
maar van iets wat geheel buiten deze factoren ligt de waarde 

Nader aan te toonen, dat de teekenmg zoo door het gebiuik 
op een postzegel veiknoeid wordt, primo door de verkleining, 
secundo door de willekeurige kleur, tertio dooi de omiingende, 
met voor een afzonderlijk maar evenmin voor allen passende 
lijst, zal wel onnoodig zijn. Men passe de hier gevolgde methode 
maar eens toe op een willekeurig bekend schilderij 

Maar evenzeei wordt het postzegel verknoeid door de teeke
nmg, want de e lementaue eischen, die men aan een postzegel 
stellen kan en moet, wil het niet zijn een »staatsreclamepapiei« 
of voorwerp van winstbejag (waai van het eeiste door deze Colum-
busserie al aardig benaderd woidt en het tweede ons uit de 
Lichtensteinsche fabrieken toestioomde) — die eischen stellen 
vooiop, dat het postzegel het kenmerk draagt van zijn doel. *) 

*) Men vergelijke »Aesthetica en Postzegels« in »Het Philate-
hstisch Maandblad« 1921 n*. 117 (Sept) 
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En dat doel is en blijft een administratieve maatregel. Wat blijft 
daarvan, over ' in het onderhavige geval. 

Met eenige moeite leest m e n d e le t te rs ; de waarde-aanduiding 
in woorden is zelfs zeer onduidelijk. De cijfers zijn min of meer 
gedrongen in de vakjes, die ervoor gereserveerd zijn. Het Ameri-
kaansch karakter herkent men pas na bestudeeiing. En al geldt 
het hier een z.g. jubileumsuitgave, het karakter van postzegel 
behoeft er niet minder om te zijn, zooals onze Nederlandsche 
uitgave van 1913 heeft aangetoond. 

Maar genoeg. Bezien wij de andere. 

Alweer niets aan te merken op 
de technische uitvoering bij deze 
Belgen. Maar de teekening! 

Wat letters en cijfeis aangaat, 
geldt hetzelfde als bij de voorgaande. 
De voorstelling echter is hier een 
schrede verder gegaan. Want , be
schouwen wij den discuswerper goed, 
dan zien wij hoe zijn rechte ihand 
met den discus zich builen het vlak 
van de eigenlijke teekening bevindt 
en, quasi natuurlijk, de illusie 
wekken wil als ware daar een reeële 
discuswerper aan het werk. Wij 
worden herinnerd aan een humoris
tische teekening uit een of ander 
»Witzblatt«, waar de voorvaderen 
uit hun schilderijen stappen om, 
terwijl hun nakomeling een dutje 
doet, haastig het een of ander van 
zijn tafel weg te nemen. Een 
aardigheid, die in een dergelijk 
blad op zijn plaats is, op een post
zegel echtei allerminst. En toch 
schijnt de ontwerper het een trouvaille 
geacht te hebben, want bij de drie 
zegels is het op gelijke wijze toe
gepast . 

De zegewagen komt uit het onein
dige rennen en springt, als in een 
circus, door een hoepel ; de hard-
looper is op het punt zich uit een 
dergelijken hoepel in de diepte te 
storten, misschien vertrouwend op 
het onleesbare onderschrift: »voor 
de verminkten«. En de omlijsting? 
Bij de 10 cis. twee massale dorische 
zuilen, die berekend zijn op geweldige 
lasten, maar hier niets anders dragen 
dan een onnoozel boid met wat 
lettertjes. Bij de 15 ets. is het een 
ionisch kapitaal, of wat daarvoor 
door moet gaan ; daarin is een 
kolossaal gat geslagen, bijgewerkt 
met. een meander (waartoe dient 
die ook anders dan om toe te passen 

als deus ex machina?), uit welk gal opgernelde hardlooper zal 
springen. En de vijf? Waarlijk die tart alle fantazie. De krullen 
links en rechts, ontstaan uit louter lust tot krullen en niets meer, 
verraden een smakeloosheid, die aan het ongelooflijke grenst. 
Hadden meander en zuilen nog iets met olympia te maken, 
hier vinden wij een misgeboorte zonder weerga. En dan het 
kunstje met dien wagenmenner ! Ware hij op natuurlijke grootte 
geteekend, in goede verhouding tot de paarden, zoo zou men 
het gevoel gekregen moeten hebben, dat de wagen naar voren 
tuimelen zou, daar de ongelukkige dieren immers allen grond 
misten. Maar neen, dat was ook den ontwerper te erg en hij 
vergrootte eenvoudig den menner, zoozeer, dat de paardjes nu 
niet grooter waren dan een flinke St. Bernard. Simple comme 
bonjour! Het klassieke voorbeeld van den wagenmenner van 
Delphi echter wel wat vrij nagevolgd. 

Genoeg alweer. Noord-Borneo ! 

Waarlijk, hier vinden wij een] verontschuldiging voor den 
ontwerper der Olympiade-zegels. Want ziet hoe lustig de 

krokodil van het 12 ets zegel (1893) 
met zijn staart buiten zijn gebied zwaait. 
Toch is dit zegel, hoewel ouder, de 
vorige alweer een stapje de baas. Was 
er bij de Belgische nog iets te bespeu
ren van een besef, dat de voorstelling 
en de rand twee verschillende dingen 
waren, waarvan het onderscheid over-
buigd diende te worden (de hand met 

den discus), hier is omlijsting en voorstelling één. Maar hoe an
ders dan bij onze zegels, toen wij dit als een voortreffelijke eigen
schap konden aanmerken. Bestond die eenheid toch uit een 
eenheid in opvatting en uitwerking, zoo dat de omlijsting was : 
de begrenzing naar buiten van het beteekende vlak, een begrenzing 
teweeggebracht door de teekening zelf, een integreerend deel dus 
van het geheel, hier bestaat zij daaruit, dat men een cartouche 
teekent, voorzien van letters en cijfers naar behooren en wille
keurig op deze cartouche een voorstelling drukt, in casu de 
krokodil. Zoo staan nu de onderste cijfers in het water, terwijl 
zij naar den geest zoowel als naar den vorm gesproken niets 
ermede te maken hebben ; zoo hangt de landsnaam als een visioen 
in de lucht, letterlijk en figuurlijk. 

Waarlijk, men behoeft geen criticus van professie te zijn, om de 
onmogelijkheid van dit zegel te voelen. En laten wij er dadelijk 
bijvoegen, van alle andere die op deze leest zijn geschoeid. En 
dat zijn er helaas zeer vele. 

Tot slot de laatste Belg, evenals zijn 
voorgangers in Amerika gedrukt. Over 
het onbenullig portretje, over de op
stapeling van beschreven tabletten op 
den vloer, over de verwarrend vele 
typen van letters, zullen wij zwijgen. 
Daarvan zijn tientallen van voorbeelden 
overal te vinden en spraken wij reeds. 
Maar wat wij willen aanstippen is alweer 
dat kinderlijk liefhebberen in schijnbaie 
werkelijkheid, strikt genomen dus in 
onwaarheden. Zooals het daar ligt, is 

het een zwaar geretoucheerde fotografie van een »tableau vivant«. 
Op zichzelf een verdienstelijk iets. Maar behoort een postzegel 
daartoe gebruikt te worden? Moeten wij een van zijn meest 
echte eigenschappen, die van een plat vlak, miskennen en er 
schijnbaar een derde dimensie aan toevoegen ? Voorzeker, het 
effect is aangenaam. Maar is dit voldoende verantwoording om 
er een postzegel mede uit te dossen ? Waar allerwegen wordt toe
gestemd, dat graphiek zich tot het platte vlak dient te beperken, 
een derde dimensie dus hoogs:ens symbolisch mag worden uit
gedrukt, moeten wij daar maar voortgaan voor een zegel andere, 
oudere, verouderde begrippen te laten gelden ? Dat zooiets in 
1893 plaats vond, allons, men streed loen nog voor de nieuwe 
opvatting. Maar 1922! Dat heet op z'n minst achterlijk. 

Gelukkig echter zijn er landen, die er anders over denken. 
Hoe die er over denken ? Daarover de laatste maal. 

W . F . SfUTTERHEIM, 

De Redactie ziet z'ch genoopt lot de volgende mededeel ing: 
In het artikel, voorkomende in het Juli-nummer, werden door 

een misverstand enkele cliché's niet of onjuist geplaatst, waar
door de „critiek" veel van haar waarde inboette. 

De geplaatste cliché's gaven niet alle de bedoeling van den 
geachten schrijver der „critiek" weer, zoo werd o.a. een 5 shiUing 
van Trinidad ter illustratie opgenomen, terwijl een zegel der 
eerste uilgiften werd bedoeld: de geplaatste Liberia-driehoek 
kon niet als vergelijkingsmateriaal dienen met den di iehoekvan 
Kaap de Goede Hoop. 

De Redactie betreurt deze gemaakte fouten zeer en vertrouwt, 
dat de verkeerde indruk, wellicht gewekt door de ,,critiek", nu zij, 
buiten medeweten van den schrijver, vergezeld ging van onjuiste 
cl iché's , na vorenstaande uiteenzetting, zal zijn weggenomen. 

UJA^<j|Hl:JW!yi''I.^JB 
WATERäRAAFSnCCn, •M.TAAR i. C^ ^ _ D IR . L E O N D E BAAY 
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Nieuwe Uitgiften. 

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

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

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

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

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

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

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

ALBANIË. 

De firma Yaar & Co. zendt 
ons opgave van de volgende 
nieuwe waarden in diverse 
teekening, veel overeenkomst 
toonende met de bekende 
plaatjesserie van Bosnië: 

frankeerzegels: 2 q., oranje. 
» 5 » geel-groen. 
» 10 » karmijn. 
» 25 » blauw. 
» 50 » blauw-groen. 
» I franc, violet. 
» 2 » olijf-groen, 

portzegels: 4, 10, 20 en 50 q. 
Alle zwart op karmijn en in dezelfde 

teekening. 
Van de uitgifte 1921 werd de 2 q. 

bruin overdrukt met Q i. 

ALEXANDRIË (fransche post). 
De I centime grijs werd overdrukt met i millième. B. M. 

ARABIË. 
De in het Mei-nummer vermelde nieuwe waarden werden 

aangevuld met : 3 piastres, bruin. 5 piastres, olijf groen. 
ARGENTINIË. 

Een nieuw-watermerk papier is hier in gebruik genomen, 
vertoonende een meervoudige zon, waarin de letters R. A. 

Met dit watermerk zijn tot op heden verschenen : 
5 centavos rood, type Pan-Amerikaansch postcongres, doch 

met het opschrift Republica Argentina. 
20 centavos ultramarijn, type S. Martin van 1917. 
De 5 centavos rood van 1920 verscheen voorts als dienstzegel 

met den opdruk M. I. 
ARMENIË. 

Diverse Russische zegels der getande uitgifte 1909—1918 
werden overdrukt met de Bolsjiwiki emblemen: ster, hamer 
enz. en nieuwe waarde. 

P P S T Z E G E L H A N O C L 
vy^ATERORAArSnelcn. 

Volgens het Bulletin Mensuel zijn tot dusverre verschenen: 
5000 roebel op 7 roebel. 
5000 » » 10 

5000 roebel op i roebel. 
5000 » » 31^ » 
5000 » » 5 » 
De 25000 roebel, tot nu toe in blauw, verscheen thans in 

licht-bruin. 
BELGIË. 

In het nieuwe type pakketpostzegel 
verscheen de 20 fiancs blauw. 

Door de vriendelijke toezending van 
meerdere belangstellende lezers zijn 
wij in staat hiei bij de afbeelding te geven 
van het nieuwste Belgische zegel met 
de beeltenis van koning Albeit in de 
waarde van 25 centimes. 

Het zegel is in boekdruk uitgegeven, 
kleur violet en veischeen den 21 Juli 
j . l . Het vertoont den kop van den koning, 
omgeven door lauwertakken. Vermoe

delijk in navolging van de Fransche zegels van 1863—71, waarop 
Napoleon de derde eveneens gelauwerd voorkomt ter herdenking 
aan de gewonnen veldslagen in de Italiaansche campagre te 
Solferino en Magenta. 

Op ministerieel bevel zullen de pakketpostzegels van 30, 35, 
50, 55, 70 en 90 centimus, i fr. 10, i fr. 20, i fr. 40 en i fr. 60 
buiten omloop worden gesteld ; de aanwezige voorraden zullen 
evenwel eerst worden opgebruikt. 

BRAZILIË. 
In het Mercuiius-type der uitgifte 1920 — 500 reis, Yvert 

no. 171 — verscheen de aanvullmgswaarde 400 reis blauw. 
Voorts verschenen twee nieuwe waarden : 

40 reis bruin, 80 reis groen, 
beide vertoonende het zinnebeeld van den landbouw. 

BRITSCH GUYANA. 

De Heer Van Gastel zendt ons de 4 cents, 
rose en bruin, met het nieuwe wateimeik. 

BRITSCH HONDURAS. 

In nevenstaande teekening, 
doch zonderhetopschiift »Peace«, 
verscheen een 4 cents giijs. 

BULGARIJE. 
In het koerseerend type zijn verschenen de portzegels : 
I leva lichtgeel, 2 leva rood, 3 leva oranje-bruin. 

S. C. 
CEYLON. 

Verschenen met het nieuwe watermerk : 
3 cent groen. 

15 » blauw. 
V. Gastel. 

?Jt: . W ' = • INT.t,CL. Z U I D 62S5 : 
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DANZIG. 

TS 
: CK 

< 
0. 

> lO 
Portzegels in nevenstaande t eekening: 

75 pfennig, 2 en 3 mark, alle lila. 

DENEMARKEN. 

DUITSCHLAND. 

De 2° Ol e oranje werd overdrukt met 
Postfaerge. 

De heer Saunders te Berlijn zendt 
ons een exemplaar van het nieuwe 
Duitsche luchtpostzegel onder de 
volgende toelichting: 

De nieuwe seiie luchtpostzegels 
— al le in nevenstaande teekening; de 
Markwaaiden in grooter foimaat — 
zal bestaan uit de waarden: 
25 pfennig, bruin. 
40 » oranjegeel. 
50 i> violet. 
60 * » rood. 
80 » lichtgroen. 
I Mark, groen op l ichtgioenen grond. 

■«••«nWWvMWVVVVMWMN« 

'*"(3Bs»^ ;" : ' °^ , 

IDeutföie^iuöpoft 
mêiêêtéêêêé I !«■* 

wmmmmmmmm 
wcutfcbt 

iFlugpoft 
HM«««M«MMÉÉMMÉ««É 

lood op grijsgi oenen grond. 
blauw op grijsgroenen grond. 
oranje op geelgroenen grond. 

De pfennigwaarden zijn 
sedert het midden van Juli 
aan de loketten der lucht
poststations en der groote 'e 
postkantoren verkrijgbaar ge
steld; de mirkwaarden vei
schijnen eerst later. 

Van de eeiste uitgave der 
luchtpostzegels zal de 40 
pfennig worden ingetrokken; 
de 10 pfennig blijft dus in 
koers. Daar van de oude 40 
pfennig nog voldoende voor
raad aanwezig is, zal deze 
eerst worden opgebruikt. De 
40 pfennig nieuwe teekening 
is dan ook alleen verkrijgbaar 
op uitdrukkelijk verlangen. 

Van verschillende zijden, 
o.a. van den heer Schnabel 
te Thale, bereiken mij be
richten over de wijzigingen, 
aangebracht in de nieuwe 

maikwaarden. Deze komen neer op 
volgende: 

De 2 Ma»k donkerlila, 7 Mark rood 
en 4 Mark donkergroen zijn thans 
verschenen zonder den gekleurden 
ondergiond. 

In hetzelfde type verschenen voorts : 
5 Mark, oranje, 

ï o » lOod. 
Verdere aanvullingswaaiden zijn te 

verwachten. 

Met het nieuwe watei merk verschenen 
in nevenstaand cijfertype: 

5 pfennig, wijniood. 
15 » gioenachtig blauw. 
25 » roodbruin. 

En in het Germania type: 
75 pfenning roodlila. 

Volgens den heer Schnabel wordt 
deze laatste waarde in dit type niet 
meer aangemaakt . 

Den verschillenden berichtgevers 
hartelijk dank. 

DOMINICA. 
De heer Van Gastel zendt ons de 2 shilling, koerseerend 

type, blauw en donkerbruin, met het nieuwe wateimerk. 
DOMINIKAANSCHE REPUBLIEK. 

In het koerseerend type verscheen een 2 centavos, rood. 
ESTLAND. 

De firma Zumstein meldt 
ons de verschijning van de 
15 en 25 Mark getand in 
nevenstaande teekening. 

FINLAND. 

De 2 Mark blauwgroen en zwait ver
scheen in eenigszins afwijkende kleuien 
geelgroen en zwart. 

FRANKRIJK. 
Onder goedkeuring van 

de administiatie dei poste
rijen en telegiafie organi
seetdc de ».Société de Pro
pag.nnde Aéronduli(|ue« 
een vliegdag op 4 en 5 
Juni j I. 

De vereeniging kreeg, 
met toestemming dier 
admu' is l ia t ie vergunning 
tol het vervoer van brieven 
per luchtpost, welke, be

halve het gewone briefport, werden belast m e t : 
50 centimes voor binnenlandsche brieven tot 20 gram; 
75 centimes voor buitenlandsche brieven tot 20 gram; 
50 » » elke verdere 20 gram ; 
25 » » binnenlandsche briefkaarten ; 
50 » » buitenlandsche briefkaarten. 
Laatstgenoemde rechten kwamen ten voordeele van genoemde 

vereeniging, die daartoe speciale zegels liet veivaaidigen in 
de waarden : 

25, 50 en 75 centimes, i en 2 fiancs. 
De zegels zijn alle van hetzelfde type en vertoonen een vlieg

machine in vlucht. 
Het opschrift lu id t : »Poste paravion». 
De uitvoering is vrij primitief, een gevolg van den korten 

tijd van voorbereiding, daar vijf dagen vóór den vliegdag de 
machtiging tot den aanmaak en het gebruik der postadministratie 
vei kregen werd. 

De zegels waren te verkrijgen in de, op het vliegveld, door 
de vereeniging gevestigde kantoren en ook bij het aldaar 
officieel gevestigde postkantoor. 

Naar onze meening hebben deze zegels een vemiofficieel 
karakter en is het alleszins gerechtvaardigd ze te verzamelen. 

U  J t  f c * J J r l J « ! f m . 1 j l 
WATCRGRAAFSMrCR 
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GOUDKUST. 
In het koerseerend type verschenen : 
I penny bruin. 
1 y^ » rood. 
2 ^ » oianje. 
3 » blauw, alle met het watermerk 
Den heer Van Gastel dank voor bericht. 

GRENADA. 

W.J^ 

Met het nieuwe wateimerk verschenen : 
I penny bruin. 
i]/2 » lOod. 
2'/4 » giijs. 

GRIEKENLAND. 
De 5 Drachmen ultra

marijn der uitgifte 1911 
verscheen in grijsblauw, 
doorstoken. 

In nevenstaande teeke
nii g verscheen de 25 
Drachmen grijsblauw ter 
vervanging van dezelfde 
waarde in blauw (Yvert 
no. 194), eveneens door
stoken. 

GUATEMALA. 
De in het juni nummer vermelde opdiukken weiden uitge

breid met de volgende, vei meldende het jaartal 1922 en de 
waarde : 

Doce y medio op 3 pesos. 
» » » » 5 » 

25 centavos » 5 » 
25 » '̂ ' 5 ^̂  

alle der uitgifte 1918—21. B. M. 
IERLAND. 

De V .̂ 1, i l^ en 2 pence, verkrijgbaar 
gesteld op zetrelroUen ten behoeve van 
frankeerautomaten, verkregen den 
gebruikelijken opdruk in zwaardere 
le t ters ; ook is de opdruk iets giooter, 
17 bij 15 in p h a t s van 16 bij 14. 

Den heer Van Gastel dank voor 
toezending. 

i**AMAft9!5;»öSi5.~ 

IJSLAND (Juni '22). 
Met den opdruk Pjónusta verschenen de 2 en 5 kronen der 

uitgifte 1912, welke daardoor tot dienstzegels werden gemaakt. 
INDOCHINE. 

Het koerseeiende type weid eenigszins ge
gewijzigd; de waaideaanduiding is thans voluit 
veimeld (cents); de t eekeni rg bleef onverandeid. 

ITALIAANSCH LIBYE. 
Van de uitgifte 1912 — 17 werden overdiukt : 

C. 40 op 50 centimes, violet. 
C. 80 op 25 » blauw. 

Expressezegels: 
Cent 60 op 25 centimes, rose. 
Lire 1.60 op 30 » blauw en rood. 

ITALIË. 
Ter gelegenheid van den Philatelistendag te Triest werden 

eenige waarden der koerseerende uitgifte overdrukt met 
I X Congresso Filatelico Italiano Trieste 1922. 

Aldus veischenen : 10, 15, 25 en 40 centimes. 
Het wil ons voorkomen, dat dit toch wel wat al te ver ge

dieven is ; hoe belangrijk wij verzamelaars ookeen philatelisten
congres mogen vinden, wij vertegenwoordigen toch maar een 
gering percentage van de landsbevolking en naar onze meening 
mag een gelegenheidsuitgifte van postzegels slechts dan plaats 
vinden, wanneer daaimede wordt gediend of vastgelegd, een 
algemeen maatschappelijk belang of feit. 

Gaat men dit voorbeeld volgen, dan is de tijd niet ver, dat 
elke nietigheid wordt vastgelegd of veieeuwigd door een 
postzegeltje en tegen deze uitwassen der philatelie kan niet 
genoeg worden opgekomen. 

LEEWARD EILANDEN. 

Met het nieuwe watermerk verschenen; 
2 pence, giijs. 
2 shilling, zwart op blauw. 

LITHAUEN. 
De 75 skat der uitgifte 1919 weid overdrukt m e t 4 A u k s m a i 

in twee verschillende types. 
LUXEMBURG. 

r—"."'̂'"̂  
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j» 
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» 
» 
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Wn^^^^^^^HI II 
IpGn^HHHMMIH [ 
S'̂ ^^S^^^^ÉRpfl II 
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In nevenstaande teekening verscheen 
de 80 centimes, zwart. 

MALAY. 
Met het nieuwe watermerk zijn verschenen: 

5 cents, bruin op geel. 6 cents, oranje. 
Beide in het koerseerend type. 

MALTA. 

De serie »SelfGovernment« werd uitge

breid met J/2 d. groen, nieuw wateimerk. 

MEXICO. 
De 2 centavos groen, dooistoken, der uitgifte 1917—20 

verscheen getand 12. 
OOSTENRIJK. 

•^fï^mj 

■G^m^: 
1' ':^n 

In nevenstaand type verscheen: 
500 kronen, oranje. 

]Mmn^ 

tJl^AMJ^JHlfMn.U 
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5 f. grijsblauvv. 
lo f. lila. 
20 f. roodbruin. 

POLEN. 
In het adelaarstype verschenen onderstaande waarden: 

40 f. bruin. 
50 f. oranje. 
75 f. groen. 

Ter herinnering aan het feic, dat 
OpperSilezië aan Polen werd toege
wezen, verscheen een serie in de 
volgende waarden : 

I Mark, donkergrijs. 

mmmmmmmm 

mÊtÊttm 

I.2S 
2 

3 
4 
5 

10 
20 

» 
» 
» 

» 

blauwgroen. 
karmijn. 
groen, 
ijlauw. 
bruin. 
bruinlila. 
violet. 

'ii r " — 

Ze vertoonen alle hetzelfde beeld: 
een mijnwerker, op den achtergrond 
fabrieksschoorsteenen. 

De firma Yaar dank voor toezending. 

De serie portzegels werd uitgebreid 
met I Mark in nevenstaande teekening. 

PORTUGAL. 

In nevenstaand type verscheen 8 c. groen
blauw. 

ROEMENIË, 

Onze getrouwe correspondent, de heer 
Felix Gruen, te Bucarest, zf ndt ons het 
portzegel 20 bani bruin volgens afbeel
ding. 

SAARGEBIED. 
De seiie in de gebruikelijke tee

kening, doch in afwijkende kleuien 
en met waardeaanduiding in cen
times en francs is thans nagenoeg 
compleet verschenen. Volledigheids
halve laten wij hieronder volgen de 
tot dusverre uitgekomen waarden: 

3. S. to, 15, 20, 25, 30, 40, 50 en 
75 centimes, i, 2 en 3 francs. 

Vanaf i Juni j .1 . heeft de frankee
ring in afrekening voordienststukken, 
zoogenaamd »Durch Ablösung«, 

opgehouden en zijn daartoe de volgende dienstzegels verschenen 
(opdruk Dienstmarke op frankeerzegels) : 

3 centimes^ opdruk rood. 30 centimes, opdruk blauw, 
c » » » 

10 » » » 
1 5 » » blauw. 
20 » » rood. 
25 » » blauw. 

De firma Yaar dank voor toezending 

40 » 
50 » 

I franc 

» 
» 
» 

» 
rood. 

» 
blauw 

SALVADOR. 
In nieuwe teekening, beeltenis van Columbus, verscheen 

een 1 colon. B. M. 
SYRIË (Fransche bezetting). 

Voor het luchtpostverkeer werden de volgende waarden 
overdrukt met Poste par Avion : 

2 piastres op 40 centimes. 
3 » » 60 » 
5 » » I franc. 

10 » » 2 » B . M. 

STRAITS SETTLEMENTS. 
Met het watermerk w. t_Q(f zijn verschenen in het gewone 

t y p e : 
I cent zwart. 
3 » groen. 
4 rood. 

5 cent geel. 
]o » blauw. 

I dollar zwart op blauw. 
Aldus meldt ons de heer van Gastel. 
Enkele dezer waarden zijn reeds in het Meinummer vermeld ; 

we geven ze volledigheidshalve opnieuw. 
TANGANYIKA LAND. 

Voor dit gebied, het oude Duitsch
OostAfrika verscheen de reeds vioeger 
in het Maandblad in uitzicht gestelde 
serie. 

Dank zij de medewerking van den 
heer Van Gastel, zijn we in staat van 
dit zegel de afbeelding te geven. De 
teekening is voor alle waarden dezelfde ; 
de afmetingen van het zegel zijn iets 
kleiner dan van het Georgelype. 

Verschenen zijn : 
10 cent grijs en groen. 20 cent grijs en oranje. 
15 cent grijs en karmijn. 25 » leiblauw. 

TSJECHOSLOWAKIJE. 

De firma Yaar & Co. zendt ons 
de volgende zegels voor het lucht
postverkeer : 

50 op 100 Heller groen. 
100 op 200 Heller violet. 
350 op 400 Heller brui'n, 

alle in nevenstaarde teekening. 
In de gebruikelijke teekening 

vei scheen een postzegel, 250 Heller, 
oranje. 

TURKIJE (Fransche kantoren). 
De 5 centimes oranje der koerseerende uitgifte werd over

drukt met 30 paras. 
TURKIJE (Itaiiaansche kantoren). 

De firma Zumstein meldt ons de verschijning van den opdruk 
Costantinopoh en waarde op Itaiiaansche zegels der uitgifte 
1901 — 20: 
20 para op 5 centimes, groen. 

I piastre 20 para op 15 centimes, grijs. 
3 » 30 ■» » 4 0 » bruin. 
7 » 20 » » I lire, groen en bruin. 

Dezelfde waardeopdrukken met den stedenaam »Smyrne« 
verschenen voor het Italiaansch kantoor te Smyrna. 

VIRGINISCHE EILANDEN. 
De heer Van Gastel zendt ons de 

complete serie ter inzage, alle in 
dezelfde nieuwe teekening. 

Verschenen zijn : 
14, 1, 2, 2I/2, 3, 5, 6 pence, i shilling, 

2 shilling 6 en 5 shilling. 
Behalve de 3 pence en de shilling

waarden met het oude meervoudig 
watermerk C A CA, hebben de overige 
waarden alle het nieuwe watermerk 

<^ J ^ 
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WURTEMBERG, 
In de gewone teekening, zonder opdruk »Deutsches Reich«, 

verschenen de dienstzegels: 
2 Mark, grauw. 3 Mark, roodbruin. 

ZANZIBAR. 
De volgende aanvullingswaarden verschenen: 
4 cents, groen, watermerk ^ . KSV. 
8 » bruin, » C. A. C. A. 

20 » blauw, » 9 f J ^ 
Voorts ondergingen kleurwijzigingen: 

3 cents, oranje, watermerk 0. KSV. 
6 » donkerviolet » » » 

12 » rood, » » » 
10 » groen » C. A. C. A. 

ZWEDEN. 
In het posthoorntype verscheen 70 öie, bruinrood, vertikaal 

gftand, aldus meldt ons de firma Zumstein. 

Ascension Eiland. Voor dit eiland, in den 
Grooten Oceaan, dat gevoegd wordt bij het 
Gouvernunt van St. Helena is binnenkort een 
afzonderlijke serie te verwachten, waartoe men 
de zegels van St. Helena van nevenstaand 
type zal overdrukken met 

»ASCENSION« 
De serie zal bestaan uit de waarden : y^, 

I, \Vi, 2, 3, 8 d , I, 2 en 3 shillings. 

Is de voorraad opdrukken opge
bruikt, dan zal men voor Ascension 
bezigen de St. Helenazegels van 
het nieuwe type, reeds vioeger in 
het Maandblad beschreven, doch 
met den landsnaam »Ascension«. 

Het vorenstaande is ontleend aan 
Stamp Collecting, dat van een en 
ander officieel in kennis is gesteld. 

Britsch NoordBorneo. Naar aanleiding van het door ons 
medegedeelde betreffende de opdrukseries »Malay, Borneo Exhi
bition« op zegels van Britsch Noord Borneo en eenige andere 
landen, ontvingen wij van den heer B. Hanekamp te Singapore 
het volgende briefje, waarvan de inhoud uit der aard geheel voor 
rekening van den geachten schrijver komt : 

»Ik volgde met aandacht wat te lezen staat onder Britsch Noord 
Borneo in uw Blad van 15 Mei j . 1 , no. 5, en geef mijne meening 
— beïnvloed, want ik ben voor % 18.78 of f 26.292 precies, 
nominaal, betrokken bij de M. B. E. uitgiften — voor wat ze 
waard is. Zij lu idt : De gestie van postzegelhandelaren als Whitfield 
King e.a. is ongepast, omdat zij indruischt tegen besluit van het 
Colonial Office in Londen, die de postadministratie in hare 
Kolonie: de Straits Settkfnents machtiging gaf, hare postzegels 
— tijdelijk — met een overdruk te voorzien. Datzelfde Colonial 
Office moet de 4 vazalstaten als door U genoemd machtiging 
hebben gegeven, om denzelfden overdruk als voor de Straits op 
de zegels van hunne Staten aan te brengen, want vazallen doen 
niets, zonder eerst hun vinger op te steken en een eerbiedig 
»Darf ich« te mompelen. Of denkt Mr. Whitfield King, dat staten 
als Kedah etc. eraan zouden durven denken koninklijk papier 
als dat voorzien van watermerk C. A. te gebruiken voor private 
purposes ? 

W. K. c. s. weigeren deze zegels te »'leveren«, dat sluit niet in 
weigeren deze te ontvangen. Waar men in den handel dikwerf 
het onmogelijke ziet gebeuren, mag ik toch niet veronderstellen, 
dat die wederspannige handelaren (stamp them Gentlemen, please) 
van voornemen zijn eerst een voldoenden voorraad M. B. E.'s in 
te slaan alvorens hunne goedkeuring te hechten aan daden van 
hunne Regeering ? ? 

In een opzicht verschillen de M. B. E.'s van andere Engelsche 
koloniale uitgiften : ze waren niet tegen facevalue te verkrijgen 
in Londen. Dat verklaart misschien veel van de atapie. Veront
waardiging bemäntelt somtijds teleurstelling«. 

Jamaica. l^«"iäf.d., waarop de af
beelding van eene Arawak jongedame 
draagt, zooals wij bij het verschijnen 
reeds opmerkten, niet de aanwijzing 
»Postage and Revenue«. 

Stamp Collecting weet te berichten, 
dat binnenkort een nieuwe i d. zal 
verschijnen, waarbij deze fout is hersteld. 

Lithauen Het Bulletin Mensuel weet te vertellen, dat binnenkort 
zal verschijnen een weldadigheidsserie met het opschrift »Lietuviu 
Menui« (Voor de Lithausche Kunst), bestaande uit de waarden 
10 Sk.—5 Auk. 

Polen. Met ingang van 15 Jimi j .1. zijn de volgende uilgiften 
officieel buiten koers gesteld: 

Sciie ten bate van het Witte Kruis. 
Herinneringsserie aan de opening van het Parlement. 
Alle waarden in Heller en Kronen. 
De roode portzegels (Yvert 13—21). 
De dienstzegels in fennigs (Yvert 1—6). 
De portzegels, verkregen door opdruk der franfteerzegels 32—36. 
De zegels van het Poolsche postkantoor te Constantinopel 

(Yvert I —12). ' B. M. , 
Rnsland. Onder het noodige voorbehoud ontleenen wij aan 

1'Echo de la Timbrologie de verschijning van een serie weldadig
heidszegels, uitgegeven door het stedelijk bestuur van Odessa en 
waarvan de opbrengst dient tot leniging van den hongersnood. 

Volgens de afbeeldingen is het hoogst moderne kunst, die op 
de zegels weergegeven wordt. De serie bestaat uit de ,waarden 
250, 500, 750, 1000, 2500, 5000 en loooo roebel. 

Den belangstellend verzamelaar raden wij voorloopig a a n : 
afb'ijven, tot meerdere zekerheid over deze uitgifte is verkiegen. 

Salvador. Ten einde het sparen door de schooljeugd te be
vorderen zal, als vrucht van een prijsvraag, binnenkort verschijnen 
een »aanmoedigings«zegel in de waarde van 6 centavos. 

Spanje. Behalve de reeds in uitzicht gestelde nieuwe zegels 
met koning Alphons in generaalsuniform en waarvan de ver
schijning binnenkort is te verwachten, worden ook de kolonie 
Spaansch Guinee en de Spaansche kantoien in Marokko binnenkort 
verrijkt met een geheel nieuwe uitgifte. 

[ ^ 
Poststukken. ( ^ 

Nederland. De heer L. E. Bosch is zoo vriendelijk mij attent 
te maken op een verschil, dat mij nog niet bekend was. Bij de 
dubbelkaai ten van 5 cent der uitg. 1906 (no. 40 I en 4o II) zijn 
de afstanden der adreslijnen op de iste kaart resp. 8J^ f 8V2 
 j  12 4 9V'i m.M.; deze afstanden treft men ook op de 2de 
kaart of men vindt: 8 ^  f 8 ^ + l3J"i + 8H m.M.; deze 
laatste maten zijn mij bekend op de enkelkaart dezer uitgifte 
(no. 381 en 38 II). Ik recommandeer mij voor opgaven, indien 
men nog andere combinaties vindt of indien men de eerste 
maten ook op de enkelkaart meet. 

De heer P. W. Broekman toonde mij de kaart van 12}^ cent, 
rood op grijs carton, waarbij dit laatste echter juist zoo gewolkt 
is als bij de kaart van 2 cent bruin op grijs. Van deze 12J/2 c. 

■ P.lXJUgg^HT'gWftïWl » #► ^  i D I R . L E Ö N D E RAAT 
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kaart is een tweede oplaag verschenen op lichter, grijs karton 
dan de eerste; de deelstreep staat daarbij juist onder het vertikale 
deel van P, inplaats van onder P O . 

Ik wensch hierbij een enkel woord van oprechten dank te 
brengen aan mevrouw Van HeerdtKolff en de beeren Lenshoek 
en Van der Schooren jr., die zoo welwillend waren, mij grootere 
en kleinere prijsopgaven der opdrukkaarten te verstrekken ; alle 
andere verzamelaars zwegen in alle talen. 

Ik zond de bewerking van Nederland en Koloniën aan Dr. 
Ascher, voor de nieuwe poststukkencatalogus Noske, die in het 
najaar zal verschijnen. Het zal den lezers misschien interesseeren, 
dat Nederland daarin het grootste briefka,artenland word t ; ik 
catalogiseerde ruim 400 stuks, zonder de afwijkingen. 

Britselie Levaiite. Dezelfde heer Bosch zendt mij een strook 
van dit postbureau met den kop van koning Edward, voorzien 
van den opdruk »LEVANT«, die geheel afwijkt van den mij 
bekenden, welke ook in Senf is afgebeeld. Zooals men weet, is 
deze kruisband door de 2 Engelsche fiima's de la Rue en Mac 
Corquodale met den landsnaam opgedrukt . De lengte hiervan 
is bij beiden 131^ m.M , de hoogte 3 m.M.; het verschil is dat 
Mac Corquodale een iets breedere E heeft geleverd als de la Rue. 

Het door den heer Bosch overgelegde stuk vertoont ook weer 
blokletters, die echter lYi m.M. hoog zijn; de lengte is i j ' / t 
m.M.; achter de T staat een punt . Ik houd dit voor een ver
valsching. 

Nu ik toch over de Br. Levante schrijf, wil ik tevens miin 
meening kenbaar maken over een kopstaanden opdruk van 4o 
P A R A S op 2I/2 P van Gr. Britannië (Br. Levante : Couvert 
no. i), waarbij de 4 zoowel open en dicht voorkomt. 

Senf zegt hiervan: »Die bisher aufgeführte II Type mit offener 
4 dürfte wohl nicht existieren. Bei den Stücken, die scheinbar 
eine derartige 4 haben, liegt wohl nur mangelhafter Druck vor«. 
Ik deel dit bovenstaande nie t ; voor mij lagen eenige stukken 
met kopstaanden opdruk, waarbij open en dichte 4 : de laatste 
kwam mij voor niet slecht gedrukt te zijn, maar de geheele 
opdruk was naar mijne meening valsch. Ik voeg hieraan onmid
delijk toe, dat deze meening niet gedeeld wordt door den heer 
Robert Leroy te Suresnes, vooral op grond, dat de stukken goed 
gebruikt waren en dat het niet te constateeren was of de afstem
peling boven of onder den opdruk stond. 

Ik vond de volgende verschilpunten : 
Bij den rechtstaanden opdruk 
zijn zoowel de cijfers als de 
letters tamelijk dik gedrukt. 

Hier 1.2 m.M. 
de lengte v. Paras is: loj/j m.M. 
die van 4 0 : 4.9 m.M. 

Bij den kopstaanden zijn vooral 
de letters veel dunner ; hierdoor 
ontstaan tusschen de letters 
grootere tusschenruimten ; zoo is 
de afstand tusschen P en A 
onderaan gemeten : 
1.8 m.M. 
en hier 10 m.M, 
en hier 4.3 m.M. 

De hoek, waaronder de 2 beenen van A elkaar snijden, is bij 
den kopstaanden opdruk scherper dan bij den rechten ; hierdoor 
is deze letter smaller en de dwarsstreep kleiner. 

De S van P A R A S is bijna gesloten bij den eersten bij den 
anderen open ; de einden wijzen bij I t 4 > bij II ^ V. 

Zoolang ik den kopstaanden opdruk in dit type niet in recht
staanden stand en liefst in meerdere exemplaren heb gezien, 
zoo lang houd ik mijn bescheiden meening staande, dat de 
kopstaande opdruk valsch is. C. 

w 
:; 

Afstempelingen. 
M'ï.. 
m 

Dnitschliind. Op een brief uit Munster {Westf.) kwam links 
van den plaatsnaamstempel de volgende propagandastempel 
voor: 

Heimatliche 
Volks spiele 

B U L D E R N i . W E S T F . 
G e r m a n e n u. Römer 
29. 30. Juli u. 5. 6. Aug. 22. 

Buchan tracht bezoekers te lokken om in den aanbtaanden 
herfst naar de vóórhistorische opgravingen en het museum te 
komen zien, door den poststempel: 
Einzigartige vorgesciiichtl. Fundstellen — Grabungen im Herbst

Buchau (Federsee) — FederseeMuseum. 

Badenweihr wil de aandacht der automobilisten trekken door 
de afstempeling: 

Ausgangspunkt für Autofahrten 
S ü d l i c h e r S c h w a r z w a l d . 

Engeland. De heer John Robbers zond ons, onder dank, de 
volgende afstempeling uit Londen E. C. : 

C A B L E TO 
AUSTRALIA & 
NEW ZEALAND 

C A N A D A 

hetgeen dus een reclame voor de »Imperial« Telegraaf Maatschap
pij is. 

Een machinaal stempel uit Newcastle on Tyne verzoekt vroeg
tijdig te posten, n. l . : 

POST 
FARLY 

IM  r u e : 

D A Y 

I ta l ië . Voor de internationale jaarbeurs te Triest luidt de 
afstempeling: 

I FIERA CAMPIONARIA 
INTERNAZIONALE 

= TRIESTE = 
3  18  S E T T E M . 1922 

Voor de 13e internationale kunsttentoonstelling te Venetië 
wordt reclame gemaakt door den s tempel : 

XIII E8P08IZIONE 

INTERNAZIONALE D'ARTE 
DELLA OITTA Dl VENEZIA 
APRILEOTTOBRE 1922 

Oostenrflk. In Weenen schijnt men eenige malen 's jaars jaar
beurs te houden. Naast den plaatsstempel staat nu een machine
stempel : 

W BESUCHET DIE 
I WIENERMESSE 

10.18. SEPT. 22 

KleinAzië. Hier schijnt de Fransche veldpost nog steeds 
in actie te zijn. Op een brief uit Smyrna kwam de bekende 
enkelringstempel voor op een gewoon Fransch 50 ets postzegel. 

TRESOR ET P O S T E S * 528* 
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Philatelistisch Allerlei. 

Ter gelegenheid der a. s. Internationale Postzegeltentoonstel
ling te Luxemburg, zal het Hoofdbestuur der P. en T. van 
' t Groothertogdom publiek aan den meestbiedende verkoopen 
kavels gebruikte postzegels der uitgifte 1906/7 en 1914/5. 

De verkooping heeft plaats te Luxemburg in 't gebouw van 
't genoemde bestuur op 28 Aug. a.s., voormiddag 10 uur. 

De Académie fran^aise en de Philatelie. 
De bekende publicist op verschillend gebied, niet in het minst 

op dat der philatelic, de Franschman Georges Brunei, stelde een 
omvangrijk werk samen onder den t i te l : »1'Histoire de la Poste 
ä Paris depuis ses origines jusqu ä nos jours«. Het verscheen 
voor eenige maanden bij de uitgevers Yvert en Tellier te Amiens 
en wekte aller bewondering, zoo zelfs dat de fransche académie 
besloot den schrijver toe te kennen een gedeelte van den »Grand 
Prix Jean Jacques Berger«, welke prijs elke vijfjaren opnieuw 
wordt verdeeld. 

Het is de eerste keer, dat een werk op postaal en philatelistisch 
gebied op dergelijke wijze gewaardeerd wordt. 

Ferrari als muntenverzamelaar. 
Het is wellicht niet van algemeene bekendheid, dat de groote 

verzamelaar, wiens naam thans genoemd wordt door duizenden post
zegelliefhebbers, ook op ' t gebied van muntenverzamelenietseenigs 
wist te bereiken. Zijn muntencollectie, eveneens verbeurd 
verklaard door den Franschen staat, werd onlangs geveild in 
l 'Hotel Drouot te Parijs en bracht ruim 4oo.ooo francs op, Dit is 
wel is waar een bescheiden bedrag in vergelijking met de waarde 
zijner postzegelverzamelingen, doch men vergete niet, dat het 
aantal liefhebbers van munten en penningen beduidend geringer 
is dan dat der postzegelverzamelaars, wat natuurlijk van groeten 
invloed is op de gemaakte prijzen. 

De heer Hanekamp, wiens schrijven we opnamen onder de 
Maandkroniek — Britsch NoordBorneo. — Zendt ons de volgende 
aanwijzing ten gebruike door de l ieihebbers van Britsche koloniale 
zegels: 

Ik weet niet of het van algemeene bekendheid is, dat bij alle 
Engelsche postkantoren, waar ook, iedereen postzegels kan be
stellen, mits de opdracht maar vergezeld gaat van remise. Een 
verzoek daartoe — dit voor hen die zulks niet weten — kleedt 
men als volgt i n : 

bijvoorbeeld : The Postmaster General, 
Lagos. Nigeria. 

Sir, 
In have the honour to request you to send me one 
each of the stamps of your country from 5/2 d. up 
. . For the total vulue viz. £■ . . . . I have sent you 

copy 
to . 
a moneyorder. 

I have the honour to be, 
Sir, 
Your obedient servant. 

In een van zijn laatste Bulletins catalogiseert Champion eenige 
zegels van Nicaragua met den opdruk R. de C. De beteekenis 
van deze letters is »Recargo de Comunicacions«, wat wil zeggen 
exstra port of recht ten behoeve der posterijen. Deze zegels toch 
werden verkocht met een surtaxe of extra recht, waarvan de 
opbrengst diende tot stijving van het bouwfonds voor een nieuw 
postkantoor! Ze waren alleen geldig in het binnenlandsch ver
keer; in het buitenland slechts met enkele landen. 

Voor diverse postadministratiën opent deze wijze van doen een 
schitterend perspectief, om de berooide financiën weder in orde 
te brengen ! 

:: De vierde veiling der Ferraricollectie. :: 
Deze vierde veiling heeft meer dan anderhalf millioen franc 

opgebracht, voorwaar een geweldig succes èn voor de philatelic 
èn voor degenen, die de veiling voorbereidden. 

Het is bekend, dat uitgezonderd de grootste rariteiten, welke 
afzonderlijk worden geveild, de collectie zooveel mogelijk werd 
verdeeld in groote kavels wat een voordeel was voor de koopers 
en tegelijkertijd mogelijk maakte deze buitengewone en uitgebreide 
verzameling te liquideeren. 

Uit het verloop van deze veiling blijkt duidelijk de groote voor
liefde, welke de verzamelaars thans koesteren voor »ongebruikt«. 
Tal van exemplaren gingen ver boven den catalogusprijs uit. Ook 
beschadigde exemplaren vonden grif koopers en dat tegen prijzen, 
die men niet had verwacht, waarover straks meer. 

In deze veiling kwamen o. m. tal van locale uitgiften derV. S. 
van Amerika onder den hamer en de Yankeekoopers lieten zich 
niet onbetuigd. 

Zoo wisselden onderstaande zegels tegen de daarachter vermelde 
prijzen van eigenaar: 

Grove Hill 5 c. zwart op brief frs. 7.100,— 
Jetersville 5 c. » paar op brief . . .  9.500,— 
Knoxville 10 c. groen op brief  6.200,— 
Livingston 5 c. blauw, paar op brief . .  22.000,— 
Mont Lebanon 5 c. bruinrood op brief .  13.500,— 
New. Orleans 5 c. rood op blauw . . . r 9.500,— 
New. Smyrna 01 c. 5 c. zwart op brief .  10.000,— 
Union Town 2 c. groen op blauw op brief  9.500,— 
Union Town lo c. rood op blauw op brief  11.800,— 

De klassieke zegels der V. S. van Amerika behaalden eveneens 
enorme prijzen, doch daar hij in kavelingen werden verkocht is 
een gespecificeerde opgave onmogelijk. 

Ook de Engelsche koloniale zegels waren zeer in t rek; zoo 
bracht de 5 c. rose van BritschColumbia (Yvert no. 2, ongetand 
en ongebruikt) op 4347 francs 50 ctm. bij een catalogus waarde 
van 4ooo francs! Een paar van de 10 cents blauw der zelfde 
uitgifte was slechts te krijgen voor 3290 francs. 

No. I van Queensland, gecatalogiseerd met 1000 francs werd 
verkocht voor 1034 francs en zoo zou men voort kunnen gaan. 

Een onzer medewerkers komt binnenkort uitvoerig op deze en 
de voorafgaande veilingen terug, waarom wij ons onthouden van 
verdere prijsopgaven. Alleen zij nog vermeld, dat een blok van 
4, randstuk, van de 5 cent Nederland ie uitgifte ongebruikt 1000 
francs opbracht. De geheele uitgifte 1867 Yvert 7  1 2 bracht in 
ongebruikte paartjes op i ioo francs. 

Als curiositeit vermelden wij voorts nog den verkoop van een 
blok van 6 van de 50 cent goud van 1867 bevattende de beide 
types, voor den prijs van 1200 francs. Over het voorkomen van 
deze beide types in een en hetzelfde vel (blok) zie men elders 
een bericht in dit blad. 

* * * * 
Bij een aandachtig volgen van deze Ferrariveilingen kan men 

een gevoel van wrevel hoe langer hoe minder onderdrukken, een 
wrevel, die opkomt tegen deze daad van vandalisme, waardoor 
een collectie als de onderhavige, die samengebracht is door 
oneindige moeite en liefde tot het verzamelen, in stukken wordt 
gesneden om te verdwijnen in verzamelingen over de geheele 
wereld. Hoe scherp steekt daartegen af de pijnlijke zorg, die men 
in Engeland besteedt aan het doen voortbestaan van de Tapling
coUectie, die een plaats vond in het Britsch museum en daardoor 
is geworden en tal van jaren zal blijven het Mekka voor den 
ernstigen verzamelaar. 

Voor de jongeren onder ons zij over deze verzameling het vol
gende medegedeeld : Tapling, een jong Engelsch koopman, was 
van zijn jonge jeugd af reeds een hartstochtelijk postzegelverza
melaar en heeft later als vicevoorzitter der Philatelie Society 
veel gedaan tot verheffing der philatelie. 

Tapling, die over een ruime beurs de beschikking had, bracht 
in zijn verzameling alleen stukken van prima kwaliteit. Bijzonder 
aantrekkelijk is deze verzameling door haar opbouw : plaatnum
mers, papier soorten, enkele exemplaren, blokken, zegels op brief 
foutdrukken enz, alles is systematisch verzameld en gerangschikt 
De drie waarden der Sydneyvieuws vormen daardoor alleen reeds 
een afzonderlijke collectie. Transvaal telt 1200 stuks, waarbij alle 
opdrukken en nuances voorhanden zijn. Het glanspunt der verzame
ling is een prachtstuk Postoffice Mauritius l penny op geheelen brief. 
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Tapling stieif in 1891 in den ouderdom van 36 jaren. Zijn 
verzameling vermaakte hij aan het Britsche museum, waar zij da
gelijks tal van bezoekers bekoort en tot leering strekt. 

De kunstzinnige bewaarder van dezen schat, E. D. Bacon, 
richtte kort daarop een verzoek tot alle verzamelaars, de open 
plekken in de Tapling-collectie aan te vullen. 

Tal van verzamelaars gaven daaraan gehoor met het gevolg, 
dat deze collectie o.a. van Engeland en koloniën tot 1920 geheel 
compleet is. De waarde van de Tapling verzameling wordt thans 
geschat op een millioen pond sterling 

Wij zijn der meening toegedaan, dat Frankrijk door de confis
catie en het uiteenrukken der Ferrari-verzameling de goede kans 
voorbij heeft laten gaan een tweede Tapling collectie ter beschik
king te stellen van de menschheid. 

V. B . 

J^Hieuws uif {j^eHanä. 

De heer G. H. Jaeger, te Libati, schrijft het volgende: 
De „Sturm- und Drangperiode" der Lettische postdirectie met 

betrekking tot de bijna geen eind nemende nieuwe uitgaven en 
provisorische opdrukken behoort nu eindelijk tot het verleden. 
Jammer evenwel, dat de voorgenomen uitgifie van een ,,land
schapserie" niet verwezenlijkt zal worden en de bekende 
„wapenserie" daardoor als de definitieve is te beschouwen. 

Alle zegels der vorige uitgiften zijn met ingang van i Mei j . l . 
buiten omloop gesteld; behalve de genoemde wapenserie zijn 
nu nog alleen geldig de luchtpostzegels. Letland toch heeft 
zich aangesloten bij het Duitsch-Litausch en het Russisch 
luchtpostverkeer. 

De voorraden der buiten omloop gestelde uitgiften zullen 
binnenkort namens de postdirectie worden geveild naar het 
beroemde voorbeeld van andere postadministratiën. Deze voor
raden zijn evenwel zeer gering en zoo heeft men besloten ook 
de fout- en proefdrukken onder den hamer te brengen, j a zelfs 
het druk-uitschot of de zoogenaamde „boeren". 

De onaangename gewoonte, hooge waarden op postwissels en 
postpakketkaarten stuk te snijden of te perforeeren, wordt nauw
keurig, naar Russisch voorbeeld, te Riga gevolgd, waardoor tal 
van goede zegels voor de verzamelaars verloren gaan. 

De waarden 30, 50 en 100 Rubli zijn geheel uitverkocht en 
zullen binnenkort eveneens in het wapentype verschijnen. Zoo 
juist is een 6 Rubli wijnrood verschenen als frankeerwaarde 
voor buitenlandsche briefkaarten, 

Niettegenstaande het ongewoon hooge posttarief vanaf l Juni 
j . l . met 1/3 verminderd is, betaalt men in Letland voor een 
buitenlandschen brief 20 Rubli ( + ^o Mark)! 

Onder dergelijke omstandigheden ontwikkelt zich het post-
wezen slechts uiterst langzaam en dit tarief is een rem voor de 
ontplooiing van handel en industrie, waarvan het geheele land 
de nadeelen ondervindt. 

Voorheen kon men voor i Mark S ä g Letlandsche Rubels 
koopen; thans kost i Rubel meer dan 2 Mark en het Letlandsche 
posttarief is 3 tot 5 maal zoo hoog als het Duitsche. In het 
nabuiige Lithauen is het posttarief beduidend lager dan in 
Duitschland. 

Ik ben in de gelegenheid U de officieele oplaag-cij fers te 
melden van de wapenserie. 

Van de 50 kap. zijn verschenen 200.000 stuk. 
I Rubli 
2 

3 
5 
6 
9 

10 
15 

2.000.000 
3.000.000 • 

200.000 
3.000.000 
(onbekend). 

100.000 
2.500.000 

500.000 
De nieuwe Senf- en Zunisteins Europa-catalogus geven thans 

de noteeringen der oorlogszegels van Smüten en de nooduitgifte 
van Eleja. 

Dat deze Smilten-zegels, die terecht onder Letland worden 
genoemd, zeer zeldzaam zijn, blijkt uit een desbetreffende mede-
deeling der Letlandsche postdirectie, voorkomende in het 
Staatsblad No. 10 van 1921. In het geheel werden slechts 
600 exemplaren overdrukt, waarvan 25/2 kap. 100, 25/3 kap. 
ongetand 200 en 25/3 kap. getand 300 stuks. 

De Eleja-nooduitgifte behoort niet tot Letland, doch tot de 
Bermondt-Awalow uitgiften, dus van de Russische West-Armee. 
Hiervan werden uitgegeven ongeveer 3000 series. 

V. B. 

Wij ontvingen het ondeistaande bericht ter opname: 

Union des Timbrophiles de Luxembourg. 
Fondée Ie 30 Mars 1890. 

Luxembourg, Mars 1922. 
Nous avons l 'honneur de vous informer que sous Ie Haut 

Patronage de S. A. R. Monseigneur Ie Prince Felix, Prince de 
Bourbon de Parme, Prince de Luxembourg, notre Société 
organisera du 27 au 31 aoüt 1922, une 

E X P O S I T I O N I N T E R N A T I O N A L E D E 
T I M B R E S - P O S T E 

ä laquelle pourront prendre part les collectionneurs et marchands 
de tous les pays. 

En méme temps aura lieu ä Luxembourg un 
C o n g r e s P h i l a t é l i q u e 

auquel seront admises toutes les Sociétés qui en exprimeront Ie 
désir et dont voici les principales questions ä discuter: 

Ciéation d 'une Ligue Internationale des Associations philalé-
liques avec bureau de references, dans Ie but de facililer les 
lelations internationales au point de vue de 1'achat et de 
1'cchange de timbres-poste et d 'envisager ä eet effet par quelles 
mesures on pourrait arriver ä voir lever les defenses d ' impoitat ion, 
s 'opposant ä 1'entree libre de timbres-poste des différents pays. 

Unification du numérotage des timbres dans les divers 
catalogues. 

Démarches ä entreprendre afin de regier, Ie cas échéant, par 
une legislation efificace la vente et la circulation de t imbres 
Fournier et d 'autres produits du même genre. 

Nous nous flattens que notre belle cité, de même notre pays 
pittoresque, dont les charmes n 'on t plus besoin d'etre vanlés, 
contribueront ä rendre Ie séjour de nos hótes parmi nous aussi 
agréable que possible et nous comptons tout particulièrement 
sur votre concours pour I 'entière réussite de notre entreprise. 

Nous joignons ä la présente Ie reglement de 1'Exposition 
ainsi qu ' un bulletin d 'adhésion, et nous vous serions oblige si 
vous vouliez nous re tourner ce dernier, düment rempli, pour Ie 
15 juillet prochain au plus tard. 

Les sociétés qui désirent prendre part ä notre Congres, sont 
priés de nous faire parvenir dans Ie même délai les noms de 
leurs délégués. 
Veuillez agréer, M., 1'assurance de notre consideration distinguée. 

U n i o n d e s T i m b r o p h i l e s d e L u x e m b o u r g : 
Le Secrétaire, Le Président, 

PIERRE REWENIG BERNARD W O L F F 
10, rue des roses Avenue Baumbusch 

Luxembourg. Luxembourg. 
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„De Typen der uitgifte Nederland 1867". 
Onder bovenstaanden titel gaf de heei D C Paia i ia m no 

10 (October 1921) van het »Nederlandsch Tijdschrift voor Post 
zegelkunde« een beschouwing over de Typen dezer uitgifte 
zulks naar aanleiding van de op 17 en 18 September 1921 bij 
de firma Joh Enschede & Zonen te Haarlem gehouden tentoon
stelling van de Postwaarden van Nederland en Kolomen 

Genoemde heer Paraira trok daarbij de conclusie, dat een 
samenhangend paai der Typen I en II onmogelijk kan bestaan 

Van gioot belang acht ik het daarom te kunnen mededeelen, 
dat op de te Paiijs op 15 }um 1922 gehouden publieke veikoo 
ping van het vierde gedeelte der beroemde verzameling van 
wijlen den heei M Ferrai i de la Renoticie onder no 298 weid 
verkocht een gebruikt blok van 6 van de 50 cent goud Neder 
land, uitgifte 1867, bevattende de Typen I en II 

Volgens het nummer van 30 jun i 1922 van >L' Echo de la 
Timbrologie< (Uitgave van Yvert & Tellier) biacht dit inleies
sante blok 1200 fiancs op (behalve 17}/^ "/o kosten) 

Ham hm, 8 Juli 1922 P. J H E K K L R 

Assemblee Générale et Annuelle de la Federation 
des Ct»rcles Philateliqups de Belgiques. 

Op deze vergadering \ an den Belgischen Bond, die op Zondag 
9 Juli 1922 te Antwerpen werd gehouden, was de Nedeilandsche 
Bond \ ertegen« oordigd door zijn \ oorzitter den heer G V van 
der bchooren en zijn ie secretaris, den heer Th H Klinkhamer 

Te 1014 uur werden de aanwezigen ontvangen en welkom ge 
heeten door den voorzitter der recipieerende verecmging, Ie Cercle 
philatelique Anversois« m een der zalen van het Restaurant du 
Paon Ro>al 

De eerewijn werd aangeboden, terwijl de voorzitter van den 
Bond, Monsieur W Bigwood^ bedankte 'v oor de ontvangst deze 
vergadering bereid 

Te II uur opende de voorzittei de vergadering en weiden de 
notulen der vorige bijeenkomst gelezen, alsmede de veislagen van 
den secietaris, den penningmeester en den directeur der Rond 
zendingen 

Eenige veranderingen m het reglement werden goedgekeurd 
Bi) acclamatie werd de \oorzitter herkozen, terwijl onder groot 

applaus de Medaille voor Philatelistische veidienste aan hem 
werd uitgereikt, waarvoor deze hartelijk dankzegde 

Hierna had de stemming plaats aan wien de wisselbeker voor 
1921 zou worden toegekend 

BIJ meerderheid van siemmen weid deze toegewezen aan 
Monsieur Rene Poncelet uit Brussel, wegens diens verdiensten op 
het gebied der literatuur 

Ondei groot applaus werd door den voorzitter de beker uitgereikt. 
Monsieur Poncelet bedankte m een keurige rede 
Een ernstig debat lokte de bespreking der valsche Belgische 

Roode Kruis zegels 1914 uit, waarna de voorzitter de vergadering 
sloot 

Te iV^ ure vereenigden de leden zich aan een banquet in het 
zelfde restaurant 

De voorzitter van de Cercle Philatenque An\ ersois stelt \ oor 
een telegiam van hulde te zenden aan Z M den Koning en aan 
H M de Koningin van België, hetgeen met luid handgeklap 
werd begroet, waarna de voorzittei in een speech de leden welkom 
heet aan tafel 

De Bondsvoorzittei spreekt da i rna de gedelegeerden uit Holland, 
Erankrijk en Luxemburg toe, bedankt de Antwerpsche Club voor 
hare bemoeiingen vooi de ontvangt en huldigt haar voorzitter 

Na deze rede speelt de muziek de Nederlandsche, Luxemburg 
scha en Fransche Volksliederen, die staande worden aangehoord 

Hierna spreekt de Nederlandsche Bondsvoorzitter, de heer 
G V van der Schooren, ongeveer het navolgende 

Monsieur Ie President, 
C'est a moi qu 'mcombe 1'honneur de vous apporter les 

salutations des philatelistes necrlandais, unis dans notre Neder
landsche Bond van Vereenigmgen van Postzegelverzamelaars 

Je tiens a vous exprimer par ces cjuelques mots toute la grande 
joie que nous eprouvons d'assister a cette interessante reunion 
annuelle de la Federation des Ceicles philateliques de Belgique 

Je m'apergois avec satisfaction de la presence des delegues 
frangais et Luxembourgois 

Je crois et j 'espcre que ces entrevues interntionales entie ceux 
qui ont Ie bonheur de s'assicier a une oeuvre si interessante en 
importante comme la philatelic seront Ie commencement d' un 
contact regulier 

Sachant, M Ie President, que les philatelistes belges ont deja 
nepuis longtemps entretenu aes relations entre leuis cercles, tout 
comme chez nous, en Hollande, je crois maintenant Ie temps est 
venu pour q u ' u n commun accoid des federations nationales se 
piopage 

J espere, que cette question au procham congres de Luxembourg 
aura un bon resultat 

I a philatelic sera sans doute servie par des pourparlers inter 
nationaux de ses pnncipaux interets, maïs je pense aussi et 
j ' espere que ces sjmphaties philateliques aideront aux bonnes 
relations de nos peuples ' 

Hij eindigt met de drinken op België en de gezondheid ^an 
zijn loemrijk vorstenpaar, en m het bijzonder op de Belgische 
Philatelisten 

Het wooid is daarna aan den afgevaaidigde van Frankrijk, 
Monsieui M Veneziani, Secietane Geneial de la Federation aes 
Societes Philateliques Fiangaises, welke speech met een langduiig 
applaus woidt btg ioe t 

ts'og woidt h t t wooid gtvoeid door den afgevaardigde van 
1 uxembuig, Monsieui P Wolff, President de I Lnion des f im 
biophiles de Luxembourg 

Nadat nog door den voorzitter \ an de Antweipsche Club is 
gedronken op de aanwezige dames, welke speech woidt beantw001 d 
door Madame Geil) uit S^'zwit/, woidt overgegaan tot de verloting 

Zoo behoort dan ook deze dag weei tot het verleden 
Jammer, dat het weder zoo slecht was, dat weinig gebruik kon 

wolden gemaakt van de uitnoodigmg om den dierentuin van 
Antwerpi.n te bezichtigen, die door de viiendelijkheid van het 
Bestuur door al de deelnememers giatis kon worden bezocht 

\ l / \ 
\1/V 
/ N / 

Vragenbus. 

Herman De briefkaarten van Nederland, Suriname en Cuiagao 
met rand, zonder zegel zijn wel degelijk officieele kaai ten 
Ze werden door het postbestuur uitgegeven vooi buiten 
landsch gebruik, toen het port voor deze briefkair ten 
nog niet uniform was, en weid de gebruiker dus in de 
gelegenheid gesteld ze van het ve eischte porto door 
opplakking van postzegels, te voorzien Uit dien hoofde 
moet gij gebruikte exemplaren in het buitenland zoeken 
De ongebruikte exemplaren van Curasao en Suuname zijn 
niet zeldzaam, die van Nederland komen mindei voor, daar 
deze later door het postbestuui van zegelafdiukken zi]n 
vooizien, en hie idoor ontstaan is b v de kaar t blauw 
zegel en bruine l and 

A D Viaagt of sommige Oorlogszegels weikelijk zoo zeldzaam 
zijn als de piijsstijgmg in de prijsli)sten doet vermoeden, ' 
Antwoord Zeker zullen ondei de bergen kaf, die de laatste 
j a ien over de verzamelaars zijn uitgestoit, zich eenige gi aan 
korrels bevinden Welke en hoeveel dat zijr, zullen wij 
misschien over een paar jaai met zekerheid kunnen be
palen Een opmerking wil ik hieiaan nog toevoegen 
Toen WIJ nog in geregelde tijden leefden (voor 1914), was 
het altijd zeer moeilijk een officieele opgave te bekomen 
van het juiste aantal der uitgegeven zegels Nu, in deze 
tijden van verwarring, bestormt een troep soldaten een 
stad, de aanvoerdei draaft naar het postkantoor, legt 
beslag op den zegelvoorraad, Hat dien door een diukkert je 
van een paar letters of een figuuitje voorzien, en een paar 
dagen later biedt een handelaar deze gedecoi eerde zegels, 
naar keuze gebruikt of ongebruikt, te koop aan, dikwiils 
met veimelding dat de geheele voorraad reeds uitverkocht 
1, Dikwerf geeft hij dan nog tot m de eenheden nauw
keurig op hoeveel zegels overdrukt zijn Die organisatie 
is schi t te rend ' maar — ik denk er het mijne van 

A C Voss, 
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Prijslijsten, Adverfenüebladen, 
: ' Catalogi, enz. '•. 

Staulcy Gibbons' Colour Guide for Stamp Collectors. 
Price 2 s. 6 d , postage 5 d 

De firma heeft voor weinige maanden een kleuiengids uitge
geven, die door supplementen moest worden gevolgd, wilde voldaan 
worden aan de meest noodige, doch bijna onuitvoerbare behoefte 
der verzamelaars. De eenige wijze om in deze behoefte te voorzien, 
IS dooi niij in het Nederlandsch Tijdschrift, jaargang 1910, onder 
het motto »Kleuren«, aangegeven aan het slot van mijne ver
handeling, op blz. 117, en die wijze volgde de Engelbche firma 
bij de eerste uitgave Reeds toen »gevoelde« ik, dat zij moei ijk 
v^el verder kon gaan hoe zou zij aan de zegels komen ! Zij zou 
van elke standaardkleur met al hare door menging met meeidere 
of mindeie hoeveelheden van andere kleuien verkregen afwijkende 
tinten een aantal zegel", ongebruikt of gedeeltelijk licht gestem
peld, moeten bijeenbrengen gelijk aan het uit te geven aantal 
gidsen. Dit kon niet, wilde zij een werk ten a 'gemeenen nut te 
volvoeren de geldelijke uitgaven zouden de firma verpl chten 
de vervolgen zoo hoog te prijzen, dat het doel ten volle gemist 
werd, daar geen enkel verzamelaai ze zou koopen. Om nu toch 
te volmaken wat zij begon, greep zij naar een middel, dat nooit 
voor algemeene gidsen van kleuren kan deugen, n l hel doen 
»namaken« van zegelkleuren door een drukker AI heeft zij 
daartoe gekozen de beroemde, vakkundige zegeldrukkersfarma 
Perkins, Bacon & Co , Ltd , ook deze is niet m staat de kleur-
tinten van de haar toegezonden 100 verschillende zegels weer te 
geven is het niet »vervalschen«, zoo de afbeeldingen van cliche's 
van »echte« zegels waren genomen, en welke vervalschte zegels 
zijn ooit in hunne »werkelijke« kleurtint g e d r u k t ' Geen twee 
drukkerijen kunnen dezelfde tinten leveien! 

De uitgevers deden al het mogelijke het werk te doen slagen 
El werd een zegelteekening gemaakt het gekleurde middenbeeld 
is gesteld in een omlijsting, waarin boogvormig de naam der 
firma boven, rechtli]nig het adre= (Strand I ondonW C 2) beneden, 
en daarboven m Imker- en rechterhoek het huisnummer (391) 
m dubbelen kei, alles in kleur op witten erond, verder, uitgeslagen, 
dus m \Mtte letters op gekleurden grond, links »Colour«, rechts 
»Chart« Dit maakt een vergelijking met zegels gemakkelijker 
dan door enkelvoudige, gekleurde blokken het geval is Dat de 
onder elk zegel dezer kaart het is een groot caiton. dat, in 
drieën gevouwen, kan worden opengelegd, zoodat dan de 100 in 
verschillende kleurtmten gedrukte reclame-zegels kunnen bestu
deerd worden — geplaatste kleurbenaming juist is betwijfel ik 
Volgens de Engelschen, ofwel volgens hunne Cnlmcr Dtchonaiy, 
welk boek ik niet ken, is 't mogelijk juist, want zij noemen o m. 
»lila« wat in de verste verte niet op lila gelijkt, zelfs met uit de 
gebezigde kleurstoffen te verkrijgen is. Evenals »lak« is »lilaj« 
Perzisch, het eerste is de naam van een hiuinroodc grondstof, 
die uit de takken van tallooze boomen m de Indische landstreken 
vloeit, en hla is de kleur van de bloemen der rijk bloeiende 
blauw- of mdiffo-boomen, n.l matbleekviolet loopende naar het 
ultramarijn, gelijk de tmten van onze seringen, welke dan ook 
in 't Fransch »lilas«, m 't Engelsch »lilac«, m 't Spaansch »flor 
da lilla«, dit zeker naar 't Perzische »lilaj«, enz worden genoemd 
Ons volk kent, evenals de Duitsche, Fransche, Nederlandsche en 
Amerikaansche technici in ververijen, de kleui best maar »Phi
latelisten« (redacteurs en catalogusbewerkers, hooggedachte 
professoren, mcl ) hebben begrip noch oog voor kleuren Laktood 
is een pleonasme, lakblauw, lakzwart een nog grootere on^in 
dan het onzinnige ultramarijnblmiwrood, hlarood, roodtnolethla, 
roodhla, brumhla, viohtlila, enz Deze benamingen vindt men 
gelukkig niet op de »Colour Chart« ; »lila«, zonder verbinding 
met andere tinten, wordt voor oogen gesteld, en »lak« alleen 
verbonden met bruin resp diep, terwijl, evenals bij oranje- resp. 
bleek-vermiljoen, dezelfde benaming tweemaal voorkomt om reden 
het »lak« genoemde Nevvfoundland-zegel 1861—2 van het »lak« 
evenveel afwiikt als de »oranje- resp bleek-vermiljoen« genoemde 
N. Foundland van 1880 resp de Z Australië van 1860/70. Bij de 
kleuren zijn er, die voortreffelijk de bedoelde weergeven, andere 

die hadden moeten wegblijven Benamingen van kleuren uit het 
planteniijk zijn feitelijk persoonlijke opvattingen, veranderende 
al naar de plaatsen en tijden, waar en waarop ze worden gezien 
Zulke kleuren te willen voorstellen staat gelijk met te tiachten 
de gienzen der uiterste mogelijkheid te overschrijden, appelgroen 
b v wordt voorgesteld, doch niemand heeft zulk een gioenen 
appel gezien. Het is mogelijk, dat enkele appelsoorten, die ik 
ken, welke »i ijp« eenzelfde teedei e, zachtmatgroene kleur behouden, 
bij overfijp woiden met het veilies van hun buitengewoon hjn-
geurigen smaak, de gioengele tint verkrijgen op de kleurenkaart 
te zien, maai dan is en blijft appelgroen toch een voor Philate
listen »onbruikbare« benaming. De firma Stanley Gibbons, Ltd. 
had een allei lofwaardigst doel voor oogen dat, door onoverkomelijke 
bezwaren, op andere vvijze dan oorspronkelijk gedacht, moest 
worden lieieikt Hoe aanhevelingswaaidig de voor mij liggende 
kaart ook zij, aan hoe velen zij ook zonder moeite een begrip 
van kleuren moge bezorgen, naar mijne overtuiging heeft zij, de 
firma, het doel niet bereikt, dat zij wenschte Zooals boven 
gezegd dit doel is alleen te bereiken door verzamelaar'^, die zich 
ten taak stallen de prachtigste, voor »iedereen« belangwekkende 
veizamelingen van »staatszegels« naar hunne kleuren, met hoofd
en bijtinten, samen te brengen, op de wijze als door mij in 1910 
aanbevolen. 

Als voorbeeld Nojmaal rood, Zwitserland 10 c. 1909, licht id. 
Canada (Quebec) 2 c 1908, Napels, 5 gr i860 , blekiood, Grie
kenland, 10 c 1886 (Litho), helderrood, Denemarken 10 c 1906/7, 
hoogrood, Argentinië 5 c 1892 (Deze laatste is een der schitte 
rendste tmten, ZIJ wordt ook »llaprosenrood« genoemd, zij behoort 
tot de helderroode 10 c Denemarken, welke die tint geheel 
zuiver weergeeft Men vergete niet, dat het drukinkttinten, ^̂ 6̂'« 
pri=ma-kleuren zijn. Door bijvoeging van een weinigje ß^eel ver
krijgt men de hoogroode tinten ) Een dusdanige verzameling kan 
ook bevatten, en aldus »voorstellen«, de kleuren naar planten 
e d genoemd, zooals, nevens klaprozenrood aalbessenrood, kers-
rood, krapiood, koperrood, enz. 

Moge uit mijne beschouwing niet worden geconcludeerd, dat 
de besproken kleurenkaartr"(ioo verschillende kleuren en kleur
tmten) van minder groot bedang voor verzamelaars is. Integendeel! 
Het doel, dat aller lof ten volle verdient, moest op een andere 
wijze dan gewild, worden voortgezet, en die wijze, hoe uitstekend 
ook uitgevoerd, kan nimmer voldoen aan het doel der firma. 
Het zijn de nieuwere, de moderne drukinktsoorten, die, benaamd, 
erop voorkomen. Die kleuren zijn van groote waarde voor al 
degenen, die ernstiger verzamelen, zich toeleggen op de verkrijging 
van alle bijzonderheden, waaruit het aantal diukoplagen kan 
worden opgemaakt, een studie, die zij ook voor allen maken, die 
deze ontdekkingen gaarne voor 'n honderdste der »waarde« inkoopen 
of ruilen, en die door liefhebbers echler i'ol »betaald« worden 
en later steeds hooger en hooger m waarde stijgen. Zonder de 
kleurtint te kennen, of haar te kunnen beoordeelen door veige 
hiking, IS 't den verzamelaar onmogelijk te weten of hij al dan 
niet de »zeldzamere«, de »duurste« m een ruilzendmg, of m 
verkoop, z g n zichtzendmgen, enz , geprijsd als de alledaagsche, 
voor zich heeft Ook voor de gewone verzamelaai s moet het 
zelfstandig »staan«, »bezien«, »beoordeelen« de »hoogste« eerziin 
en daartoe dienen alle goede werken op ons gebied, zoomede 
de »goede« artikelen in de »onafhankelijke« — niet die in de 
handelaarspers — vakbladen, en voor »kleuren« de werken, die 
ze aanschouwelijk voorstellen Daarom raad ik hun, zich ook 
'Stanley Gibbons Lid, Colout Chart te verschaffen, 't zij door een 
van onze postzegelhandelaars, 't zij van de firma zelf. 

J. B. R. 

^ ^ Brievenbus. ^ 

Mededeoliiis van de Redactie. 
Het eerelid dei Redactie, de heer J. B R O B E R I , Balistraat 57' 

h-Gravenhage, heeft bereidwillig op zich genomen de boek
bespreking in dit blad 

Vereenigingen of veizamelaars, die een ofandei philatelistisrh 
geschrift ter kennismaking of beoordeeling ontvangen, wolden 
uitgenoodigd dit ter recensie op te zenden aan bovengenoemd 
adres. 

U . K A A J ' J f l J M i p H I . I J I 
WATCRGRAAFSMCel^ •M.YAAR i. C _ D IR . L E O N D E . RAAT 

= : ^ INT.TEU. X U r b * 2 5 5 
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COMITÉ TER VOORBEREIDING VAN DEN 

I P HEDEBUHOSCHEH PHIUTELISTEHDIIO. 
VERZOEK. 

Den heeren en dames bezoekers(sters) van den Deriienden 
Nederlandschen PhilatelUtendag te Arnhem, die v/entchen 
deel te nemen: 

A. het Diner in „Pays Bas" ä f 4 , 

B. den Lunch in „Musis Sacrum" ä f 2,50 
C. den Autotocht ä f 2 , 

wordt vriendelijk verzocht zich daarvoor schriftelijk aan te 
melden bij den heer H. J. VAN ULSEN, Raapopscheweg 22, 
te Arnhem, met bericht van deelname aan A, of B, óf C, 
öf A en B, óf A en C, óf B en C, óf A en B en C en wel 
vóór 13 September a. s. 

NAMENS HET COMITÉ : 
J M. Pos, secretaris. 

B E R I C H T . 
M e t h e t o o g op d e n P H I L A T E L I S T E N D A G 

op 16 en 17 S e p t e m b e r a.s., z a l h e t M A A N D 

B L A D , z o o m o g e l i j k , e e n i g e d a g e n v r o e g e r d a n 
g e w o o n l i j k v e r s c h i j n e n . In v e r b a n d h i e r m e d e 
w o r d e n h e e r e n  v e r e e n i g i n g s  s e c r e t a r i s s e n en 
a d v e r t e e r d e r s v e r z o c h t er z o r g v o o r te wil len 
d r a g e n , d a t de k o p ij u i t e r l i j k 6 S e p t e m b e r 
in h e t b e z i t d e r A d m i n i s t r a t i e is . 

Een onderscheiding. 
Het is ons aangenaam te kunnen mededeelen, dat onze 

Bondsvoorzitter, de heer G. V. v a n d e r S c h o o r e n , te 
Arnhem, is benoemd tot lid der Jury van de Postzegeltentoon
stelling, welke vanwege de „Union de Timbrophiles de Luxem
bourg", te Luxemburg, za' gehouden worden. 

Vereeniging van Postzegelverzamelaars „Delft". 
De secretaris van bovenstaande Vereeniging, de heer J. G. van 

der Staaij , verzocht ons mede te deelen, dat zijn adres is 
Lange Geer 8 a, te Delft. 

I ■ I A D V E R T E N T I E N. 
T 

UITSLUITEND voor LEDEN 
der 

Aangesloten Vereenigingen. 

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

M H. de Gastro, Amsterdam, 
56 Saphatiapark, 

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

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

POSTZEGELHANDEL „VERITAS »9 

N A G E L , NA/ouwERMANSTRAAT 74, H A A R L E M . 
No. YVERT & TELLIER 1922. 

'ê 

» ■ 
i S 

Baden, 22«;—3 en 4 
5_6—7 en 8 
9_10—10«—11 en 15 

17_18—1923 en 24 
Beieren, 2  4 — 5  6  9 — 1 0  1 1 en 12 . . 

15r t 16 1718 en 19 . . . . 
Brunswijk, Pruisen, Saksen, Thum en Taxis, op a 
Bulgarije, 151—155 
Georgië, 10—18 (getand) 
Karinlhië, 119 
Liechtenstein, 25—42 en porl 1—12. . . 
Montenegro, 76—87 en port 20—23 . . 
Nederl. Indië, 4060 mèt 50«; (22 versch.) 
Polen, 201205 
Ukraine, 1341,38 

134147 

/ 8,50 
2,50 
5,50 
1,25 
a, 
4,50 

anvrage. 
ƒ 0,40 

0,50 
1,50 
1,50 
l , -
1,75 
0,20 
0,10 
0,60 

Ukraine, opdruk op Rusland, 15 versch. . . . / 
Oostenrijk (nieuw), 38 verschillende » 

» Toonkunstenaars, 7 versch. » 
Duitsch-Oostenrijk, 20—77 » 

» » Kranten, .1—26 > 
» » port, 12-38 > 

Hongarije, 89-192 » 
195-297 » 

» nieuw: 27 versch. frankeer- en portzegels » 
» Arad, Banat Backca, Baranya. Szegedin, 

Transylvanië, West-Hongarije, totaal 
88 verschillende »■ 

1 000 verschillende postzegels » 
2 000 » » » 
3 000 » » » 
5 000 > » , prijs op aanvrage. 

10 000 » . » » » 

0,75 
1,75 
1,50 
1,50 
0,60 
0,85 

1 2 , 
8 
3 , 

2 5 , 
5 

2 0 , 
35,— 

m, ALLE ORDERS FRANCO AANGETEEKEND, BENEDEN F 5 ,  BIJVOEGEN F 0,25. (117) 

Postzeoelverzamelaars! 
Verzekert Uwe Verzamelingen tegen 

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

IDn. H. LI MP En, ASSURANTIËN: 
Vondeilaan 2, HILVERSUM. Kantoor, 
N. Z. Voorburgwal 316, AMSTERDAM, 
Postbus 129, Telefoon N. 8780. (29) 

LEZERS, 
BEGUNSTIGT 

DE 

Adverteerders! 

P O S T Z E G E L S 
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. 
1 ( 3 " GEEN LEVERING Of MANCOLIJST. (30) 

Adverteert in dit Blad, 
D t R . L E Ö N D E BA.AT 
INT.TEL. XUtO fiZSB 
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TEieiL 
130 

De ONTVANGER DER REGISTRATIE EN DOMEINEN, te Utrecht, zal op 
Donderdag 7 Sep tember a.S., des namiddags te 2 uur , in eene monsterkamer in zaal 5 
van het JaarbeurSgebOUW aldaar, 

VERKOOPEN: 
GEBRUIKTE FRANKEER- EN PORTZEQELS. 

NOTITIËN zijn gratis verkrijgbaar aan de 10« afd. B vau het Hoofdbestuur der 
Posteryen en Telegrafie, Zeestraat 57, te ' s - G r a v e n h a g e . (115 

v-?-} 

UNENTBEHRLICH 
für jeden Sammler ist als Ratgeber 

die reich illustrierte, auf feinstes Kunstdruekpapier gedruckte Manatsschrifi 

„DER DEUTSCHE PHILATELIST" 
Schriftleiter seit 1. Juli 19Z2: 

Oberlandesgerichtspräsident a. D. Wirkl. Geh. Oberjustizrat 

Carl Lindenberg, 
Sachversländiger Beirat des Reichs-Posl-Museums zu Berlin. 

Verlag: M. K Ü R T M A I E R , 
Berlin W S , — — Friedrichstrasse 185. 

Jede Nummer der Zeitschrift enthält: 
Belehrende Aufsätze über klassische und moderne Marken, 
philalelistische Nachrichten aus fremden Ländern, Berichte 
über Auktionen, Ausstellungen und dergl. Bücherbespre
chungen, ausführliche Meldung sämtlicher Neuerschei
nungen aller Länder, 

ferner: Gelegenheits-Angebote 
von Neuheiten, Sätzen, kleineren und mittleren 

Marken, sowie Seltenheiten aller Länder. 
Bezugspreis für 2. Halbjahr 1922: 

durch Postzeitungsamt M 15,— 
unter Streifband vom Verlag M. 35,— 
unter Streifband ins Ausland M. 30,--

Postcheckkonio M. KURT MAIER, Berlin Nr. 12523. 
Probe-Nummer gegen Porto-Ersatz. (114) 

i 
i 
i 
i 
i 
i 
H i 
i 
i 
i 
4 

Eene uit erfenis afkomstige schitterende 
OUDE POSTZEGELVERZAMELING 
:: VAN DE GEHEELE WERELD, :: 
w.o. verschillende landen geheel compleet 
en bevattende bu i t engewone zeldzame 
exemplaren, met een cataloguswaarde van 
ruim fr. 250000,—, tegen billijken prijs 
— TE K O O P A A N G E B O D E N . — 
De collectie is bijeengebracht tusschen de 
jaren 1880 en 1900. Alle zegels zijn met lipjes 
bevestigd in één dik u n i v e r s a l a l b u m . 
Brieven onder n". 116, Bureau van dit Blad. 

AANBIEDING V A N Z E L D Z A M E OUDE 
Beieren, porto 1862, o kreuzer * 
Engeland 1847, 6 penny 
Frankrijk 1853—'60, 1 franc, pracht exempl. (keur Senf) 
Gibraltar 1887, 1 shilling 
Monaco 1885, 1 franc, pracht exempl (keur Thier). . 
Rumenië 1861—'72, 50 bani, pracht exempl. (keur Thier) 
Turksche Eilanden 1909, 2 en 8 shilling * 
Virgin. Eilanden 1883, H, 1, 2yi penny * 
Victoria 1861—'66, 6 penny, oranje, pracht exempl. 

(keur Schlesinger) 
Britsch Guyana 1862, 2 cents (keur Schlesinger), iets dun 
Italië 1919, zeer zeldzaam, complete serie met opdruk 

„Regno d'Italia Trentino 3 Nov. 1918" 

ZEG 
• / 

ELS. 
6,50 

1 2 , -
6 0 , -
1 5 , -

100,— 
30,— 

'% — 
7 -

35,— 
35 , -

175,— 

JOS. LA POUTRE, DEN HAAG, 
POSTZEGELHANDEL, Prins Hendrikstraat 6 i . 

Postcheque giro No. 31822. (118) 

Postzegelhandel P. HOOGfEROIJK, Molenstraat 22, DEN HAAG. | 
GE L E G E N H E I D S - A A N B I E D I N G . 
2.50 NED. INDIË, D opdruk / 3,75 
2.50 » » Dienst opdruk » 2,25 
NEDERLAND 50 cent en / i,— (Jubileum 1913), 

per stel » i,— 

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

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

» » 3 » enkel 2. bedr. » 39,60 
EUROPA » 2 » » » » » 24,— 
JEUGD-ALBUMS / 6,40 / 9,60 ƒ11,20 

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

I..: 
I " : 

i 
ttig" ALLE BESTELLINGEN WORDEN FRANCO TOEGEZONDEN NA ONTVANGST POSTWISSEL. (16) 
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mn 
EUROPA-CATALOGUS 

de voorkeur, wijl hij 
de beste van alle is. 

5de 

druk 

1923 
verschijnt 

in 
September 

a.s. 
TEKST DUITSCH EN FRANSCH. : - : PRIJZEN IN ZWITSERSCHE FRANCS. 

Een MEESTERWERK wat, betreft OVERZICHTELIJKHEID, goede LEESBAARHEID, vakkundige INDEELINO; uitblmkend 
door zijne duidelijke CLICHE's en zeer mooie afwerking, is de Z u m s l e i n - C a t a l o g u s in vooraanstaande kringen van 
Philatelisten als het b e s t u i t g e v o e r d e w e r k erkend geworden. De noteering van de juiste piijzen heeft hem overal bijzonder 
gewild gemaakt. H o n d e r d e n recensies uit alle landen, afkomstig van de pers, verzamelaars- en handelaarskringen, gewagen in 
de meest vleiende bewoordingen over de voortreffelijkheid van den Catalogus, leder, die zich het werk aanschaft, bekomt een 
GRATIS-BON voor een halven jaargang op de uitnemend geredigeerde „ B e r n e r Brief m a r k e n z e i t u n g " , die geregeld een 
aanhangsel en prijsveranderingen van den p h j a t p i o t l o p h PpÜQruaHQP ''°°' " '^" ' ' J"''*^ oplossingen een groot 
Catalogus bevat, bovendien in een bijlage een I IN ÖIC l o l l o U I ri lJolClClUöC j aantal waardevolle prijzen uitgeloofd zijn. 

Eerste Prijs: 500 Zwitsersche francs in contanten. 
Een POSTZEQELmeteenCat. waarde van fr. 300: 2e Prijs. | 3e Prijs: Een POSTZEGEL met een Cat. waaide van fr. 100, enz., enz. 

Wij zoeken in N e d e r l a n d bekende firma's, die tegen hooge provisie den verkoop van onzen Catalogus op zich willen nemen. 
Zich voor dit doel omgaand te wenden tot ons adres in Bern. 

PRIJS VAN DEN CATALOGUS: ZWITS. FRANC, f2.75. 
B e s t e l l i n g e n me t b i j v o e g i n g van h e t b e d r a g te z e n d e n a a n de U i t g e v e r s : 

: — = Markenhaus ZU MSTE IN & Co., Marktgasse 50, B E R N (Zwitserland). 
glllllllllll[lll]lllllllllllllllllllllllllll[ll{!llllllllllIlil[lllllllIII!lllllllllll!llllllllllllllllllllllllllllll|||||||||||n||[|||ID^ 

F. B. TURPIN, 16r STRAND, 
L o N D o N, W. C. 2. 

ONLANGS IN DE GELEGENHEID GEWEEST ZIJNDE IN LONDEN EN PARIJS 

Z E E R M O O I E V E R Z A M E L I N G E N 
AAN TE KUNNEN KOOPEN, HEB IK AAN MIJN REEDS ZEER GROOTEN VOOR
RAAD, EEN KEUR VAN ZEGELS VAN ALLE LANDEN KUNNEN TOEVOEGEN, 

IK VERZOEK DERHALVE AAN H H. VERZAMELAARS 
ZICHTZENDINGEN VAN EERSTE KWALITEIT ZE
GELS BIJ MIJ AAN TE VRAGEN. AANZIENLIJKE 
KORTING OP DE PRIJZEN VAN DEN CATALOGUS. 

BASES YVERT OF STANLEY GIBBONS 
V O O R W A A R D E N O P A A N V R A A G . 

MET DE VERSCHIJNING VAN DEN NIEUWEN YVERT-CATALOGUS, DOCH OOK TE VOREN 
REEDS. ZAL HET MIJ ZEER AANGENAAM ZIJN VAN MIJNE OUDE CLIENTEELE 
M A N C O - L I J S T E N TE MOGEN ONTVANGEN VOOR HET NIEUWE SEIZOEN. J 

mm r/äi[|| 
M I J N V E R T E G E N W O O R D I G E R ZA1_ I N D E M A A N D S E P T E M B E R 
I N G E N E V E , T I J D E N S D E T E N T O O N S T E L L I N G . A A N W E Z I G 
Z I J N , E N Z A L A L D A A R G A A R N E B E S P R E K I N G E N H O U D E N OP 
A A N V R A A G A A N M I J N K A N T O O R . _ _ _ — 

nilllllllliillllllllliiiiiiiiiiiliiliiiiiiiiiiiiiiiiiiiiliiiillifiiiiiiiiiiiiiiiiiiiDiiiiiiiiiiiiiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii^ 
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ZELDZAME BRITSCHE KOLONIALE ZEGELS. 

T. A L L E N , LONDON E 11, ENGLAND. 
„CRAIGARD" BLAKE HALL RË., WANSTEAD. 
IK BEN EEN SPECIALITEIT IN BRITSCHE KOLONIALE ZELDZAAM

HEDEN, EN ALLEEN ZEGELS IN DEN MEEST ONBERISPELIJKEN 
STAAT WORDEN I N ' MIJN VOORRAAD AANGETROFFEN. : : 

M A N 0 0  L I J S T EN 
HEBBEN MIJN PERSOONLIJKE NAUWKEURIGE AANDACHT. 

ZICHTZENDINGEN WORDEN OP AANVRAAG TOEGEZONDEN. 
(92) 

Oiriv .••■•.•«•.' 

Posfzegelhandel 
G. KEISER Ec ZOON. 

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

Bankrekening; De Twenfsche Bank. 

GROOTE KEUZE 

in alle soorten Zooels teyen billijke prijzen. 
Speciale zomeraanbieding. 

Griekenland 1901/OZ. 
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 sfuks te zamen in ongebr. prachtstuk
ken voor slechts f ö,50 (Yvert fr. Q2,—). 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 zeldT.ame 
uitsluitend oude zegels (5) 

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

Postzegelhaüdel J. H DONNfil, 
Kettingstraat 21, DEN HAAG. 

Uitsluitend handel in ZELDZIAMHEDEN 
en NEDERLAND en KOLONIËN. 

D D 

TE KOOP 

GEVRAAGD: 

n D 

D G 

ongebruikt 
en 

gebruikt. 

D a 

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

VOOR PAREN, STRIPS EN 
BLOKSTUKKEN WORDEN 

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

^^ (19) 
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Nieuwe leden. 
No. 100. L. J. Tonnet, Marksingel 7, te Breda. (Sectie I.) 
E.Z. 
No. 405. mevr. C. H. van Dorpvan Dorp, Cantonlaan 4, te 
E. Baarn. (Sectie IV.) 
No. 339. J A. Schelling, Bankbeambte, Appeldijk B 222, te 
E.Z. Gorinchein. (Sectie V.) 

Candidaatleden. 
o. Claasen, oudkapitein Ind. Leger, Rozenlaan i a, Ie Ginneken. 

(Eigen aangifte ) » 
F. C. Erkelens, OpperWachtmeesterAdministrateur ie Batterij 

5e Regiment VeldArtillerie, te Amersfoort. (Voorgedragen door 
A. M. Th. Lindner, te Breda.) 

Adresverandering. 
No. 359. L. E. M. Buijtendijk, te Tilburg, thans Noordstraat 

48, aldaar. (Sectie III). 

Aauliondiging. 
LEDENVERGADERING op Maandag 11 September 1922, des 

avonds te 8 uur, in de bovenzaal van de „ B e u r s v a n 
B r e d a". (Ingang St. Janstraat.) 

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

Opgericht 1 November 1902. 
Goedgekeurd bfl Koninklflk Besluit van 2 Juni 1903, n». 68. 
Secretaris: J. A. K A s ï E i N, Bilderdijkkade 18, Amsterdam. 

Vergaderingen. 
BESTDURSVERGADERING op Zaterdag 19 Augustus 1922, des 

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

LEDENVERGADERING op Zaterdag 26 Augustus 1922, des 
avonds te 8 uur, in Hdtel „K r a s u a p o 1 s k y" , 
Warmoesstraat, te Amsterdam. 

De ie Secretaris, J. A. KASTEIN. 

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. 

Opgericlit 8 September 1906. 
Koninkiyk goedgekeurd 22 Juli 1907. 

Secretaris: J. H. B. F E L D B R U G G E , VerLHoogstr.36,yi/(7«//öorif. 
Secr. afd. Vlaardingen: H. V A N D E R M E IJ D E N , Vlaardingen. 
Secretaris afd. Gouda: H. D. B O O T , Kattensingel 13, Gouda. 

Candidaatleden (ingaande 1 September). 
P. Groenhart , Lumeystraat 52 tó, Amsterdam. 
D. Tholen, Wilhelminapark 56, Utrecht. 
G. W. van Vloten, Kanonstraat 4, Utrecht. 
C. Maassen, Pemalang, Res. Pekalongan (Java). 

Bedankt als lid. 
J. Klaasesz, Middenbeemster. 

Adresveranderingen. 
J. P. Rosendaal, wordt Noordstraat L 124, Middelburg. 
J. van Dongen, wordt Van der Mondestraat T^bis, Utrecht. 

Yerbetering. 
De in lidmaatschapoverschrijving in het vorig Maandblad 

vermelde W. J. Melchers moet zijn W. J. Melchers H.zn. 
Mededeeling. 

In de maand Augustus geen vergadering. 
Vergaderingen. 

BESTUURSVERGADERING op Dinsdag 19 September 1922. 
ALGEMEENE VERGADERING op Dinsdag 26 September 1922. 

' " ^ De Secretaris van de Ph.U.V., 
■ \ FELDBRUGGE. 

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

Opgericht 17 April 1897. 
Als rechtspersoon erkend by Kon. Besl. van 20 April 1903, u". 58. 
Secr.: C.J. COELAND,VanWeede v. Dijckveldstr. %o,''s-Gravenhage. 

Oandidaat werkendlid. 
A. D. Doorman, Balistraat 100, 'sGraveiihage. 

(Voorgesteld door den heer L. Mazel.) 

Bekendmaking. 
In Augustus vindt er geen bQeenkomst plaats , ingevolge 

besloit ter bijeenkomst van 24 Juni j . l . 
De Secretaris, C. J. COELAND. 

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 , , d e G l o b e " , 
te ARNHEM. 

Opgericht 12 Januari 1897. 
Erkend bfl KoninkIflk Besluit van 26 September 1911, n». 33. 

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

Adresverandering. 
No. 62. W. J. Lambeek, naar Prins Hendrikkade 34«, Zaandam, 

VEKGADERING. 
OPPICIEELE VERGADERING OP DINSDAG 12 SEPTEMBER 
1922, DES AVONDS TE 8 UUR, IN DE »DIRECTIEKAMER« 
 VAN »MUSIS SACRUM« TE ARNHEM. — 

UITREIKING VAN HET „INSIGNE" NA AFDRACHT 
:- VAN F 1,50 AAN DES PENNINGMEESTER. ■: 

Aanwflzing van de commissarissen voor den Dertieudeu 
— Nederlandschen Philate l is tendag te Arnhem. — 

K O M T A L L E N I! 

Internationale Vereeniging ,,Philatelica", 
te ' sGRAVENHAGE. 

Opgericht 1 Januari 1911 als I. P. V. „UoUaudia". 
Statuten goedgekeurd by Kon. Besluit van 8 Maart 1912, n'. 4 
Secr.: H. G. V A N L O C K E R E N , Obrechtstr . 147, 'sGravenhage. 

VERSLAG der ALGEMEENE VERGADERING op 
Woensdag 26 Juli 1922, in Café „HoUandais", 
Groenmarkt, te 'sGravenhage. 

Aanwezig 37 leden. Afwezig met kennisgeving mej. Huisman, 
mevr. Hoogerdijk en de beeren Kwantes, Dorbeck, Hoogerdijk 
en Stofregen. 

Prijzen voor de verloting zijn geschonken door de beeren 
Maingay en Verlegh. 

De voorzitter opent de vergadering met een bijzonder welkom 
aan den heer Maingay uit Brussel, die dezen avond onze verga
dering bijwoont. De heer Maingay deelt mede, dat het 25 centimes 
zegel, waarvan hij 10 stuks voor de verloting van heden avond 
schonk, uitgevoerd is in boekdruk; een van de minst mooie 
uitvoering der Belgische zegels. Dit soort zegel komt uit tot en 
met de waarde van 4o centimes, het 2 fr. zegel zal groen, het 
10 fr. zegel donkerrood van kleur zijn en in .'I/^C/ZÄ/Ä« vervaardigd 
worden. 

Nadat de notulen zijn aangevuld met de mededeeling, dat van 
de firma Keiser eene dankbetuiging is ingekomen voor den ge
lukwensch, bij haar 25jarig jubileum toegezonden, worden zij 
goedgekeurd. 

De voorzitter doet eenige mededeelingen naar aanleiding van 
een vraag van den heer Van Heugten over beroep, enz. van 
candidaatleden. 

De candidaatleden worden aangenomen. 

 f . JU lJJJJ j IB i lHUj l 
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De heer Reijeise meent te moeten opmerken, dat het gewenscht 
is, en wel in 't belang der Vereeniging, wanneer leden tegen 
aanneming stemmen, deze leden hunne of hare bezwaren vooraf 
aan het bestuur mededeelen. 

Bij de verloting van zegels valt de ie prijs aan den heer Laros 
ten deel. De veiling van zegels brengt f6i ,4o op met eene bate 
van f 6,14 voor de kas. De Secretaris. 

Geroyeerd als lid, 
w e g e n s f r a u d e bij d e r o n d z e n d i n g , 

J. M. Frencken, te Voorburg. 
Adresveranderingeii. 

No. 58. A. van Rijswijk, Stuwstraat 65, Den Haag. 
No. 121. mevr. C. B. van Dorssen, Waldeck Pyrmontkade 

132, den Haag. 
No. 117. F. j . M. Hotz, Perponcherstraat 115, den Haag. 
No. 4o. P. J. C. Dorbeck, Harstenhoekweg 32, Scheveningen. 
No. 103. C. J. Kwantes, Tak van Pooitvlietstraat 53, rfc«/Ä«if. 

Aangenomen als lid. 
No. 25. E. van Zetten, Nieuwstraat 2-5, Wageningeii. 
No. 132. A. C. van der Stiaaten, Netcherstraat 110, ^Ü« ÄVJ«^. 
No. 138. Th. Gijzeman, Twentstraat 175, den Haag. 

Candidaat-lid. 
S. van der Heide, Maarten Trompstraat 16, Delft. 

(Voorgedragen door den heer Huijzer.) 
Vergaderingen. 

BESTUURSVERGADERING op Woensdag 23 Augustus 1922, 
des avonds te ï ' / i ""ir, in zaal I van Café »HoUandais«, 
Groenmarkt, te 's-GraTenhage ; daarna ALGEMEENE VER
GADERING, ter zelfde plaatse , te 73/4 uur. 

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

Nederlandsche Philatelistische Vereeniging 
,,Op Hoop van Zegels", 

te HAARLEM. 
Opgericht 1 Maart 1911. 

Erkend bfl Koninklijk Beslait Tan 1 NoTember 1912, n", 39. 
Secret . : G. D. S W A N E N B U R G D E V E Y E , Schotersingel 109, 

Haarlem. 

Aangenomen als lid. 
H. H. van Dam C,Hzn., Binnenweg 129, Rotterdam. 

(lid no. 125.) 
Voorgesteld als lid. 

P. Risselada, Bosch en Vaartstraat 20, Heemstede. 
(Voorgesteld door G. D. Swanenburg de Veye, lid no. 12.) 

D. H. Oerlemans, Vrijhoeven-Capelle (N. Br.) 
(Voorgesteld door W. B. Blokhuis, lid no. 118.) 

Adres verandering. 
H. J. P. Sluijp, Willem Arntzkade 45, Utrecht (lid no. 4.) 

Philatehsten-Vereeniging ,, Groningen ", 
te GRONINGEN. 

Opgericlit 16 September 1915. 
Erkend b<j Koninklflk Besluit Tan 13 December 1915, n». 78. 
Secretaris: C. M E I J E R , Oude Boteringestraat 39, Groningen. 

YERSLAG der vergadering, gehouden op Maandag 
10 Juli 1933, in de „Bodega", te Groningen. 
Aanwezig II leden. Bij afwezigheid van den voorzitter opent 

de secretaris de vergadering. 
De notulen van de vorige vergadering worden goedgekeurd. 
Met algemeene stemmen wordt de heer D. H. Botje, te 

Groningen, voorgesteld door dr. Frima, als lid aangenomen. 
Ter sprake komt de afvaardiging naar het Philatelisten-Congres 

te Arnhem op 16 September. Geen lid stelt zich beschikbaar en 
de vertegenwoordigers zullen vermoedelijk ook niet de onkosten 

willen dragen. De heer Van Herwerden acht representatie van 
onze Vereeniging ten zeerste gewenscht; het voi ige jaar ontbraken 
we ook al in Haarlem, dat opzien verwekte. De heer De Vogel 
zou gaarne de punten bespreken, welke op het Congies zullen 
worden behandeld. De vooizitter zegt, dat die punten wel tijdig 
zullen inkomen en op een der eerstvolgende vergaderingen 
onder oogen kunnen worden gezien. Evenwel voegt hij er bij, 
dat men van resultaten van dergelijke Congressen niet het minste 
moet verwachten; daarom zijn ook zijn inziens de dure reiskosten 
weggeworpen, tenzij men van feestvieien houdt, wat toch alle 
Congressen als hoofddoel hebben. 

De heer Van Herwerden vertoont een collectie oorlogszegels 
en volgende uitgiften in fraaie perfectie, daar ook zeldzame 
series aanwezig zijn, b.v. Danzig Innendienst , Esthland Eesti 
Post, Monaco Weezenzegels, Tchechoslowakije met de dure 
opdrukken Posta Ceskoslovenska, enz. Daar de verzameling wordt 
opgeruimd, wordt menigeen een lang gezocht zegeltje machtig. 

Nadat eene verjoting onder de aanwezigen heeft p laa t sgehad , 
sluiting. 

Nota. 
De leden worden verzocht geen ledenlijst aan buitenlandsche 

handelaren af te geven, aangezien deze heeren zich de viijheid 
veroorlooven aangeteekende zichtzendingen met ongewenschte 
en onbruikbare zegels aan ons adies te zenden. 

Vergadering. 
Maandag 11 September 1922, te 8 ^ uur, in de „Bodega" , 

Gnldfnstraat, Ie Groningen. De Secretaris, C. MEIJER. 

P h i l a t e h s t e n - V e r e e n i g i n g , , Z u i d - L i m b u r g " , 
te MAASTRICHT. 

Opgericht 19 December 1921. 
S e e r . : S. V . 4 N D E R K L O E T , Ach te r ' t Vleeschhuis 2, Afacj-^w/«/. 

KORT VERSLAG van de vergadering op Maandag 
17 Juli 1922, te 8 uur n.m., in Café Restau
rant „Aux Pays Bas", te Maastricht. 

De opkomst der leden met 24 is zeer goed te noemen. Wegens 
afwezigheid van den secretaris Van der Kloet voor + een maand, 
neemt de penningmeester Bloema diens functie waar. De heer 
dr. Van Aubel te Meerssen wordt aangenomen als lid. De alge
meene verloting, waarvoor een bedrag door de kas beschikbaar 
was gesteld en waaraan alle leden deelnemen, vindt onder veel 
animo p'aats. Het bestuur loot voor de niet-aanwezige leden. 
De prijzen van deze laatsten zullen door den secretaris toegezonden 
worden. De bibliotheek ontvangt van den heer Van Oppen een 
pakket »111. Briefm. Journal«, die als alle boekwerken enz. in 
dank worden aanvaard. 

In verband met de toenemende werkzaamheden van den ie 
commissaris van rondzending, wordt de heer Van Dishoek bereid 
gevonden als 2e commissaris van rondzending een deel op zich 
te nemen. De heer Gadiot wordt eveneens bij acclamatie benoemd 
tot plaatsvervanger van den heer Hagedoom, die eind Augustus 
Maastricht gaat verlaten. 

Door giften van een 8-tal leden is het mogelijk nog een kleine 
extra-verloting te houden, -die, dank zij het daarbij gebruikte 
lottospel, niet minder animeerend was dan de eerste. Voor de 
veiling waren geen, voor de onderlinge beurs echter wel liethebbers 
te vinden. De Secretaris. 

Nieuw lid. 
No. 53. dr. van Aubel, te Meerssen. 

Mededeelingen. 
De op 17 Juli getrokken prijzen door de niet-aanwezige leden 

zullen worden toegezonden. 
De leden, zoowel in als buiten Maastricht, worden beleefd 

verzocht hun contributie (f 4,—) en entree (f l, —) te storten of 
over te schrijven op postrekening no. 62247 Maastricht van den 
penningmeester P. Bloema, voorzoover die nog niet voldaan werd. 

Vergaderingen. 
Maandag 7 Augustus 1922 1 te lkens te 8 uur, in de achter-
, , , „^ > zaal Tan Café-Restaurant »Aux 
Maandag 21 Augustus 1922 j pays Bas«, Vrgthof, Maastricht. 

De w.n. secretaris, P. BLOEMA, 
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