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J. MEBUS, 
POSTZEGEL HAN DEL, 
Korte Lijnbaansteeg 4, bij den N Z Voorburgwal, 

Postbox 883, Telefoon 3473 C, 
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VRAAGT PßIJSCOUHANT „UNIVERSUM" 
EN PKIJSIOURANT „ N E D E R L A N D " ' . 
OSS" GRATIS OP AANVRAAG. I g f l 
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Nederlandsche Bond van Vereenigingen van 
Postzegelverzamelaars. 
Opgericht 26 Juni 1908. 

Als Rechtspersoon erkend by Koninkli|k Besluit -»an 
27 Jul i 1908, No. 67. 

P R O G R A M M A . 
VOOR DEN 

DERTIENDEN NEDERLAND8CHEN PH1LATELI8TENDAG, 
OP ZATERDAG 16 EN ZONDAÖ 17 SEPTEMBER 1922, 

IN »MUSIS SACRUM«, TE ARNHEM 

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

Philatehstendag m den »Foyer« van »Musis 
Sacrum«, te Arnhem, door den heer G V van der 
Schooren, Voorzitter van den Nederlandschen 
Bond van Vereenigmgen van Postzegelverzame 
laars 
Fotografische opname 
Daarna bezoek aan de kleine Tentoonstelling van 
Geldersche verzamelingen in de nevenzaal van 
den »Foyer < (Deze Tentoonstelling kan bezichtigd 
worden alleen Zaterdag van 11 tot 3}^ u u r ) 

1 uur - Lunch m »Musis Sacrum « 
2 uur — Dertiende Algemeene Vergadering van den 

Nederlandschen Bond van Vereenigmgen van 
Postzegelverzamelaars m den »Foyer« van »Musis 
Sacrum « 

A g e n d a 
I. Opening 
2 Notulen der vorige vergadering 
3. Ingekomen stukken en mededeelmgen 
4 Verslagen van den Secretaris en den Penningmeester. 
5 Bestuuisverkiezmg (Art 9 H R ) 
6. Beraadslaging ovei het al of met houden van een 

Philatehstendag m 1923 
7 Vaststelling van de plaats, waai de volgende jaarlyksche 

algemeene vergadering zal woiden gehouden 
8 Rond Vlaag en sluiting 
N B Deze veigadei ing is toegankelijk \oo i a l l e leden dei 

aangesloten Vereenigmgen 
De vertegenwoordigers worden herinnerd aan ait 27 

H R , hetwelk bepaalt, dat zij bij verhindeimg hun 
stem kunnen overdragen, mits hiervan vooi de vergadering 
schriftelijk aan den 2en secretaiis is kennis gegeven 

4 uur — Reunie aan de Theeschenkenj op »Sonsbeek« 
7 uur — Gemeenschappelijk Diner in Hotel »Pays Bas«, 

Groote Markt 
N B In de onmiddellijke nabijheid dei vergaderzaal zal een 

tijdelijk Postk-intoor ge\es t igd zijn, waai frankeeizegels 

en briefkaarten verkrijgbaar zullen worden gesteld en 
tevens gelegenheid zal bestaan tot verzending van voor 
het binnen en buitenland bestemde stukken 

Gebruik zal worden gemaakt van een afzonderlijken 
stempel met het inschnft Arnhem, 16 September 1922 
XlIIe Ned Philatehstendag 

Het kantoor zal alleen Zateidag geopend zijn van 10 
tot 4 uur 

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

A g e n d a 
1 Welke middelen kunnen woiden aangewend om het ver

wisselen van zegels te v o o r k o m e n ' 
2 Is het stichten van een Rijkspostmuseum in Nederland 

wenschelijk ' Zoo ja , hoe kan deze stichting bevordeid w o r d e n ' 
3 Heeft de staat recht op de frankeerzegels op postpakketten, 

postwissels en andere poststukken ' 
Inleider van genoemde 3 punten de heer J .M TPos, te Arnhem. 
4 Is het gewenscht, in verband met het standpunt, waarop 

de philatehe thans in NederlaiK' staat, om aansluiting te ver
zoeken bij het bestaande »Koninklijk Nedeilandsch Genootschap 
voor Munt en Penningkunde«, om daarvan dan b v. te maken 
een Koninklijk Nederlandsch Genootschap voor Munt-, Penning
en Zegelkunde ' 

5 Verdient het aanbeveling om in het vervolg de korte ver 
slagen der gewone vergaderingen van bij den Bond aangesloten 
vereenigmgen, met meer m het Maandblad te doen o p n e m e n ' 

Inzender van de punten 4 en 5 de heer J B H Asbeek Brusse, 
te Heemstedi. 

6 Wetenschappelijk verzamelen 
7 Uitloven van prijzen voor de beste voordracht of inleiding 

op het Congres, toe te kennen bij meerderheid van stemmen 
der aanwezigen 

Inleider van de punten 6 en 7 de heer Leon de Raay, te 
Watergraafsmeer 

8 Rondvraag 
1 uur — Gemeenschappelijke lunch m »Musis Sacrum« 
2 uur — Voortzetting van het Congres 
3 uur — Auto-tocht m de omstreken van Arnhe?n 

Afiit van >Musis Sacrum <, over Velp, Zijpenberg, 
Rozendaal, Openluchtmuseum 

Nederlandsche Vereeniging van Postzegelverzamelaars. 
Als rechtspersoon erkend by Koninklyke Beslai ten Tan 

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

Nieuwe leden. 
551 G Altorfïer, Groote Oost, Hoorn 
552 J A Corvei, Groote weg 25, Magelang (N I ) 
553 H Th Doz>, Lombangweg 8 Bandoeng (N I ) 
554 V A K J Farensbach, Atjeh Handelmij ,Ä'örfa7fff(^fl; (N I ) 

Aanmeldingen voor het lidmaatschap. 
G J C Aveling, ie weiktuigk Gouvern M a r , O/g/i/t^ (Atjeh) 
J Brouwer, direct pos tk , Tebzng Tmggt Delt (S O K , N I ) 
W. Burghard, Tjzatms (Java, N I ) 
H C Carpentier, gem ambt, Tebm^ Tm^gt Delt {b O K ,'N I ) 
W Cebi at, Engelbracht van Bevervooi delaan 18, Bandoeng ( N I ) 
dr J A Hoelen, arts, Brmklaan 124, Biissnm 
] van der Hoeven, Lho-Nga (Koeta Radja), Atjeh (N.-I) 
H J Pluijm, Bilitonstraat l8, Bandoeng (N I ) 
R D Simons, piaktizijn b/h Hof v Justitie, Paramaribo 
M H Stephan, P. O Box 14, Paramaribo 

55 

202 
144 

Afgevoerd. 
C Ph J van Vlieiden ji 

Bedankt met 31/12 '22 
A H de Jonge A H zn 
W Russell 

432. 
450. 

P Vredenduin j r 
L Zeehandelaar 

C A DIR. L E O N D E RA.AY 
= • I N T . T E L . r u r O «2S5 



II NEÜERLANDSCH MAANDBLAD VOOR PHILATELIE. i6 AUGUSTUS 1922. 

Adresveranderingen. 
546, K. H. van Brederode, thans Groote Houtstraat 122 , / /aa^ to» . 
540. H. den Duijn, thans Bisschop Hamerstraat 5, Nijmegen. 
511. H. W. J. Muller, thans Haagweg 21, Rijswijk (Z.-H.) 
216. J. J. Roeloffs Valk, thans Noordwijk 36, Weltevreden i^.-l.) 
449. A. Schoufour, thans Osseweistraat 45 b, Rotterdam. 
198. A. J. Warren, thans Stoneleigh, 57 Church street, Epsóm. 
209. mr. W. S. Wolff de Beer, thans Van Baeilestraat 65, 

Amsterdam. 

KORT VERSLAG der Bestuursvergadering op Zon
dag 13 Augustus 1922, te Amsterdam. 

I. Behandeling der Begrooting 1923, met als belangrijkste 
voorstellen aan de Alg. Vergader ing : 

a. Wijziging van art. 33 van het Huish. Regl . : Aan elke 
afdeeling wordt jaarlijks uitgekeerd eene som van f30,—, boven
dien voor ieder lid boven de 12 voor retributie in aanmerking 
komende afdeelingsleden, eene retributie van f 0,50. Tegen 
stemt de heer Klinkhamer. 

BEGROOTING 1923. 
ONTVANGSTEN. UITGAVEN. 

Hoofd- irtitei stuk, Artikel, OMSCHRIJVING. Hoofd
stuk. Artikel. OMSCHRIJVING. 

Leden. 
Contributiën . . 
Entreegelden . . 

/ 3 6 5 0 , -
» 30,-

II. 

III. 

IV. 

Tijdschriften. 
Overschot Exploitatie Tijdschrift Memorie. 

Verkoop. 
Winst ƒ 500,-

Diversen. 
Advertentiën Jaarboekje 
Toevallige Baten . . . 

/ 45,-
» 15,-

/ 3 6 8 0 , -

Memorie. 

/ 500,— 

ƒ 6 0 , -

Aldus vastgesteld: 
De Voorzitter, 

w.g. G. V. van der Schooren. 
De Penningmeester , 

w.g. T h . H. Klinkhamer. 

Gezien de Financieele-Comm. 
w.g. dr. A. van Eldik. 
w.g. L. van Essen Mz. 
w.g. G. J. Stork. 

III. 

IV. 

V. 

VI. 

VII. 

/ 4 2 4 0 , — 

T O E L I C H T I N G O P 
ONTVANGSTEN. 

Hoofdstuk I, Artikel i . Geraamd in verband met het aantal 
leden op i Augustus 1922 ad 535 tegen een contributie van 
f6,50, terwijl is gerekend op eenige oninbare posten, alsmede op 
bedanken en op de toeneming van het ledenaantal in 1923. 

Hoofdstuk II. De beide posten Abonnementen en Advertentiën 
zijn vervallen en is een nieuwe post ontstaan. 

Deze post is in verband met de fusie der Tijdschriften en het 
voor de eerste maal niet te ramen bedrag pro memorie uitge
trokken. 

Alle overige posten bleven ongewijzigd. 

Algemeene iiitgaven. 
Reis- en verblijfkosten Bestuur 
Lokaalhuur 
Porti , Secretariaat en Archief 
Algemeene Vergadering. 

Bibliotheek. 
Onderhoud 
Aankoop 
Berging ■. 
Assurantiepremie ' 
Leescirkel 

Afdeelingen. 
Retributiën 

Tijdschrift. 
Redactie, drukken, expeditie . 

Diversen. 
Jaarboekje 
Propaganda 
Lidmaatschap Ned, Bond . . 

Buitengewoon. 
Commissie Handboek. 
Garantiefonds Handboek deel I. 

» » » II. 

Onvoorzien. 
Onvoorzien 

/ 400,— 
» 20,— 
» 300,— 
" 75,— 

/ 40,— 
» 25,— 
» 40,10 
» 5,80 
» 40, — 

/ 795,

/ 45°,

/ 2000,— 

ƒ 200,-
» 100,-
» 200,-

/ 5°,-
» 100,-
» 150,-

/ 44,10 

/ 150,90 

/ 450,— 

/ 2 0 0 0 , — 

/ 500,— 

/ 300,— 

/ 44,10 

/ 4 2 4 0 , — 

D E B E G R O O T I N G 1923. 
UITGAVEN. 

Hoofdstuk I, Art. 3 en 4. Eenige verhooging was noodzakelijk. 
Hoofdstuk II, Artikel 5. Deze post is verhoogd in verband met 

abonnementen op buitenlandsche tijdschriften, die vóór defusie, 
als ruilnummers, gratis werden ontvangen, en tevens wegens uit
breiding der deelname. 

Hoofdstuk III, Artikel i . Deze post is iets veihoogd, gezien de 
uitgaven in 1931 en in verband met eventueele verhooging der 
retributie. 

Hoofdstuk IV, Artikel i . In verband met de fusie der tijd
schriften kon deze post aanmerkelijk worden verlaagd. 

Post 2. Assistent Hoofdredacteur kwam te vervallen. 
Bij Hoofdstuk V kwam ingevolge de fusie de post Vertrou

welijke Mededeelingen te veivallen. 
Artikel 2 kon een kleine veihooging velen. 
Artikel 3. Deze post is iets verhoogd met de toename van het 

ledenaantal . 
Hoofdstuk VI, Artikelen i en 2. Deze posten zijn verhoogd in 

verband met de spoedige uitgifte van deel II van het Handboek. 
Post 2 is gesplitst. 

De overige posten bleven gelijk als ten vorigen jare. 

i d r - j t * * j r j ^ j « ! i i i < i . i j i 
VVATCRORAArSMECFV -M.YAAR tC^ ^ _ O I R . L E O N D E RA/XY 

= • INT.TEL. X U I O fi255 [ 



13 SEPTEMBER 192^ NEDERLANDSCH MAANDBLAD VÓÓR t H I L A l E L l E III 

b De contributie vooi de geuone leden vooi het jaar 1923 
te bepalen op f 6,50 

2 Voorstel tot wijziging \ an ai t 24 van het Huish Rcgl in 
De belangen der Veieeniging ten opzichte van het tijdschrift 

worden vei tegen«ooidigd dooi twee door het bestuur telken 
jare atngevvezen leden 

3 Voorstel te besluiten over de wijze, waaroD het 40 j ang 
bestaan der Nederlandsche Vereenigmg van Postzegelverzamelaars 
in 1924 zal worden gevierd 

4 Ingekomen schiijven der Afd Amsteidam, d d 26 April 
1922, waarin de Afd zich bereid veiklaait hare motie m zake 
Bondslidm tatschap in te trekken, ondei voo waarde echt t r , dat 
h t t bedrag, dat door de Ned Ver voor het Bondslidmaatschap 
betaald wordt, meer pioductief gerraakt zal worden dan tot heden 
het geval is geweest 

5 Ten einde onze internationale betiekkmgen te versteiken 
a een ex Handboek voor Kol postw I beschikbaar te «tellen 

voor de Tentoonstell irg m Luxenihire, 
b eene medaille m verguld porcelein beschikbaai te stellen 

vooi de Tentoonstelling in Bu lijn 
(WIJ kunnen nog mededeelen, dat door de Ned Vei een 

medaille in brons op de Tentoonstelling m Luxembtire^ is toege
kend voor de inzending Nedeiland en Kolomen, aan den heer 
Maingaj, ons wel bekend als vertegenwooidiger van B e i g e op 
den Philatelistendag in Haailem ) 

ACrBVDi der Jaarlyksche Algemeene Vergadering op 29 
October 1922, te Amsterdam 

1. Opening Mededeelmgen 
2. Verslag der Alg Vergader ng, gehouden te Utrecht op 16 

Oct 1921 (Zie V M November 1921) 
3 Verslag over 1921 (Zie jaarboekje 1922) 
4 Rekening en verantwoording 1921 Rapport en conclusie 

der financieele commissie (Zie jaaiboekje 1922) 
5 a Voorbtel van het bestuur tot wijzigng vana i t 33 Hui^h 

Reglement 
Aan elke afdeeling woidt jaarlijks uitgekeeid eene «om van 

f 30,—, bovendien vooi ieder lid boven de twaalf voor retributie 
\Xi aanmerking komende afdeelingsleden, eene l e tnbut ie vanf 0,50 

Toelichting Door de vooi gestelde wijziging verkiijgen de 
kleinere afdeelmgen onmiddellijk een flinken fimncieelen steun, 
de oprichting van meeideie afdeelmgen kan daardoor worden 
bevordeid, terwijl de giootere afdeelmgen den prikkel v eikiijgen 
om hun ledental uit te breiden 

b Voorstel der afd »West Friesland« 
»In art 33 Huish Regl vervalt de laatste zin van het eeiste 

lid« (t.w de woorden het maximum der uit te keeren letributie 
bedraagt f 30 —) 

Toelichting Ofschoon onze Afd zeer eenvoudig huishoudt, t w 
6 maal pei jaar eene bijeenkomst met een kleine verloting, heeft 
ZIJ jaar op jaai tekorten, welke door milde gevers worden bijge 
past Onze leden wonen zeer verspreid de meesten moeten niet 
onbelangrijke kosten maken om de veigadeiingen bij te wonen 
Meer contributie te heffen, is herhaaldelijk bespioken, maar duiven 
vvij niet aan De afdeelmgen zijn de longen der veieeniging In 
de afdeelmgsvergadeiingen woiden nieuwe leden voor de veieeni 
ging gewonnen en de onverschilligen weer opgewekt en vnn 
bedanken weerhouden Bij eene le tnbut ie volgens ons voorstel, 
d l berekend naar het volle aantal leden(behoudcns het bepaalde 
bij alt 33 2e lid), kiijgen de afdeelmgen rechtstieeks belang om 
nieuwe leden te werven, een prikkel, welke thans, bij een 
maximum uitkeeiing van f 3 0 , — d i voor ' lechts 15 leden — 
ontbreekt De jongste contribiit everhooging van f5  totf7,5o 
en de fusie van het Tijdschrift moeten de financiën dei Veieeni 
gmg belangiijk hebber veibeteid 

Moge de noodzakelijkheid en de billijkheid en het nut van ons 
voorstel worden erkend en de mogtlijkhcid worden gevonden om 
de afdeelmgen in de gunstiger omstindigheden dei Veieeniging 
te doen deelen 

6 Voorstel van het Bestuur tot wij/iging van ait 24 H R n 
De belangen dei Vereenigmg ten opzichte van het Tijdsch'ift 

worden vertegenwooidigd dooi twee door het Bestuui telken jare 
aangewezen leden 

7 Begrooting 1923 
8. Verkiezingen a Periodiek aftreden der Bestuuisleden 

A van Dam en H J. Boeken Jzn 

b Financieele commissie Aftieden der leden di A van 
Eldik en G J Stoik Gzn , en van het plaatsvervangend lid 
J F Burger dijk Voorzien in eene vacatuie van plaatsvervangend 
lid woidt door het Bestuur voorgesteld de heei A Kriebel 

9 Aanwijzing van den tijd, waarop en de plaats, waar de v ol 
gende jaarlijksche Algemeene Vergadeimg zal woiden gehouden 

10 Vooi stel te besluiten oi'er de wijze, waai op het 4o ja i ig 
bestaan dei Ned Ver v Fostz m 1924 ZTI worden gevieid 

11 Rondvraag en sluiting 
De Secietaris, 

A VAM DA^f 
De verzending der jairboekjes 1922 is dooi verschillende om 

standigheden zeei ver t iaagd, wij veiwachten, dat het zeei «pcedig 
aan alle leden zal woiden toegezonden 

Postzegelvereeniging ,,Breda", 
te BREDA 

Opgericht 21 November 1893. 
Als reclitspersoo« erlfend by Koiiiiilclijl; Besluit Tan 

l i December 1907, 11». 105. 
Ie Secretaris: L C A S M E U L D E R S , Schoolstraat 18, Bieda 

Inteicommunaal Telefoonnummer 197 

KOK'r VEKSLACJ der vergadering, gehouden op 
Maandag 11 September 1933, des avonds te 8 
uur, ia de „Beurs van Breda", te Breda. 

Tegenwoordig 36 leden 
Na opening der vergadeimg door den voorzittei, den heei 

Spitzen, en welkomheeiing der aanwezige leden vvaa onder de 
beeren Kamphuijs en Tonnet, die voor de eerstemaal de bijeen 
komst bijwonen, woiden de notulen der vergadeimg van 14 
Augustus I I onveiandeid goedgekeurd en vastgesteld 

Hieina woiden de heeien B Claasen te Ginnelen, en F C 
Erkelens, te Aineisfoort, met algemeene stemmen als lid aange 
nomen 

De voorz ttei toont aan de veigadering een pas uitgekomen 
Schwaneberger Kleuiengids, be\at tende 130 k k u i f n en tm'en, 
welk boekje eene plaats zal ei langen in de bibliotheek 

Van den heei Donnai, te ^s Giavenhaj^e, zijn een 9 tal prac
tische mancolijstjes ten gCbchenke ontvangen, welke op \ ei zoek 
van den gever, bij loting aan even zooi eel leden worder ter 
hand gesteld 

In het bekende diukraampje gaan verv olgens rond de volgende 
nieuwigheden Btloii i en "^ cfnx. , ZdJitiOland^o c^nt i^donkei 
bhuwj en Dintichhnd 75 Pf (cijfer type) 

Bovendien wordt aan de veipadering getoond een aan den 
heei Veen tot behoorende fraaie collectie proefduikken van zegels 
van Ned Indie, welke de algemeene aandacht t iekt 

De vooizitter acht het noodig, naai aanleiding van de in de 
vorige veigadeiing plaats gehad hebbende bespieking van de 
punten, welke op het aanstaande Congies te Amlievi, in be 
handeling zullen wolden gebiacht, hier rrede te dealen, dat punt 
5 (01 ei het al of niet opnemen van de vereenigingsveislagen m 
het Maandblad) door het Bondsbestuui t e n o n i e c h t e op 
de agenda is geplaatst en daaivan dus dient a f g e v o e i d te 
worden, hetgeen dooi sprekei op uitvoerige rn afdoende wijze 
woidt aangetoond (Men leze ovei deze a inge legenhe d hel dooi 
den heer Spitzen »ingezonden stuk<, elders in dit blad opge
nomen ) 

Ten slotte heeft ondei de aanwezigeleden de gewone \ erlo i r " 
p aats van eenige zegels aangekocht vooi f3 ,70, waarbij nog 
worden gevoegd enkele zegels voor heizelfde doel ge^chor len 
door de heeien Veen, dr Gommers en V a n d e r B c i e De iitslae 
der verloting is, dat aan een 12 tal leden een pujs kan woiden 
toegekend 

Waarna de vergadeiing is uiteengegaan 
Jle \e 'decretal fs 

Bteda, 11 Septembei 1922 L C A S M F U I D F R ' ; 
Nifuwe leden 

No 348 B Chasen, Rozenlaan \a, te Gmnden (Seriie II) 
E 
No 355 F C Eikelens, Ka/erne Beieden Wapens te Aiiun 
E Z foort (Sectie IV ) 

WATEWGRAArSIWEËR T » ^ ■ ■ # * k  # % « i m O» l l ^ = . 
Dl R. L EO ff ilD Et Pfc*.AT 
INT.Tt L r u i D ÄZ55 
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N E D E R L A N D S e n MAANDBLAD VOOR PHILATELIE. 

Candidaat-leden. 
Han Tiauw Gwan, te Koeia-Radja (Ned.-Indië). (Eigen aan

gifte). 
jhr . F. van Rijckevorsel, te Deti Düngen. (Voorgedragen door 

Th . G. Briiijsters, te 's-Hertogenbosch) 
Adresreranderingen. 

No. 139. J. Th. M. Smelt, te Eindhoven, thans Pauwlaan 28, 
aldaar. (Sectie VL) 

No. 189. mr. W. S. W. de Beer, voorheen te Utrecht, thans 
Van Baerlestraat 65, te Amsterdam. (Overgebracht 
van Sectie IV naar Sectie VII.) 

No. 373. P. C. Korteweg, voorheen te Amsterdam, thans 
Zandvoorterlaan igj ci, te Aerdenhmit, bij Haarlem. 
(Sectie Vlij.) 

Aankondigingen. 
BESTUÜRSVKRGADERING op Woensdag 27 September 1923, 

des iiTonds te 8 uur, in de bpneden-Toorznal Tan de , ,Bcnrs 
Tan Ureda." 

LEDRN-VERGADERING op Maandag !) October 1922, des 
avonds te 8 uur, in de bovenzaal van de , ,B e u r 8 v a n 
B r e d a " . (Ingang St. Janstraat.) 

Vereeniging van Postzegelverzamelaars „Hollandia", 
te AMSTERDAM. 

Opgericht 1 NoTember 1902. 
Goedgekeurd b ĵ Koninkigk Besluit Tan 2 Juni 1903, n". 68. 
Secretaris: J. A. K A s T E l N, Bilderdijkkade 18, A?nsterdam. 

KOHT VERSLAG der vergadering, gehouden op 
Zaterdag 26 Augustus 1923, te 8 uur 's avonds, 
itt Hotel Krasnapolsky, te Amsterdam. 

Aanwezig 30 leden en de heer Sc,hön als introducé. Ingekomen 
is een schtijven van een verzamelaar, die een vijfdeelig 
album te koop heeft, benevens een aanbieding van den 
heer J. W. Buter, die eenige buitenlandsche catalogi en tijd
schriften voor de bibliotheek beschikbaar stelt. Aangezien onze 
boekenkast nog steeds, in afwachting van een geschikter berg
plaats, tijdelijk bij een der leden opgeslagen ligt, kan van dit 
vriendelijk aanbod voorloopig nog geen gebruik gemaakt worden. 

Na ballotage blijken de hceren jhr . B'cker, Driebergen, P. W. 
M. Kamphuijs, Wiesbaden, en F. J. C. Mijnarends, Bussi/m, als 
lid te zijn aangenomen. 

Bij de technische rondvraag circuleercn o a. de volgende 
nieuwe zegels: Costa Ä V « koffiezak-opdrukken ; België 2';, ets en 
Spoorwegzegels 2, 3, 5 francs; Cecho Slowakije 3 vliegpostzegels 
met opdruk 50, 100, 250 (heller) ; Frankrijk 30 ets nieuwe kleur 
en afstempeUngen van Oberammergati Passiespelen ; Amsterdam 
Jaarbeursreclame; Soerabaja idem ; Chicago tentoonstelling, enz. 

Ook ligt de piacht ig geïllustreerde catalogus ter inzage van 
de veiling, welke de firma J. Jehne te Berlijn van i — 7 Sep
tember a.s. zal houden en voor welke veiling de firma W. Do
nath & Co commissies aanneemt. 

Bij de bespreking der punten ter behandeling op het aans taande 
Congres te Arnhem volgt een levendige gedachtenwisseling over 
punt ï tot 3 ; omtrent punt 4 zal den afgevaardigde blanco 
mandaat gegeven worden, terwijl de vergadeiing punt 5 unaniem 
verwerpelijk acht en ten sterkste tegen afschaffing der verkorte 
vereenigingsverslagen in het Maandblad is. 

De veiling van 41 kavels brengt f 41,85 op. 
Hierna algemeene verloting, waarvoor de heer Jac. van der 

Oord een extra-prijs beschikbaar gesteld heeft. De gelukkige 
winnaars zijn: 229, 346, 290, 38, 317, 48, 227, 169, 46, 336, 60, 
278, 347, 296, 127, 355, 55, 183, 241, 190, 30, 75, 154, 268, 175 
en 70. 

De ze Secretaris, J. P, T R A A N B E R G . 

Aangenomen als lid. 
F. J. C. Mijnarends, Schimmellaan l, Bussum. 
P. W. M. Kamphuijs, Gneissenaustr. 2, Wiesbaden. 
jhr . P . H. Bicker, »De Reehorst«, Driebergen. 

(laatstgenoemde voorgediagen door P. J. H. Kuijper van Harpen). 

P - ' M 1 M ' '3 SEPTEMBER 1922. 

\ Adresverandering. 
107. W. S. W. de Beer, Van Baerlestraat 65, Amsterdam. 

Candidaat-leden. 
M. Göhringer, Directeur van Altkunst, Freiburg i/Br. 
W. F. Schön jr. , Kantoorbediende, Baarsjes 96D, Amsterdam. 
Han Tiauw Gwan, te Koeta-Radja ^N. O. Indië). 

(Alle drie voorgesteld door J. A. Kästeln q.q.) 
Nummeropgaven. 

236. Fr. Schumacher, Zandvoort. 
204. H. G. J. Schillemans, Zutfen. 
234. J. Klaasesz, Middenbeemster. 

Vergaderingen. 
BESTDURSVERGADERlNCJopZaterdag23 September 1922, des 

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

LEDENVER(}A1)ERIN(Ï op Zaterdag 30 September 1922, des 
avonds te 8 uur, in Hotel „ K r a s n a p o l s k y " , 
Warmoesstraat, te Amsterdam. 

U t r e c h t s c h e P h i l a t e l i s t e n - V e r e e n i g i n g , 
te UTRECHT. 

Opgericht 8 September 1906. 
Koninkiyk goedgekeurd 22 Juli 1907. 

Secretaris: J. H. B. F E L D B R U G G E , Verl .Hoogstr .36, A/b«(/öörA 
Secr. afd. Vlaardingen: H. V A N D E R M E IJ D E N , Vlaardingen. 
Secretaris nfd. (Jouda: H. D. B O O T , Kattensingel 13, Gouda. 

Gedurende de maand Augustus was er geen Tergadering. 
Caudidaat-lid. 

C. E. P. Lenshoek, Burg. Reigerstraat 56 bis, Utrecht. 
Bedankt. 

mevr. H. van Holst Pellekaan-Kalshoven, Kerkstraat 25 bis, 
Utrecht. 

Adresveranderingen. 
F. W. Weeda, wordt Adastraat 2, Almelo. 
mr. U^ S. Wolffdc Beer, wordt Van Baerlestraat 65,///«.?/«•(/«/«. 

Vergaderingen. 
BESTÜÜRSVER(}ADERIx\(ï op Dinsdag 19 September 1922. 
ALUKMEENE (JAAR-)VERGIADERING op Dinsdag 2(J Sep

tember 1922. De Secretaris van de U.Ph.- V., 
FEI .DBRUGGE. 

Haagsche Philatelisten-Vereeniging, 
te 's-GRAVENHAGE. 

Opgericht 17 April 1897. 
Als rechtspersoon erkend bij Kon. Besl. Tan 20 April 1903, n». 58. 
Seer . : C.J. COELAND, Van Weede v. Dijckveldstr. 80, 's-Gravenhage. 

MAANDBLIJKSCHE BIJEENKOMST op Donderdag 28 Sep-
tember 1922, des avonds te 8 uur, in het Zuid-Hol-
laudscU Koffiehnis, Groenraarkt, te 's-Gravenhage. 
Opening. Notulen. 5. Verloting. 

6. Rondvraag. Sluiting. 
7. Veiling. 

I . 
2. 
3-
4-

Ingekomen stukken. 
Mededeelingen. 
Ballotage nieuwe leden. 

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

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

Opgericht 12 Januari 1897. 
Erkend bü Koninklök Besluit Tan 26 September 1911, n". 83. 

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

Geen Tcrslag ontvangen. 

WATCRGRAAFSMCCR C A _ D IR. L.EON D E RAAY 
= :^ INT.tr, L. X U t D 6255 
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de Nederlandsche Vereeniging van Postzegelverzamelaars te Amsterdam ; de Postzegelvereeniging ,,Breda" te Breda; 
de Vereeniging van Postzegelverzamelaars „Hollandia" te Amsterdam; de Utrechtsche Philatelisten-Vereeniging te 
Utrecht; de Haagsche Philatelisten-Vereeniging te 's-Gravenhage; de Vereeniging van Postzegelverzamelaars 
,,de Globe" te Arnhem; de Philatelistenclub „Rotterdam" te Rotterdam; de Internationale Vereeniging „Philatelica" 
te 's-Gravenhage; de Nederlandsche Philatelistische Vereeniging ,,Op Hoop van Zegels" te Haarlem; de Philatelisten-
Vereeniging „Groningen" te Groningen; de Philatelisten-Vereeniging „Zuid-Limburg" te Maastricht; de PhilateHsten-
Vereeniging „Apeldoorn" te Apeldoorn en den „Nederlandsche Bond van Vereenigingen van Postzegelverzamelaars". 
Alle bijdragen van postzegelkuudigen, wetenschappel^ken en 
redactioueelen aard, benevens nieuwe nitgif ten, te zenden aan 
den Hoofdredacteur J. D. VAN BRINK, te Hoek van Hol land; 
al wat Nederland en Koloniën betreft, aan den Redacteur 
P. H. M. POST, Maliebaan 1 0 4 , te Utrecht; all(js op het gebied 
van Poststukken, aan den Redacteur W. P. COSTERUS Pzn. , te 
Edam. Afstempelingen aan den Heer J. P. TRAANBBRG, 
Bronwersplein a ó r , 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 advertentie«, het bekomen van abonnement 
en afzonderlijke nummers, het opnemen van verslagen van ver» 
gaderingen en verdere vereenigingsberichten en voor alles wat 
de uitgave, het beheer en de administratie betreft, zich te 
wende« tot l . C. A. SMEÜLDERS, Schoolstraat 18, te BREDA, 
Telefoon Interc. 197, Postrekening No. 37183. 

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

Gratis voor de leden van bovengemelde Vereenigingen. 

ADVERTENTIËN (bij vooruitbetaling) : 
Vi pagina 
V« » 
V» " 
V» -

ƒ 3 0 -
» 17,50 
» 12,50 
» 10,— 

Ve pagina . 
V8 » . 
Vs » ■ 
Vn » • 

/ 7 , 5 o 
» 6 , 

» 5,50 
" 4,50 

Vi6 pag ina . / 4 , 

V18 » • ' 3 , 

Bij 3. G 81112maal plaat

sing 5,10 on 15 «/o feductie

Ie Jaargang. BREDA, 13 SEPTEMBER 1922. No. 9. 

Mestfiefiscfie ^ostzegelcritieH. 
VI. 

Het is algemeen bekend dat in de laatste jaren de veizorging 
van de graphiek in de duitsche landen op hoog peil is komen te 
staan. Daar nu on? zegel toch ook als een stukje graphiek kan 
opgevat worden mag het ons niet verwonderen in diezelfde landen 
ernstige kunstenaars bezig te zien aan een verlaetering, altlians 
aan een vernieuwing. Gaan de landen van een romaansclie 
kuituur nog immer op denzelfden weg voort en laten zij naar oud 
beproefd model hun nieuwe uitgaven ontwerpen, de eerstgenoemden 
trachten naar iets anders. Dat bij dit trachten niet iedere stap 
in de goede richting leidt, wie zal hierover verbaasd zijn ? Het 
vinden van iets wat aan zoovele eischen voldoet als waaraan een 
postzegel voldoen moet, en wat dan nog een artistieke waarde 
bezit is heusch geen werk van een oogenblik. Maar de eerste 
stap is gezet: het breken met de sleur. De sleur eischte een 
plaatje, gevat in een krullerige land ; het nieuwe breekt eimede 
en laat het zegel uit zichzelf groeien, aanvaardt als eerste en 
voornaamste gegeven het cijfer of het wapen of wat dan ook, en 
zoekt nu verder naar een harmonische, artistieke afsluiting 
hieivan naar buiten. Zoo ontstonden we! de eenvoudige en 
schoone cijferzegels van Willi Geiger voor Duitschland, zoo ook 
de frissche wapenzegels van Danzig, het 50 Kronenzegel van 

Oostenrijk van Dachauer, de port
zegels van Bcieien's afscheidsuit
gaven en nog meer. Alle beloften 
voor de toekomst, want het zij er 
verre van dat wij deze stukken als het 
hoofdbereikbare zouden willen prij
zen. Geigei's cijfers zouden op beter 
papier en gedruist volgens een ander 
piocedé ongetwijfeld aan fijnheid 
winnen, de'Danzigers zijn soms te 
brutaal van kleur en worden btpaald 
geschaad door de vier hoekcirkels die 
niet het minste vormelijk verband 
houden met de teekening, ten ovei
vloede gemakkelijk gemist kunnen 

wordenen vervangen dooreen waardeaanduiding in den witten band. 
De Oostenrijker vertoont een te sterke neiging tot drukdoen 

van overvloedig ornament dat niet altijd even zinvol is. Alleen 
de Beiersche portzegels en wel de lageie waarden met den leeuw 
boven het cijfer, ontsnappen aan een oppervlakkige critick en 
kunnen hoogstens technisch laakbaar zijn door hun gemakkelijke 
namaakbaarheid, hoewel deze in niet geringe mate wordt bepeikt 
door het watermerkpapier. 

Met dit al, het blijven uitzonderingen, terwijl wij bijna weke
lijks verrsst worden door smakelooze tot beslist leelijke uitgaven. 
Zoo doen de Danziger Flugpostzegels den goeden indruk weer 
geheel te niet door hun volstrekte minderwaardigheid van ont
werp en uitvoering. Zoo getuigen de Duitche 5 en 10 Mark van 
Herman Haas van een onuitroeibare neigmg tot de geliefde 
krullen en spiralen en spot de portrettenserie van Oostenrijk met 
a l e goede bedoeling, zijn zij zelfs een belangrijke stap achter
waarts, terwijl de drukpeis van grooiekolonie bezittende mogend
heden voortf;aat monst'uositei'fn af te leveren die alhcii als 
verzamelobject het aankijken waaid zijn. 

Maken wij een balans op, zoo is deze over het algemeen dus 
ongunstig, temeer daar de weinige landen waar wij onze hoop op 
kunnen vestigen economisch naar den afgrond hollen, Volkeren 
met een eigen kunst en een eigen kuituur, zooals Japan, China, 
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Indië die bezitten, toonen bij elke uilgave minder liefde hiervoor 
en meer aanpassmg aan westersche smakeloosheid. 

Het postzegel is van een goed verzorgd stuk graphiek dat de 
kenmerken van echtheid en staatsdegelijkheid draagt, verlaagd 
tot een voorwerp van speculatiezucht op de verzamelwoede 
van de massa. De wetenschappelijke veizamelaar staat hier, 
zooals het een wetenschappelijk werker betaamt, onverschillig 
tegenover; hij heeft geen deel m de »groote vraag«. De 
kunstenaar is zeer vaak iemand die de waarde als voorwerp van 
kuituur van een »onnoozelen« postzegel niet inziet Wordt hij 
uitgenoodigd e°n ontwerp te maken dan is de kans groot dat 
vele eischen, zooals wij ze leerden stellen, over het hoofd worden 
gezien en het hein maar te doen zal zijn om een uiting van 
van eigen kunstzin dan wel om een dienstbaar maken hiervan 
aan het zegel. 

Toch moet van den kunstzinigen verzamelaar de stoot tot 
verbetering uitgaan want het niet-verzamelend publiek is het 
ineeiendeels volmaakt on .-ei schillig wat voor postzegel het op zijn 
stukken plakt, te'wijlde verzamelaar, die geen eigen aesthetisch oor
deel heeft doch wiens opvoeding hem de onontbeerlijke' vormen bij-
biacht, deze steeds als de juiste zal b'ijven beschouwen en zoo 
medewerken lot slilstand. En stilstand is ook hier achteruitgang. 

Het verwondert ons dan ook dat men zoo weinig hoort van 
pogingen om door het aanleggen van een aesthetisch-cutische 
verzameling aanleiding te geven tot een ge/.etie studie op de 
wijze als wij in bovenstainde regels al schrijvende schetsten. 

Niet alléén het oordeel van »dat is mooi« en »dat is leelijk« 
kan helpen. Slechts als alle menschen hetzelfde in zich hadden 
als de criticus, zou zulk een oordeel voldoende zijn om tot inzicht 
te komen. Maar de werkelijkheid is a iders en eischt studie en 
arbeid om de regels en wetten na te speuren die het verloop 
bepalen van een kultureel verschijnsel. Een »kunsthistorie« van 
het postzegel en liever nog in uitgebreider zin, van het »zegel«, 
is een studiegebied dat nog geheel biaak ligt doch waardevolle 
vruchten belooft. Dat die studie veel omvatten zou, ligt voor 
hand Men zou zich op de hoogte moeten stellen van alle wis-
seLverkingen die hebben plaatsgevonden. Men zou niet geograp
hisch kunnen scheiden wat van dezelfde pers en uit hetzelfde 
atelier kwam. Men zou met de officieële stukken en correspon
dentie een aanvang moeten nemen, men zou nauwgezet de 
gegevens moeten verzamelen die vertellen van opdrachten, prijs
vragen en van de kunstenaais of ontwerpers zelf. Men zou 
vooral historisch te werk moeten gaan en daarenboven de be
schikking trachten te krijgen over een zoo volledig mogelijk 
materiaal. Niet wat betreft afwijkingen, tandingen en curiosa, 
(gelukkig, want dan zouden de kosten onv^rkomelijk zijn), maar 
wat betreft de typen van zegels, hun kleuren en d 'uktechniek. 

Dat dit alles veel moeite en veel tijd zou kouen , zal wel nie
mand betwijfelen, maar dat een dergelijke studie en een daarbij 
aansluitende collectie, gerangschikt naar typen en ontwerpers, 
interessant en van algemeen knllniirhistoriscli. belang zou zijn, 
evenmin. 

Misschien zijn de door ons geschreven regels een aansporing 
voor een kunstzinnige onder onze verzamelaars om in deze rich
ting een slap te wagen. 

Moge dit zoo zijn. 
W. F. S T Ü T T E R I I F J M . 

De R r d a c t e meent, bij het bec'ndigen van deze serie artikelen, 
den schrijver namens vele lezers hartelijk dank ie moeten betui
gen voor de geleverde pennevrucht. 

De belangwekkende beschouwingen hebben tal van vet'zainelaars 
er toe geleid, hun philatelisti^che schatten eens onder een anderen 
gezichtshoek te bekijken. 

De geachte schrijvci heeft met de^e artikelen een terrein be
treden, dat nog geheel open ligt voor ontginning en veidere 
nasporingen. Moge zijn wensch aan het slot van bovenstaand 
artikel geuit spoedig in vervulling gaan Moge voorts zijn voor
beeld navolging verdienen en tot schiijven bekw-me verzame
laars aansporen op dit gebied den belangstellend en denkend 
ver?ameLiar van voorlichting te d enen. De kolommen van het 
Maandblad s'aan te hunner beschikking. 

Q 

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

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

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

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

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

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

CHINA. 
Tot lenigii g van den hongersnood is een weldadigheidszcgel 

verschenen m de waarde van i cent met het opschrift »Fa-
mine Relief Stamp.« 

Verdere »hoogere« waarden tot 50 Dollars gaande, worden, 
voor hetzelfde duel gebezigd bij de spoorwegen en de telegraaf. 

Postaal hebben deze laatste geen waarde en behooren dus 
niet in de verzamelingen thuis. 

CYPRUS. 
[CYPRJUS 

FOUR PIASTRES 

Met het nieuwe watermerk 
de 10 para, oranje en groen. 

verscheen 

DANZIG. Volgende aanvulling-waarden vc: schenen: 
I M. 50 giijsgroen. 
3 M. lood. 
8 M. blauw, alle wapentype. 

Dienstzegels, met den opdruk D. M. 
I M. 50. 
3 M. ia bovenvei melde kleuien. 

DENEMARKEN. 

M Behalve de 30 Ore oranje, vermeld in het 
Augustus-nummer, \e rkreeg de 50 Ore giijs 
eveneens den opduik Postfaerge. 

DUITSCHLAND. 
De in het vorige nummer vermelde 

markwaarden der luchtpostzegels zijn 
thans aan de meeste kantoren verkrijg
baar gesteld. 

Verschen- n zijn de navolgende mark
waarden : I, 2, 3 en 5 ma ik in dezelfde 
teeken ing der penningwaarden, doch 
grooter formaat. 

Van goed ingelichte zijde vet nemen 
wij, dat de penningwaarden der lucht
postserie niet verder zullen worden 
aangemaakt . 

tJJfAi*44Hmi'l» . ' ' i .V'JI 
W A T C H f i R A A r S M t E A ZS2fT 
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FRANSCH SOMALI. 

Ill nieuwe kleiirtn veischenen: 
10 centimes gce lguen t n gioen. 
30 » k 11 m ij n. 

IERLAND. 

Met den vetien opdruk (zie Augustus
nummei) verschenen de 5 en 9 pence. 

De laatstgenoemde waaide eveneens 
met den kaïmijniooden opdiuk. 

S.C. 

IJSLAND. 
In de koerseeiende leekening vei schenen: 

5 Aui, olijfgioen. 
20 » bruin. 

LETLAND 
f • 

i l hot bekende v.,ipeni>pe \ eibclicncn : 
6 Ruhe' lODdbruin. 

20 » vaa'i'uilet 
Ziimsiciu 

LITHAUEN. 
Hier vei schenen in de gebruikelijke teektnuig volgende luchtposl

zegels 2, 4 en 10 Auks. 
LUXEMBURG. 

In de kociscorende teekening \ e i 
schecn de 75 centimes iO;e. 

MALTA. 
Van de »giondwet« seiie verschenen in twee velschillende 

teekeningen, de waarden ij, l en 6 pence, i en 2 shillings. 
In het volgend nummer hopen wij de atbeelding te kunnen 

geven. 
MONACO. 

M^hM 

De heer Mutsaeis te Biuss"! is de 
eerste, die ons vcra^t met de toezen
ding van drie waarden, de tci stein gen 
va 1 de nieuwe serie. 

Wij geven h erv.ni de atbeeldmgen. 
Ue 25 centimes, b i u n , beeltenis van 

den overleden piins 
De 50 centimes, blauw, afbeelding 

van het museum voor diepz. eondei
zoek. (Zooals bekend he.fi de overleden 
pr.ns op dit gebied veel ondei/oekingen 
gedaan). 

MÉrtÉMdUMMÉÉMÜ MMMMM 

5 francs, roodbruin, gezicht op het oude kasteel van Monaco. 
De geachte inzender, wien wij \ oor zijn melding dank zeg

gen, schiijft ons nog, dat de 50 centimes veischeen m 4 
tinten . blauw, diepblauw, donkeiblauw en ultiamarijn. 

OOSTENRIJK. 

In b'auwgroene kleur verschenen in 
nevenstaande teekening, de porlzegels : 

10, 15, 20, 25, 4o en 50 kronen. 

•vwfwwnwvivivvvn 

Bit laiiini II itiiiÉt M II I ritiiii M I M " 

P ü R I L C A L . 

\'oort. in nieuwe tcektnmg 
ICO kronen 
150 
200 » a'le in pui pei. 

De fiiraa Zumsiein dank \oor 
toezending. 

De serie portzegels werd uit
gebieid met de ],i centavo 
olijfgroen. 

Voorts verschenen de pak
ketposlzegels : 

2 centavos lila 
3 » olijfbiuin. 

PORTUGEESCH INDIË. 
Van de uitgifie 1913 weid de 2 R. oveidiukt met i ' ^ Real. 

B. M. 
REPUBLIEK \ 'AN H E T VERRE OOSTEN. 

Onder het noodige voorbehouil vernielden wij de veischijnmg 
van een 4tal koetseeiende zegels overdrukt met den datum 
26519211922, zulks ter viering van het feit, dat de Bolshiwiki 
het grondgebied ontruimden 

Waar betrouwbare berichten uit dit »verie« land ontbieken, 
is met aanschalfimg van deze zegels alle voorzichtigheid m acht 
te nemen. 

ROEMENIË. 

' ROMflNia 

iWnhOiMlKiÉHii 

De I Leu gioen, veis heen thans in 
violet, aldus meldt on'C coiiespondent 
de heer Gi uen te Buearest. 

P 0 S T Z E G C I . H A N D E I . 
WATCR&RAAFSmCEK 

fl ^ ^ ^ DIR. L E O N D E RAAYj 
•► W = • INt .TEL. XOID S255 
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ST. HELENA. 

Van de serie in nevenstaande 
teekening zijn tot dusvene ver
schenen : 

I penny 5 schillings 
6 » 7 V 6 p. 
I shillings. 10 » 
1 » 6 p . 15 » 
2 » 6 p. I Pond. 

TANGANYIKA LAND. 

De in het Augustusnummei ver
melde waarden werden aangevuld m e t : 

5 cent purper en gnjs 
30 » blauw » » 
4o » bruin » » 
50 » gnjs » » 
75 " gsel » » 

S. C. 

TURKIJE. 
De 3 piasteis blauw der koerseeiende uitgifte werd over

drukt met 7I/2 piasters in lood. Zumstein. 
URUGUAY. 

In ne \ens t a | nde teekening, doch kleiner 
formaat dan de totdusvcrre gebezigde, ver
schenen de poitzegels

2 centavos, lose, 
4 » violet. 

S. C, 

De r centavos, van nevenstaande 
seiic vei scheen m donker violet; de 2 
centavos in licht lood. 

Voorts in nevenstaande t eekening: 
3 centavos donkei groen. 

12 » helblauw. 
36 « olijfgioen 

S.C. 

V. S. AMERIKA. 
Hier verscheen een expressezege', blauw in de waarde van 

10 cent 
YOUGOSLAVIË. 

Van de sei ie van de verminkte soldaten weiden oveidiukt 
in zwart: 

15 para met 8 Dinars 
25 » 
30 » 

25 paia met i Dinai. 

i Poststukken. ^ 

Deze nieuwe waaiden dienen voor de frankeering van post
pakketten. De fiima Zumstein dank voor toezending. 

Nederland. Enveloppen. De heer K i r c h n e r maakt mij 
attent, dat ei kleine verschillen zijn in de afstanden tusschen de 
afzendersaanwijzing en de beide stippellijnen daaronder, bij de 
enveloppen 10 en 11 (Gat. Costerus.) Ik vermoed, dat deze ver
schillen m hootdzaak met de diverse tinten samenvallen. Bij 
namet ingm' iner exemplaren kom ik tot de volgende resul ta ten: 
bij no. 10 (5 cent) vond ik vrijwel altijd 7I/2 + 7/^ m.M.; bij 
no. II (12I/2 cent) zijn meer afwijkingen : 

iia (grijsgroen): 71^ f 7}/^ m.M.; iii5 (indigoblauw kleppen 
niet geheel bedrukt) : 7 + 8 m M.; iic (dito, kleppen wel geheel 
bedruk t ) : « : 7 + 8 m.M.; b : 6 \ 6)4 m.M.; r : 7 f 7 m.M.; 
lid (lichtblauw, groenblauw) 6 + 6 ^ m.M. 

Briefliaarteii. Geheel gevuld is mijn overzicht in het Febru
arinummer nog wel niet, maar heel veel ontbreekt er toch 
met aan. Dank zij eenige opgaven, waarondei die van den heer 
J. E. Bohlmeijer (waarvooi beleefd dank) kan ik nu weer de 
volgende opdrukkaarten melden: 

Opdruk C : 41, 46l, 521M, 541, 5411, 551, 5511. 
» A C : 25, 421, 4311(5, 46i, 4611. 
» B C : 6411^. 
» A B C : 391, 41, 431^, 4311^, 5011«. 
» D : 25, 4t;ii, 5211«. 
» A D : 25. ' 
» A B D : 431M. 

Waren we als kinderen met het kienspel bezig, dan hadden 
WIJ bij de nos. 25, 431«, 501^, 50II«, »kien !« kunnen roepen : de 
I l opdi ukken zijn vol ! 

Nederlandsch Indië. Enveloppen. Zooals bekend veischenen 
de laatste Indische enveloppen op grijsachtig papier ; de binnen
zijde behield dezelfde »ciuadr.I'e« als de vooigaande uitgifte, 
meestal in lichtblauwe fnt . De heer L. E. B o s c h , toont mij 
nu een couvert van I2 ' 2 c. rood, weer op wit pap ie r ; de qua
drilleering is gewijzigd, zoowel van vorm als van kleur ; de 
vakjes zijn van + 7 bij 8)4 m.M., nu + 9 bij 9 m.M geworden ; 
de kleui is heel lichtblauw geworden; ook de snede vei toont 
eenige kleine afwijkingen. 

Aiii!trali? De heer L. E. B o s c h toont mij 2 (misschien 
piivaat) enveloppen met Koning George, de een met, de andere 
zonder » P O S T A G E « in het zegel; groot zakfoimaat; de 
eerste werd gebruikt in 1915, de andere in 1921. 

Env. I p. rood (met en zonder postage) form. 220 X 97—99

Belgfië. Bij onze zuidburen is een kaart met een nieuw 
zegel in gebruik gekomen: Koning Albert in ovaal naar 
rechts ; onderaan » B E L G I Ë « met waardecijfers; bovenaan 
» B E L G I O U E « ; »Cóté réserve, enz. is nu weer vervallen; 
zonder omranding. Het prentje op de laatste Ostende Dover
kaarten (landingsplaats) is nu gewijzigd in : 2 stoomers in 
volle zee. 

B. 15 c. roodlila op geel. 
Teylon. Een nieuwe enveloppe met Koning George. 
Env. 2 c. geel op zeemkl. form 152 X 89. 
Diiitschland. De heer prof. dr. E. Stenger is zoo welwillend 

mij de nieuwe briefkaart van 75 pf. te zenden ; zegel is weerde 
postrijdei. 

B. 75 pf blauw. 
Italië. De dubbelkaart van 25 c. met Victor Emanuel naar 

links u erd mij toegezonden. 
B. 25 + 2 ; c lila (jaarcijfer 21.) 
ItaHann>.ell<' Leiütile. Een nieuwe kaart met denzelfden 

koning met zwarten opdruk, zonder plaalsn.Tam k u a m hier in 
omloop; mede on'ving ik een dubbelknait van Italië van 4o c , 
vMjnrood met opduik van de nieuwe waaide en CONSTANTl
NOPOLI«. 

B. 4o pia'^. 20 para op 25 c. lila (jaarcijfer 21.) 
9 + 9 piis op 4o | 40 c. wijniood op groen. 
Luxemburg'. Onze Bondsvoorzitter, de heer G. V. van der 

Schooien, is zoo goed mij de beide nieuwe dubbelkaarten toe 
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te adresseeren, waarvoor dank ; de voordruk is alleen »Carte 
Postale — Postkarte en afzendersaanwijzing. 

B. 15  j  15 c. groen, 20 + 20 c. oranjebruin op zeerakl. 
Sundiin. Een onbekende! Vermoedelijk is in 1897 tegelijk 

met andere Egyptische enveloppen ook overdrukt het couvert 
vai dit land van i millième, biuin, (Senf no. 4); ik vind ze 
echter nergens vermeld, ze ligt nu voor mij. 

Env. I mill, bruin. 
Zwitserland. De Zwitsersche post heeft de gewoonte om ter 

eere van het »Bondsfeesl« enkele britfkaaiten uit te geven, 
waarvan de opbrengst de een of andere nuttige instelling ten 
goede komt. Dit jaar is de opbi engst voor de Volksbibhotheek; 
de beide toepasselijke pi entjes op de achterzijde zijn reproducties 
van schildeiijen van P. Chiesa en D. Hau ih ; zegel is Teil. Ik 
dank mevr. Baresse v. HeerdtKolff en den heer Broekman 
zeer voor de toezending. 

B, 10 c. groen. Bondsfeestkaarten. 

Ned. Indiê. 
PORTSTEMPEL.S 
De heer Sluyp zendt ons ter inzage 3 couverien, van Strafport

stempels vooizien. Het eene is het bekende, ook leeds bij port
verhooging in 1921 gbruikt en afgebeeld in de Maartailevering 
van het N d. Tijdschrifi. Alleen de arabesken links en rechis 
van het wooid P O K T zijn iets anders, dan daar afgebeeld. Dit 
stempel Vwj voor ons in blauw met dito handteekenstempel en 
in rood met bl.iuw handteekenstempel . Afstempeling Batavia. 

Een [vttede met stempel in rood zonder lijst heeft op de boven
rij de uo^rden T E BETALEN P O R T ; op de tweede rij een 
gcoote 215, waarnaast in dezelfde grootte als de eerste rij het 
woord CENT. Wat daaronder op de dei de rij staat, is onleesbaar. 
Ondel het geht el een paraaf (van den Kantoorchef? ). Afstempeling 
WeliO' i idcn . 

He heer Cramer, Weltevreden, beiicht ons. dat de door ons in 
het Maannummer gemelde 10 cent paars in cijfeitype begin 
Juni in Weltevreden nog niet verkrijgbaar was, 

Cura9ao. 
UITGIFTEN IN LIJNTANDING. 
De heer Keis"emakers, Eindhoven, zendt ons ter inzage eenigc 

zegels der laat^ie uitgifte in afwijkende, ook genaamd »grove« 
tand ng, T odat wij nu kennen : 

'/2 ceni p.iars lijntanding i i : i i ' / 2 
I » mos IX en » 11 ' / i 
I I / , » 
21/2 » 

5 
7'/ï » 
7'/2 » 
12 » 

blauw 
groen 
rood 
l ichlb'uin 

» 
blauw 

» 
•6 

» 
» 
» 
1, 

Voor mogelijke aanvu llin g 

I I 

11 /ï 
11 /ï 
11 11 
ii^h 
11 li 

houden wij ons aanbevolen. 

••—•• Iets over de :—: 
Poststukken van Egypte, 

Egypte is een gemakkelijk te verkrijgen land, hetgeen op een 
enkel stuk na, bijna elk verzamelaar compleet bezit. Het is 
tevens een land, dat niet genoemd wordt in de uiigebieide 
bibliographie van Suppantschitsch in »der GanzsachcnSammlei « 
van 1914, en waarover, behoudens enkele kleinere artikelen in 
het lil. Briefm. Journal, dan ook nog niet veel is geschreven. 
Ik stel mij nu ook in 't geheel niet voor, dat ik veel nieuws 
zal brengen, maar de mogelijkheid, dat het onderstaande bij 
onze poststukkenvcizamelaais, toch niet algemeen bekend is, 
geeft mij moed, het te publiceeren. 

^ 
ip~vi 

Met uitzondering van de laatste uitgifte is de voorstelling in 
den waardestcmpel bij alle poststukken sedeit 1S79 sletds de
zelfde gebleven, n.1. Sphinx met piiamide in een ovaal ; slechts 
de omranding van dit beeld is op bijna elk poststuk verschillend. 
Keist bij de kaarten van 1908 werd de hemel op den achtergrond 
helder, in plaats van geaiceerd, lei «ijl in 1914 geheel nieuwe 
voorstellingen als waardestempels weiden aangenomen. 
ENVELOPPEN. 

Moens beweert in zijn boek over Egypte '), dat de proefdrukken' 
die in den voim van enveloppen bestaan, niet voor dit doel zijn 
gemaakt, maar slechts gedrukt zijn om te kunnen nagaan, welken 
indruk de p,ostzegels op den brief maakten ; het zouden dus 
postzegelproeven zijn. Ik neem dit gaarne op zijn gezag aan, 
maar vermeen toch, dat de poststukkenverzamelaar, die ook 
proefdrukken in zijn collectie opneemt, zich veimoedelijk buiten
gewoon zou veiheugen, indien hij deze zeldzame stukken ken 
bemachtigen. Ik ben dus zoo vrij ze hier in 't koit te 
vermelden. 

In 1865 werd een postzegelproef door een Italiaan, Negroni, 
saamgesteld, die m velschillende kleuren op wit glacé carton 
weid gedruk t ; /i] «e id echter niet aangenomen, daar de zegels 
van Gebr. Pellas alK eigenschappen bezaten, door de wet van 
Mohammed voorgeschieven. Volgens Moens liet de Commandeur 

A. de T. deze 
proefdrukken 

door een Parijze
naar,Prévost ,na
graveeren en in 
enveloppevorm 

uitgeven. De 
waardestempel 

van deze couver
ten vertoont ech
ter eenige afwij
kingen met dien 

van Negroni ; bij dezen laatsten gaan de punten van de ster 
door 5 in plaats van 3 kringen, terwijl de paarlen grooter zijn. 
Negioni's pioeven dragen steeds den opdruk, die ook op de 
eerste zegels van dit land voorkomt^) ; de couverten van Piévost 
zijn veischenen met en zonder dezen opdruk. 

Ik ken de volgende stukken, allen van 10 pa i a s : 
I. Zonder opdruk: grijsbruin, grijs, karmijn, groen, vleeschkleur, 

goudgeel, zwart, blauw, goud. 
11. Met opdruk : 

a. zwait, op den waardestempel: vleeschkleur. 
/>. boven of onder den waardestempel in diens kleur : bruin, 
lichtlila, grijsbruin, karmijn, rose, vleeschkleur, zwart, groen, 
goudgeel, blauw, goud. 

III. Met 2 waardestempels ; een met (als II i), de ander zonder 
opdruk (als I) : goudgeel. 

De waardestempel komt voor op bijna alle plaatsen van de voor
zijde van de enveloppe: het papier is wit, lila, blauw, rose, gi oen 
en zeemkleurig; gestreept en niet gestreept, het formaat varieeit 
van 90 X 71 ni.M. tot 176 X ' o i m.M : met en zonder droog
stempel op de bovenklep. 

In 1869 kwam de National Bank Note Company te NewYork 
met nieuwe proeven ; de waardestempel was een pyramide met 
Sphinx naar rechts. Hieivan zijn bekend : 

20 paras : grijsachtig (wit, 120 X 69) (.sjeel, 150 X 85), grijsbiuin 
(wit, 150 X 85), violet (oranje, 160 X 9o)

1 piaster : violet, 
blauwlila (stroogeel, 
155 X 85) ultiama
lijn (oianje, 160 X 
90). 

2 piaster : violet, 
irseviolet (wit, 135 
>< 77), rood (wit, 140 
X 77)

Den 15 December 
1869 bood Prévost 
de hierbij afgebeelde 

proef aan de Egyptische regeering aan : het is een 5 straiige 
stei niet ;ir.ib. sken : in de hoeken staat »PARA« en 00 of 20 
(deze laatste waarde is mij onbekend) ; zij werd ook nu weer op 

P0.STZEGrL.HANOEL — M l VT'Jk A , W È #*̂  
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i^KSt'^.'Xi-k^jVs'i'iS^'i'&^^-vi 

(Silsü 

|i -I 
""dr^ 

E P R E U V E 

verschillende soor
ten couverten, met 
en zonder boven om
schreven opdiuk ge
drukt, waarvan ik de 
volgende bezit : 
I. Zonder opdruk: 

goud, goudgeel, 
Zïvart, bruin, 
blauw, grij"^, 
groen, karmijn. 

II. Met opdruk : 
a. zwart, op den waai destempel : bruin. 
l). rechts van den waardestempel in diens k leur : blauw, groen, 

grasgroen, zwart, rose, vleeschkleur, kaïmijn, goudgeel, biuin, 
grijs, grijsbruin, goud. 

Bovendien zijn mij 2 enveloppen bekend met de waaideslempels 
der eerst omschreven proefdiuk en van deze uitgifte in rose en 
goudgeel, zonder opdruk. 

Ook hier is het zegel op bijna iedere plaats van de vooizijde 
te vinden ; de kleur van het papier varieert weer in : wit, rose, 
groen, zeemkleurig, blauw, oranje, lila; gestreept en ongestreept ; 
het kleinste formaat is 105 X 83 m.M., het grootste 176 X ' o i 
m.M.; ook weer inet en zonder drogen stempel op de klep. 

Moens vertelt ons verder: »Niet tevreden, dat de Commandeur 
de T. van Piévost diens veelkleurige enveloppen had verworven 
liet hij door Riester denzelfden vvaardestempel met een paar 
kleine afwijkingen namaken ; zoo werden 20 en para op een 
vertikaal veld, in plaats van op een horizontaal geplaatst en 
ontbrak het buitenste ornament«. Deze nagegraveerde waarde
stempel is mij niet bekend ; Moens beeldt hem noch in zijn 
boek over Egypte, noch in zijn catalogus af; hij geeft als zijn 

meening te kennen, dat de bovenom
schreven enveloppen fantasie-p: oduc-
ten zijn, een meening echter, die ik van 
een zijde, welke met de Egyptische 
postarabtenaren in relatie stond, heb 
hooren bestrijden. 

In 1887 kwamen de eeiste enveloppen 
in omloop ; de beschrijving is in Senf 
heel juist weergegeven, zoodat daaraan 
niet veel is toe te voegen. De eerste 
uitgifte had nog geen watermerk : alle 
volgende vertoonen het ons recht en 
kopstaand. 

Afgaande op de afstempelingsdata 
van mijn exemplaren zou het beter ge
weest zijn. als bij no. 7 (5 millicmes 
zwarte opdruk op 2 piaster, oranje) de 
opdrukken II en III aan I voorafgingen; 
de kortere opdiuk (23 m.M ) toch vond 
ik steeds in 1893 gebru ik t : de beide 
andere, door elkaar, in 1892. 

Aangenomen, dat deze opdruk voor philatelistische »Spiele
reien« is misbruikt, zoo zijn deze voor specialisten wel inteiessant. 
Senf geeft in het 111. Briefm. Journal 1910 daaivar een overzicht, 
maar is daar niet compleet. 

De mij bekende zijn : 
A. Opdruk : 23 m.M. 

1. beide opdrukken kopstaand. 
2. Arabische opdiuk kopstaand. 
3. linker 5 kopstaand. 
4. linker 5 kleiner, 
5. Arabische opdruk boven den 

Franschen. 
A'. Opdruk: 24 m.M. 

1. 2 opdrukken, waaivnn i order 
het zegel. 

2. 2 opdrukken, waarvan i naast 
het zegel. 

3. Milhèmeskopstaand. 
4. rechcer 5 kopstaand. 
5. beide 5 kopstaand. 
6. isie M kopstaand. 
7- istc E kopstaand. 
8. met Mililèmes. 

j 5 MILLiÈMES 5 

9. met Millèimes"-
10. met Millimèes. 
11. de 2 vijven onder elkaar; rechts op den isten regel, groote nul. 
12. als I I ; nullen gelijk van groote. 
13. de rechter 5 en rechter nul zijn verwisseld. 
14. de rechter 5 en linker nul ontbreken. 
15. Fransche opdruk kopstaand. 
16. Arabische opdiuk boven den Franschen. 

Onze catalogus geeft bij enveloppe 9 (i millième zwart op 2 
mill, groen, no. 5) reeds aan, dat hiervan meerdere typen bestaan; 
zij is hier echter niet compleet, daar er van den afgebeelden 

opdruk niet alleen typen voorkomen, 
maar er zijn zelfs 2 absoluut verschil
lende opdrukken ; 

A. 1 M i l l i è m e ; hiero}iikr de 
Arabische opdruk ; de Fransche is 20I/3 
m.M. l a n g ; de andere 1 3 ^ m.M.; ik 
vestig speciaal de aandacht op dezen 

j .E^Bk-7^ kf r-jg-TW*' opdruk, daar hij mij alleen in een ge-
tti ilPifT>iiMBi tl^yÊn bruikt uitknipsel (in bezit van den heer 
\ . V S W S Ï ^ I S R ^ ^ Rob. Leroy) bekend is (Datum —. 1.15). 
^^^^^^^STjr Deze enveloppe is dus bepaald zeer 

^t^Z*^'-^ zeldzaam, ik vond ze neg neigens 
vernield. 

B. I M i l l . ; kierachter de Arabische opdruk; boven en 
onder een horizontale st ieep, die 21 Vj —225/4 m.M. lang is. 

Type a. De Arabische opdruk begint onmiddelijk achter de 
punt van »Miil.« ; lengte 20 m.M. 

Type b. Er is i'/2 —2 m.M. ruimte tusschen den Franschen 
en den Aiabischen opd iuk ; lengte 21 m.M. 

Dr. Ascher neemt als no. 10 
in zijn catalogus op, de enveloppe 
van I millième bruin (Sphinx 
met piramide no. 4) met opdiuk 
van 2 mill, zwart; dit couvert is 
mij onbekend, vermoede ijk is dit 

H...iWj-J. . jyj>Ml IJ '^'"^ 0°'^ '"^^ ^^^ abuis. Het zal 
wel moeten zijn no. 11 (i mil'. 
b:uin, zjiibooten) met denzelfden 
waarde-opdruk. Afwijk'ngen zi'n 
mij hiervan n'et bekend ; de 
bovenste opdruk is steeds 15 
m M., de onderste 8 m.M. 

In 1913 werden de Fransche Inschriften bij de nieuwe waarde
stempels door Engelsche vervangen ; het wateimerk bleef echter 
nog in de eerste taal bestaan. Dit werd ee'St in 1922 gewijzigd, 
als wanneer het »Postes Egyptiennes« moest plaats makeri voor 
»Egyptian Postage« ; ook de kleur van den waardestempel werd 
veranderd: de groene 2 mill, met Osiris weid nu oianje. 

Senf spieekt in de catalogus nog van 
een «Schwindel« produkt, gelijk aan de 
zegels van i piaster rood ; heel nauw
keurig is deze beschiijving n ie t ; als 
hiermede echter een enveloppe bedoeld 
wordt, met een waardestempel, welke 
op de I piaster rood, uitg, 1867 gelijkt, 
dan is deze opgave onjuist; de Sphinx 
staat niet zooals bij gemelde zegels in 
het midden van het ovaal, vóór de 

piramide, maar rechts, de piramide links. Moens beschouwt haar 
als een proef van een onbekenden graveur, die in 1867 naast dit 
couvert op henneppapier (Hanfpapier) ook verschillende zegel-
pioeven in dit type heeft geleveid; ik bezit 2 formaten: 112 X 
68 m.M. (gestreept papier) en + 122 X 75 m.M. 
BRIEFKAARTEN, 

Nadat het publiek reeds dikwijls om briefkaarten gevraagd had, 
besloot het Egyptische postbestuur deze op i Mei 1879 verkrijg
baar te stellen, hetgeen bij besluit van 30 April van dat jaar 
werd bekend gemaakt. 

De eerste uitgiften ge^en geen aanleiding voor bijzondere op
merkingen ; zooals bekend is komt kaart no. 3 (5 milHèmes 
karmijn met een drukfout in den linker voordruk voor, waarbij 
0 0 als VI gedrukt werd; deze kaart ontmoet men niet zoo heel 
veel ; met den opdruk »3 millièmes« nog minder, terwijl ze met 
den opdruk »4 millièmes« tot de zeldzaamheden behoort. 
In 1893 werden de kaarten van 5 mill, door den opdruk »3 
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milliènies 3« in kaarten van die waarde veranderd; zooals Senf s 
catalogus reeds aangeeft, kan men hierbij kleine verschillen vast
stellen, die hieronder worden vermeld. Voor den Franschen 
opdruk vond ik steeds een lengte van 22V2 m.M.; de Arabische 
echter geeft niet alleen verschillende lengten, maar wisselt ook 
van plaats ten opzichte van den eerstgemelden. 

I. Opdruk 19 — 19'/;, m.M. 
a. De driehoekige punt boven den eersten Arabischen 
letter (van links) ') staat onder de ruimte tusschen M en I 
(28. 12. 1891) "). 
b. Deze punt staat precies onder de I van M I L. (Mij alleen 
bekend met den voordruk fout VI). 
6'. De punt staat onder de ruimte tusschen I en L. (18. i . 
1892). Men kan hierbij nog een paar afwijkingen vaststellen, 
daar de punt meer naar I of naar L staat. Ook is in dit 
type de 4e Arabische letter in het horizontale deel dikwijls 

gebroken. Tevens is hierbij nog een 
variëteit te vermelden, waarbij de Ara
bische opdruk boven den Franschen 
staat. 

d. De punt staat aan het einde van 
het horizontale deel van de iste L. 
Hiermede ken ik 2 afwijkingen : 

ie. de geheele opdruk is kopstaande. 
2e. de rechter 3 is kopstaande. 

II. Opdruk 19^ -193 /4 m.M. 
a. De driehoekige punt staat onder I, soms wijkt ze iets 
naar links uit (23. i i . 1891). Dit type komt ook voor met 
de fout VI. ( I I . 10. 1892.). 
b. De punt staat tusschen I en L. Ook dit type ken ik 
alleen met VI. 
c. De punt sfaat onder het veitikale deel van de iste L, 

soms iets er voor (21. 4. 1892). 
d De punt staat onder het eind van het hoiizontale deel 
van L. (18. 11. 1894.) 

III. Opdruk 20 m.M. 
(i. De driehoekige punt staat tusschen M en I of bijna 
geheel onder I (11. 5. 1893). De Arabische letter ondei de 
2e 1 is dikwijls in het onderste gedeelte gebroken. In dit 
type (met gebroken letter) trof ik de voordruk-afwijking VI. 
b. De punt staat onder het vertikale deel van L of iets 
daarvoor (16. 11. 1893). 

Ook bij de kaarten met betaald antwoord (3 - j - 3 millièmes op 
5 + S mill- n" 6), bestaan eenige opdruktypen ; die steeds 
gelijktijdig op beide kaarten voorkomen : 

I. De driehoekige punt staat onder I. (lengte 19^4 m.M.; 8. 
2.1891) 

II. Deze punt staat tusschen I en L (lengte 19 m.M. 19.9.1891). 
lil. De punt staat onder het vertikale deel van de iste L (lengte 

193/4 m.M. 13.3.1494). 
Bij de volgende opdrukkaart (4 millièmes op 5 millièmes) treft 

men lang zoovee' afwijkingen niet aan als bij de bovenomschre-
vene. Voor den Flanschen opdruk vind ik weer dezelfde lengte, 
22V2 m.M. ; voor den Egyptischen enkele andere m a t e n : 

l. Opdruk 19V2 - 19 /̂4 m.M.; hij begint tusschen 4 en M. : de 
driehoekige punt staat onder het vertikale deel van L. ; ik 
ken dezen opdruk slechts in deze lengte zonder accent 
grave op de E, terwijl de 2de E altijd gebroken i s ; komt 
ook voor met de voordruk-fout VI. 

II. Opdruk 20 m.M ; hij begint achter het verlengde vertikale 
deel van 4, de punt staat tusschen M en I.; accent grave 
op E is aanwezig. 

III. Opdruk 20 - 2o^ji m.M,; hij begint onder de 4 ; de punt 
staat onder het rechter been van M of iets naar rechts, 
accent grave is aanwezig. In dit type is mij ook een exem
plaar bekend met de voordrukfout VI. 

De kaarten van 4 op 5 met de gemelde voordrukfout VI zijn 
veel zeldzamer dan die van 3 op 5. 

Eenige variëteiten treft men ook aan bij de dubbelkaarten met 
opdruk (4 -|- 4 op 5 + 5 mill.). 

I. Lengte Arab. opdr. 19V2 - 20 m.M. ; de driehoekige punt 
staat tusschen M en I, iets meer naar M.; de E met accent 
grave, de 2de E is soms gebroken. 

II. Lengte is 20 - 20V/4 m.M ; de punt staat tusschen M en I, 
meer naar I, de E met accent grave. 

II. 

111. 

IV. 

III. Lengte is 2o'/4 m.M. ; de punt staat onder de rechterpoot 
van M.; de E met accent aigu. 

Deze beide opdrukkaarten werden gevolgd door een 4 mill, 
kaart zonder opdruk ; het weinige gebruik, dat men in het 
algemeen van kaarten met betaald antwoord maakt, zal ook hier 
wel oorzaak zijn, dat van deze waarde geen dubbelkaart verscfieen, 
ik vind die met opdruk dan ook nog gebruikt in 1908. 

De porto-verlaging voor het binnenland in 1907 (van 3 op 5 
millièmes) was 001 zaak, dat de kaarten van deze waarde over
drukt werden, ook nu weer in de reeds meeunalen genoemde 
talen; hierbij komen zoowel voor den Franschen opdruk als voor den 
Arabischen verschillenden maten voor; de volgende combinaties 
zijn mij bekend : 

I. Fr. 18 m.M. Ar . : 19V2 m.M.; de laatste vertikale Arabische 
letter van links staat onder de ie i. 
Fr. 18 m.M.; Ar. 19I..2 m.M.; deze letter staat tusschen 
i en 1. 
Fr. i8'/4 m.M.; Ar. 1 9 ^ m.M.; deze letter staat tusschen 
i en 1. 
Fr. i83/j m.M.; Ar. 19 m.M.; deze letter slaat tusschen 
i en 1. 

Eigenaardig is, dat het Arab'sch waardecijfer tusschen haakjes 
staat. 

Bij de kaarten met betaald antwoord is mij slechts een type 
bekend ; ik vond voor den Franschen opdruk steeds 18 m.M., 
voor den Arab'schen 20 m M.; de bovenbedoelde letter staat 
onder i. 

Zooals boven reeds werd medegedeeld, vond in 1908 de eerste 
verandering van den waardestempel plaats ; de linker helft van 
den hemel verscheen niet meer gearceerd. Het is eigenaardig, 

dat de dubbelkaart van deze waarde 
( 4 + 4 mill, lakrood met omranding 
zonder deelslreep) eerst sedert korten 
tijd ( + 1920) bekend is gewoi den. Nog 
2 andere dubbelkaarten ontmoet men 
zeer weinig n.1. die van 2 - ] - 2 mill, 
gioen (1910) en 4 + 4 mill, lakrood 
zondtr rand met deelstrcep (1909); ik 
ken ze ten minste niet. In 1913 werden 
Osiris en Piramiden als waardestempel 
aangenomen, eerst op geelachtig, later 

vermoedelijk op zeemkleurig carton ; de opdrukkaart 3 mill, op 
2 mill, met Osiris is mij tenminste alleen op de laatste carton-
soort bekend De nog niet gecatalogiseerde 3 -[- 3 mill, kaart 
met het paleis van den Khedive is ook verschenen. 

Iets zij nog medegedeeld over het watermerk der »Umschlag
briefe«. De eerste 3 verschenen zonder watermerk. Bij 4 en 5 
(zelfde waai destempels) vindt men als zoodanig een zuil, waar
boven de la Rue & Co Ld., er onder London. Dit wordt bij 6 
(Sphinx) en 7 (afgodsbeeldje) vervangen door een monogram 
D. L. R. C , waarboven O N O T O, e ronder Fine W o v e ; no. 6 
is mij echter ook zonder watermerk bekend. Naar men mij 
mededeelde moeten no. 6 en 7 ook met het zuil-watermerk voor
komen, hetgeen ik echter niet weet. 

L)e kruisbanden en de eerste enveloppe voor aangeteekende 
brieven geven mij geen aanleiding tot bijzondere opmerkingen. 

De enveloppe voor aangeteekende brieven, die echter zoo 
juist is verschenen, verschilt niet alleen in de kleur van den 
waardestempel, maar geeft een totaal nieuw formaat weer, n.1 
153 X 107 m.M. inplaats van 152 X 9^ tn.M. (G.) 

Volledigheidshalve wensch ik nog te vermelden, dat de heer 
Maurice Picard een proef van een enveloppe met betaald ant
woord van Egypte bezit. Deze heeft als waardestempel een zegel 
van I piaster, formaat 145 X " 2 m.M.; als voordruk in het Fransch 
en in het Turksch »Union Postale Universelle, Egypte en réponse 

1) ]. B. Moens, Timbres d 'Egypte, Brussel 1880. 
') De beteekenis van dezen opdruk is het laatst weergegeven 

in een artikel van luitenant E. Bayer, M. & G. Zeitung 1921. 
Van rechts naar links gelezen: Timghai postage misrye =r zegel 
der Egyptische post; middenin s taa t : Misr ^ Egyp te ; onderaan 
s taa t : bir ghrusch ^ l piaster, hetgeen in dit geval foutief is, 
daar de waarde 10 para (jighrmi para) is. 

3) Dit is eigenlijk de laatste Arabische letter, daar men, 
zooals bekend, deze taal van rechts naar links leest. 

*) Oudste mij bekende datum. 

fOS T Z E G E L H A K I D E L 
W A T E R G R A A F S M E E R 

» ^ ^ ^ . D I R . L E C N ' D E RAAT 
4 * W = • INT.TEL. XUID 6 2 5 5 
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enveloppe«. De bedoeling was, dat een dergelijke enveloppe 
door den Egyptischen afzender in zijn brief werd ingesloten. 
Tot heden zijn deze enveloppen nog nergens in gebruik, ofschoon 
verschillende landen ze mede ontwierpen. ') 

Ik mag dit artikel niet beëindigen, zonder een woord van 
bijzonder oprechten dank betuigd te hebben aan de beeren 
Severin uit Brussel en Leroy uit Suresnes, die mij met een flinke 
hoeveelheid materiaal ter zijde stonden om mijn notities te 
completeeren. 

W. P . COSTERUS Pz. 

') Zie l 'Amateur de Cartes et d'Enveloppes van Febiuai i 1922. 

:-: De Keuring van Zegels. :-: 
Onlangs ontving ik voor de Vragenbus de volgende viaag: 

»Welke keuiing geeft de meeste zekerheid? Ik vraag dit omdat 
het mij is voorgekomen dat eer ige zegels, die door Thier goed
gekeurd waren, door de Stamp Trade Protection association af
gekeurd werden.«. 

Aangezien dit lang geen op zich zelf staand feit is, maar meer
malen is voorgekomen (ook ik heb het bij ondervinding) en het 
keuren der zegels voor alle verzamelaars een zeer cardinaal punt is, 
meende ik deze viaagmeer uitvoerig dan in de uibriek »Vragenbus« 
kan gebeuren, te behandelen, te meer, waar de keuring ook reeds 
een paar malen op de bondsvergadering ter tafel is gebracht, 
met het doel voor de Nederlandeche verzamelaais een keurings
dienst in te stellen. Een dusdanige instelling heeft zeker wel 
reden van bestaan, doch het oprichten daarvan is niet zoo een
voudig als de meesten denken. Niet alleen moeten daarvoor 
hoogst bekwame deskundigen gekozen worden, maar deze des
kundigen moeten over een uitgebreid keurings materiaal kunnen 
beschikken. 

Kon men in vroeger jaren van twee of meer bekende verval-
schingen spreken, waarvan de kenteekenen door een leek wel 
te zien waien, vooral door de nauwkeuiige toelichting en ver-
groote afbeeldingen in de desbetreffende handboeken gegeven, 
thans zijn de vervalschingen talrijk terwijl de hoogere techniek 
het steeds moeilijker maakt de kenteekenen te ondei kennen. 
Dagelijks kan men thans in de couranten lezen hoe onzen Ooste
lijke buren de wereld verrassen met namaak bankpapier. Hoeveel 
lichter moet het voor zulke kunstenaars zijn de zoo veel eenvou
diger postzegel te reproduceeren. 

Daarbij komt dan nog voor een keurmeester van postzegels 
het veel uitgebreider terrein dat hij moet bewerken, ingevolge 
de vele soorten van zegels en de talrijke daarop gestelde op
drukken. 

Als wij ons afvragen wat een goed keuimeester wel moet 
kennen en waar op te letten, dan komt men tot een uitgebreide 
lijst. Niet alleen moet hij toch een uitgebreide en vakkundige 
zegelkennis bezitten, maar ook een scherp oog voor kleuren, 
bekend zijn met papier, tanding, gom, en wordt zijn oordeel 
ingeroepen over gestempelde exemplaren, dan moet hij kennis 
dragen van de afstempslingen en weten welke stempels tijdens 
den omlooptijd van het zegel in gebruik waren enz. Waren nu 
alle zegels van één uitgifte het zelfde, zijn taak zou lichter zijn, 
maar de puzle wordt grooter door het bestaan van typen. Men 
vindt b.v. : 

Bolivia 1867 5 ets. 72 typen. 
Nevis 1861 vellen waarop 12 typen. 
Natal opdruk 1895 op ''2 penny 8 typen. 
Nieuw Zuid Wales 1850 de z.g Sydney views diverse typen, 

en verder de diverse typen bij de opdrukken van Guadeloupe 
1903 Ugando 1897, San Marino 1897 te betalen poitzegels enz. 

Met dit alles moet een keurmeester bekend zijn, en ik betwij
fel het sterk of er iemand gevonden kan worden die dit alles 
weet, en het zich ter juister tijd kan herinneren. Nu bestaan 
er wel keurmeesters, die alles keuren en zich op dit punt zelfs 
e in soort wereld reputatie hebben weten te verwerven, maar 
gedi.chtig aan het spreekwoord qui trop e.mbrasse mal étreint, 
kan ik ze met hunne m. i. verwaande geleeidheid geen onbe
perkt vertrouwen geven, en moet men met een keurmeester, die 
alles keurt voorzichtig zijn, zooals reeds menigeen ondervonden 
heeft. 

Hierboven schreef ik dat een keurmeester over uitgebreid 
keuringsmateriaal moet beschikken. Keuiingsmateriaal. zijn 
stukken die door de bron waaruit zij afkomstig zijn onbeperkt 
als echt aangenomen kunnen worden b.v. zegels op origineele 
brieven (deze geven echter nog niet steeds volkomen w?aiborg) 
of stukken van geheelen vellen enz. Vergelijking met deze 
stukken is de bron waaruit de keurmeester moet putten : Voor 
de kennis der typen staat een andere bron te zijner beschikking, 
waarmede sinds tal van jaren de Engelsehe verzamelaars ons zijn 
voorgegaan, n.l. het bij een brengen uit losse zegels van de 
oirigineele vellen. Dit is een kostbare en zeer moeilijke taak 
maar eenmaal volbracht geeft zij een juist beeld van de zegels 
en de typen, zoodat men b.v. kan bepa'en op welke plaats een 
zegel met een zekere afwijking zich op het vel moet bevinden 
enz. Komt nu een zegel voor die op een gereconstrueerde plaat 
niet te vinden is dan is het vonnis geveld. 

Begrijpelijke wijze kan een .keurmeester als eigenaar niet over 
al zulke stukken beschikken, maar moet hij vrije despositie 
hebben over verzamelingen, waar deze stukken in voorkomen. 
Dit heeft de London Philatelie Society dan ook zeer juist ingezien 
zij heeft een uitgebreide keurings commissie, die bij de leden 
waar noodig is haar vergelijkings materiaal kan vinden Een 
tweede maatregel, die zeer toe te juichen is, is deze. . 

Gewoonlijk plaatst bij keuring de keuimeester zijn stempel op 
de rugzijde van het zegel en vindt men dikwerf zegels voorzien 
van een paar zulke merken. Dit verhoogt m.i. niet de kwaliteit 
van het zegel vooral als het dan nog voorzien wordt van een 
z.g. collectie merk. 

Bij de Engelsche keuring wordt bij goedkeuring van het zegel 
een photo van het goedgekeurd zegel gevoegd en daarop het 
waarmerkteeken geplaatst; zoodat zonder het zegel aan te randen 
men toch altijd kan zien of het voorgelegde zegel in overeen
stemming is met de photo. 

De keuring op deze wijze algemeen toe te passen is natuurlijk 
ie kostbaar en omslachtig en voor vele ter keuring aangeboden 
zegels niet noodig. Ik heb dit alleen uitvoerig behandeld om 
een antwoord te geven op de v raag : »Welke keuring geeft de 
meeste zekerheid«. 

Hoewel ik ten volle overtuigd ben door dit aitikel lang niet 
de kwestie van een Nederlandsche keuring opgelost te hebben, 
meen ik de richting aangegeven te hebben waarin men, als de 
hand aan den ploeg geslagen is, werkzaam moet zijn, en op 
welke punten men zijn aandacht moet vestigen. 

1. Een keurmeester die alles keurt is niet onbeperkt ver
trouwbaat : maar geef bij keuring de voorkeur aan hen, 
die de moed hebben te zeggen, deze zegels keur ik niet. 

2. Voor diverse zegels moet men diverse keurmeesters hebben 
die van de zegels door hen te keuien een speciale studie 
gemaakt hebben, en daardoor of zelf een uitgebreide col
lectie bezitten, of in verbinding staan met verzamelaars 
die hun collectie ter hunner dispositie stellen. 

3. De verzamelaars en vooral zij die bij een vereeniging aan
gesloten zijn, moeten hunne collectie niet onder een koren
maat plaatsen, maar veel meer dan thans het geval is, 
haar ter bezichtiging en ter bestudeering van consciëntieuze 
medeleden stellen. 

4. Zooveel mogelijk moet getracht worden bij keuring het 
zegel n i ' t aan te randen door een stempel, maar daaren
tegen bij een valsrh zegel wel den keurmeester het recht 
gegeven worden op een valsch zegel een een onuitwisch-
baar stempel te plaatsen valsch met zijne initialen gewaar
merkt. 

Zooals men ziet èn keuring èn het instellen van een goede 
keuringsdienst is niet zoo eenvoud'g als zij lijl't, en vraagt een 
zorgvuldige voorbereiding, terwijl de kosten vooral ook met de 
hoogere porto onkosten zeker een be'angiijk punt hierbij zullen 
uitmaken. 

Als Philatelist hoop ik nog eens den dag te beleven dat de 
Bond met een volledig plan en de vakkundige medewerkers ons 
zal verrassen, en daardoor tot voldoening van alle belar-ghebbende 
in een groote behoefte zal voorzien. De verzamelaars zijn erhfer 
indachtig dat ook van hun kant dan steun en samenwerking 
gevraagd wordt. 

A. C. Voss. 

j i j l * J 4 ' 
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^ 
Philaielistisch Allerlei. 

^ 

»Het oog wil ook wat«, heeft het Zwitsersche postbestuur 
gedacht. Als er een kennis van iemand geboren wordt, trouwt, 
verjaart, enz. wordt deze gelegenheid dikwijls aangegrepen voor 
het zenden van een felicitatie-telegram; kost jn Zwitserland 2 
fiancs. De feestvierende is verheugd, vindt het aardig, maar zal 
voortaan bepaald in de wolken zijn, als de gelukwenschci 60 
centimes meer offert. Hij ontvangt dan diens felicitatie niet op 
een gewoon formulier, maar op een keurig gekleurd, lijk met 
bloemen versierd teestvelletje, verpakt in een dito gebloemd 
enveloppe. Da's wel aa rd ig! 

Ik dank mevr. Van Heerdt zeer voor de overlegging van 
zoo'u stuk. Costerus. 

Philatelistische Week te flannorer. 
De » B r i e f m a r k e n h ä n d l e r - V e r e i n H a n n o v e r « 

verzoekt ons, wel wat laat, de lezers van ons Maandblad mede te 
deelen, dat het Comité besloten heeft een philatelistenweek 
te houden te Hannover, beginnende op 15 September met een 
postzegelveiling door den heer Hans Grobe in het oude raadhuis 
aldaar. Des avonds zullende deelnemers in het hotel Mussmann 
worden begroet en onthaald op een voordracht met lichtbeelden 
door majoor P a u l O h r t . De handelaarsbeurs zal op 16 en 18 
September in het Volksheim plaats vinden. Op Zondag 17 Sept. 
zal in de groote zaal van het oude raadhuis de postzegeltentoon
stelling worden geopend ; reeds zijn buitengewone stukken aan
gemeld. Daarop volgt de Vlle Noorwest Duitsche feesttocht, door 
de verzamelaarsvereenigingen van Hannover daartoe uitgenoodigd. 
Zondagavond feestmaaltijd, prijsverdeeling aan inzenders van 
tentoongestelde verzamelingen en opgeluisterd door kunstrijke 
voordrachten. In den morgen van den igen September, bezichti
ging van de stad, in den namiddag een bezoek aan den fraaien 
„Tiergarten", waaraan zich een koffiekransje en een danskransje 
zal aansluiten. Dus zal-aan oud en jong, aan eiken deelnemer 
iets aangeboden worden. Aanmeldingen voor geheel kostelooze 
tentoonstelling, worden verzocht omgaande toe te zenden aan den 
heer H a n s G r o b e , Hannover, Bleichenstr. i . 

Aan belangstellenden worden f eestbriefkaarten en feestpaststempel, 
ook in grootere getale toegezonden, tegeti vergoeding van 7 mark 
per kaart. 

Eerste Oostenrijksche Philatelistendag. 
Als deel van het geschiedkundig geheel wordt hier aangetee-

kend, dat van 8 tot 10 September te Weenen de » e e r s t e « 
Oostenrijksche Philatelistendag, georganiseeid door den »Bond 
van Oosteniijksche Philatelistenvereenigingen« — tot nogtoe 
bestond alleen die van de »Duitsch« Oostenrijksche Vereenigingen 
— wordt (of is) gehouden. Voor medewerking of steun is het te 
Iaat. Alleen kan voor belangstellenden van gewicht zijn: de 
uitgifte van f eestbriefkaarten met of zonder zegelstempel. Die met 
ingedrukten 10 plus 10 kronen luaardestempel zijn te verkrijgen 
%ioor 170 kr., die met den zegelstempel van 50 kr. voor 200 kr, 
en die zonder stempel voor 140 kr. Geld met porto te zenden aan 
den heer Kamillo Kupka, Wien V, Krichubergasse 10. (Een door 
mij ontvangen feestkaart zonder stempel, toont aan achterzijde 
een niet onfraai uitgevoerde symbolische voorstelling van Oosten
rijks' Mercurius, met allerlei beelden van Philatelisten, lucht
schepen, postwagen, brievenbestellers, enz., fci/^/i de stad Weenen; 
eronder en boven den Mercuriuskop, Inschriften, alles in best 
versierde omlijsting; boven aan beide zijden een vers, dat eindigt 
met y>So höre Welt: — Wien starb noch nicht!«, wedergevende 
een trek van Weenen 's volk, dat door niets zich laat ontmoe
digen en aan »pessimistische« ve rzamelaa r she t l i ch tb reng t .da t zij 
nooit zagen noch zochten !) 

Postzegeltentoonstellins te Hradec Kralové. 
De Philatelistenclub te Hradec Kralové (Tsecho Slowakye), 

hoopt van 28 October tot 2 November a.s. een tentoonstelling 
te houden in de hal van het stadsmuseum aldaar. Eene afzon
derlijke afd. voor li teratuur wijst op eene ernstige opvatting 
van de aan het Comité opgedragen taak. In die afd (M.) worden 
overzichtelijk en systematisch geordend alle philatelistische 

uitgaven, tijdschriften, monographiën, albums, katalogussen, 
prijslijsten, veiling-katalogussen, vakwerken, enz. opgenomen, 
in de afd »N« philatelistische benoodigdheden. — In elke 
afdeeling worden diploma's uitgereikt, e.v. ook met het recht, 
voor zich zelf de medaille te doen maken. — Voorzitter resp. 
secretaris de beeren Vladimir Paprstein, notaris, resp. Paul Vo-
dehnal, bankbeambte, beiden aldaar woonachtig. 

'VB Afsiempelingen. 
..vfó.. 1 'm 

Nederland. De heer Cortenbach was de eerste die ons d.d. 
25 Aug. uit Amsterdam den Jaarbeursreclamestempel toonde. De 
machinale stempel, afwisselend tusschen een dwarsbalk-datum
stempel geplaatst, lu id t : 

I. JAARBEURS TE UTRECHT 
4-9 SEPT. AS. 

Ook uit Rotterdani wordt deze stempel gesignaleerd. 
Mevrouw Van Heerdt Kolfï is zoo vriendelijk ons uit Utrecht 

een tweede type te zenden, nl. een machinestempel, 1 echts van 
den datumstempel s taande: 

II. JAARBEURS 
TE 

UTRECHT 
4~9SEPT.A.S. 

Een soortgelijken stempel zagen we uit 's Grnvenhage, doch 
met iets spitscher letters en open »4«. Voor bericht van even-
tueele andeie typen of nog niet vermelde plaatsen (ook van type 
I en II 1920) houden wij ons beleefd aanbevolen. 

Wij herinneren er aan dat ook in 1920 voor de vierde Neder-
landsche jaaibeurs door de post reclame gemaakt werd, waarvan 
we uit Amsterdatn, 's Gravenhage, Lecnwarden, Rotterdam en 
Vlissingen, de volgende continueerende afstempeling kennen : 

I. BEZOEKT DE VIERDE 
NEDERLANDSCHE 

JAARBEURS 
23 FEBR.-6 MRT. 1920. 

terwijl Amsterdam en 's Gravenhage bovendien nog den enkel-
voudigen machinestenipel in kleiner lettertype geb iu ik ten : 

II. BEZOEKT DE 4°^ 
NEDERLANDSCHE 

JAARBEURS 
23 FEB.-6 MRT. '20. 

Opmerkelijk is, dat toen niet in den stempel vermeld stond 
waar de jaarbeurs gehouden werd! 

Den heer J. Goossen Czn. danken wij de voorlegging van een 
stempel uit '.f Gravenhage. Op een enveloppe waarop tevens de 
door ons beschreven afstempeling »Vredespaleis« voorkwam, 
stond bovendien een stempel in het zelfde l>pe : 

,'S GRAVENHAGE QRAFELYKE ZALEN" 
waaromtrent wij gaarne iets naders zouden vei nemen. Wie onzer 
lezeressen of lezers is zoo vriendelijk ons volledig omtrent deze 
afstempeling in te lichten ? 

Nederl-I i idië . Geheel Indië schijnt pi opaganda te maken voor 
de jaarbeurs te Bandoeng. Verscheidene lezeis toonden ons o.a. 
uit Djokjakaita, Medan, Padang en Soerabaja een grooten drie-
lingstempel. In het midden de datum, waarbo\en »BEZOEKT« 
en er onder : »DE JAARBEURS«. Bovenaan in den binnensten 
cirkelstaat de plaatsnaam'en in den buitensten »NED. IINDISCHE 
— JAARBEURS ~ BANDOENG • i8 SEPT.-8 OCT.-1922, • 
Een soortgelijke stempel werd in 1920 en verleden jaar tot het
zelfde doel gebezigd. 

%*OSi TZEGELHANDCL 
WATERGRAAFSMEER. •N.YAAR Î C o Ä,.OIR. UEON DE RAAT 
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Dnifschlai id. Detmold stempelde gedurende J u l i : 
Mobelmesse Detmold * 22 bis 30 Juli 1922.* 

/Vu>nbe>^ maakt leclame voor een tentoonstelling door een 
ingewikkelden machinestempel Naast en ondei de afbeelding van 
een futuristischen toien staat 

»NÜRNBERG AUGUST 
» L U n P O L D 30 SEP
» HAIN TEMBER 
»AUSSTELLUNG WIRTSCHAFT 
»FUR VVASSERSTRASSEN u ENERGIE 

1922 
Ober amine)gau. Hier wordt behalve voor de passiespelen tevens 

leclame gemaakt voor Bad Nauhetni in een stempel Een conti
nueerend machinestempel vertoont afwisselend den plaatsnaam 
stempel (bovenin »OBERAMMERGAU,« dan de datum tu 'schen 
2 lijnen en onderin »PASSIONSSPIELE») en den leeds in No. 
6 beschreven stempel van BAD NAUHEiM, dus twee vliegen in 
een klap. 

Rusland Op een aangeteekenden brief, 4 Augustus j l . pei 
luchtpost uit Pütrograd \it\zoriA.tn, kwam b e h a h e het aa teeken
strookje een rood stiookje voor, waarop . 

Envoyé par la 
poste aérienne 

en een stempel m roode inkt 

Mit Luftpost befordert 
Postamt 1, Bremen 

\ ' e ider kwamen op de achterzijde de overgangs^tempcls \ oor 
van Berlin O —Luftpost 7 Aug en Bicmcn 8 Aug Dt biief 
arriveerde 9 Augustus te Ams erdam 

Den Heer J. K te H Uw vraag omtrent de Engeische miliiaire 
censuurstempels hoop iL in cen der volgende nummeis volledig 
te beantwooiden. 

J. P. T R A A N B E R G 

® ® Ingezonden. 
(Buiten verantwoordelijkheid dei Red ) 

Mijnheer de Redacteur, 
Mag ik beleefd vragen een plaatsje te geven aan ondei staande ' 
Met bijzondere belangstelling nam ik kennis \ a n no 5 der op 

het aanstaand Congres te behandelen punten 
En met gioote verbazing tevens Verbazing, omdat de (mij 

onbekende) inzendei*) blijk geeft volstiekt niet op de hoogle dei 
omstandigheden te zijn, en verbazing nog meer omdat het 
Bondsbestuui het punt zoo maar klakkeloos op de agenda zet 

Waaiop het niet thuis hoo i t ! 
Wat toch IS het geval '> 
Daar beslaat een Nederlandsch Maandblad voor Philatelie, 

waarvan eigenaressen zijn vijf vereenigingen Ned Veieeniging, 
»Breda«, »Hollandia«, Utiechtsche PhilatelistenVereeniging en 
Haagsche PhilatelistenVereeniging. 

Dus niet de Bond. 
Let wel, want dit is het cardinale p u n t ' 
De Bond staat buiten het blad, althans buiten den eigendom 
De Bond plaatst eenvoudig zijn mededeelmgen erm, zooals de 

andere vereenigingen doen 
Het eigendom, nog eens, berust bij de \ijf vereenigingen, door 

welke ook het blad wordt beheerd, door middel van den door 
die vijf vereenigingen benoemden Raad van Beheer 

Die al'een het lecht heeft te beslissen W A T er in het Maand 
blad moet staan 

Daar staat alweer de Bond absoluut buiten 
Als men dat even bedenkt, dan zal men mijn verbazing be 

giijpen over het feit, dat het punt op de agenda is geplaatst, 
waarop het, nog eens, niet thuis hooit. 

Immers , het is geen zaak \an den Bond, maar van den Raad 
van Beheer. 

Volgens mijne meening, kan het dus zelfs met eens 1 n 
b e h a n d e l i n g komen op het Congres 

Wil de inzender van punt 5 de verslagen der Vereenigingen 
uit het Maandblad weren, dan d tn t hij zich te wenden tot den 
Raad van Beheer 

Daar, en daar alleen is de plaats, waar die kwesiie kan worden 
behandeld en . . . . beslist! 

Met dank \ o o r d e plaa'sing, 
gaaine Uw D w. 

Gtntickut, 22 Augustus 1922 S P I I Z F N , 
Vooizitter van »BREDA«. 

*) Inzender is de heei J B H Asbeek Prusse, te Heemstede Red. 

Prijslijsten, Advertentiebladen, 
: Catalogi, enz. : 

Micüel K.itulog' 1023 De „ M i c h e l " 1921/22, welke drie 
zeer sterke oplagen beleifde, is gihul uitverkocht, teiwijl de 
vraag einaar onveiminderd aanhoudt Al zijn snel 'opvolgtnd 
alle onbeweikte stoffen, loonen, enz. buitengewoon gestegen, 
zoodat een nieuwe uitgave tienmaal hoogei komt dan de voiige, 
wil de heer Michel Weimar met wachten en zal de nieuw be
bewerkte uitgave 1923, in September doen verschijnen , veimoe
delijk zal deze 15 September geieed zijn Deel I, Etitopa, zal, 
bij dadelijke bestelling met bijvoeging van het bediag in Neder
landschen munt, f 1,10, deel II, j9«;to; Eiitopa, voor f1,70, franco 
aan adres, dadelijk na ve/sc/njncii toegezonden worden, etn t n 
ander zonder veihooging bij mogelijke, nit t te v o o w u i e mie i 
deie uitgave kosten. 

De „N a c h t 1 a g t " , die (ei opp'akk ng slechts aan t ( i i / i c ' c 
met de nakomende nieuwigheden, vei belerii g( n, vei, ndenr ^ ' j , 
e d , zijn bedrukt (de andeie zijde bevat verschillei de, t kwi.s 
uitgebieide benchien en mededeeliugen over zege uiig fii n in 
velschillende l i n d e n , deze supp emenien dientn vco' b e d e 
deelen), zijn bij abonnement te \erkiijgen Dengenen die den 
laalsten Michel kalalogus 1922 bezitten en zich tevreden siellen 
met de „Nacht iage" , kunnen deze vanaf Januaii tot Juli 1922 
incl bekomen Doordat in den nieuwen kaïalogus niet alles wat 
tot Juh uitkwam kan ?ijn opgenomen, is het geraden die aan
vullings afleveiingen tot en met Decembei 1922 erbij te bestellen , 
de pnjs IS f i — voor de 12 maandelijk'=che afleveiingen met 
omslag Bestellingen nemen onze postzegelhandelaars natuurlijk 
aan , mocht men ze van den uileevei wenschen ie ontvangen, 
dan IS het adres Hugo Michel W c m a i , Postscheckkonto, Zc; / 
ztif 1662J. 

Stanley Cribbons' Pr iced Cataloffiie of Stamps o f F o i p i n g 
Countries) 1922 — 23 Velen zullen verblijd zi|n te veinemeii , 
dat het 2e deel van Gibbons (katalogus) een der diie uilmun 
tendste »e iken op dat gebied, na twee jaien is verschenen Wat 
het uiterlijke aangaat , dat is bijna gelijk aan dien van 1920, 
alleen is 1920« veranderd m »1922—1923« en veiviel het 
»POSTFREE ro/6< achtei het »PRICE 10/ NET« Hoewel de 
inhoud met ruim 71 bladzijden druks is toegenomen, bleef toch 
de prijs onveranderd, hoofdzakelijk te danken aan de verlaagde 
papierpi Ijzen 

Ook de inrichting van d t n inhoud bleef dezelfde. Als nieuw 
IS aan het slot te vinden vEgypte«, dat vroeger in deel I, het 
Britsche Rijk. voorkwam Evenzoo is nieuw de alfabetische inlas
sching van de oorlogsuitgiften, welke in Gibbons ' specialen 
katalogus van Ooilogszegels enz voorkwamen, zoodat b v 
Finland, Polen, enz onderden landsnaam niet ondei Rusland, 
zijn gesteld, en dan nog de ooiloesuitgiflen van de viiandehjke 
Staten, welke sedert 1915 niet meer zijn gekatalogiseerd en ook met 
werden, noch woiden. verkocht door het huis Stanley GiDbon>;, 
Lmtd de opname cre'iehiedde hoofdzakelijk voor de taliijke vei
zamelaars, die om inlichlingen bii de firma aankloppen 

De beweiking van den katalogus Gibbons wijkt \ an deovei i^e 
Europeesche katalogussen in twee hoofdpunten af, ee i s t e r sdoor 
de kolomen of bezittingen der Staten welke volgen op den 
naam van het moederland, een buitengewone tegemoetkoming 
aan de verschillende groepen van specialisten, en tweedons door 

nmnanaww^Rn 
WATERGRAAFSMEER. • J ^ ' V A . t^W9 1 . #^ ;.<> A OI'^L.ECN OE RAAT 
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de zegelprijzen; alleen zijn die duizendtallen zegels met afwij
kingen enz. geprijsd, ongebruikt en (of) gebruikt, die de firma 
in voorraid heeft, en die prijzen zijn »veikoopprijzen« en alle 
se^êls zijn »geuiaarborgde en echt origineek« ; hèr of nadruk
ken worden door de firma niet verkocht. In dat opzicht is de 
Gibbons de eenig betrouwbaie waardemeter. Denkbeeldige of in 
eigen belang bespottelijk hoog of onzinnig laag geschatte 
waarden, zooals die te vinden zijn in alle andere katalogussen, 
komen niet erin voor. Mochten oppervlakkige of tot oordeelen 
niet in staat zijnde verzamelaars en handelaars prijzen te hoog 
achten, dan zullen zelfs niet oordeelkundige, doch wat begrip 
betreft verre boven die afbrekende Philatelisten verheven ver
zamelaars van tegenover gestelde opinie zijn, eerstens omdat de 
verleende waarborg den hoogeren prijs rechtvaai digt, tweedens 
omdat elke firma hare verkoopprijzen kan bepalen, en een kritiek. 

al te vaak gegrond op advertenties of prijslijsten van geheel 
onbekenden, soms met het alledaagsche reclamehoofd »concu
rentie onmogelijk« of » x  »/, beneden eiken katalogus«, daarop 
bespottelijk i s : beantwoordt de waar niet aan de prijzen, men 
waarschuwt dan de »goedgeloovigen« ! In den tegenwoordigen 
tijd zijn, door de niet stilstaande schommelingen van de geld
waarden van bijna alle Europeesche Staten en de speculatie of 
woekerhandel, verhoudingen in de prijzen onmogelijk vast te 
stellen. 

De Gibbons' blijfc altijd de degelijkste waardemeter van alle 
soortgelijke uitgaven en daarom de meest aanbevelingswaardige. 
Alle Nederlandsche postzegelhandelaars leveren U dien. Besteld 
bij de firma, Strand 391, Londen W.C 2, zende men het bedrag, 
Jo shill., benevens porto (6 pence), tegelijk op. 

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

der 
Aangesloten Vereenigingen. 

Te k o o p aangeboden : 
INIarschallInseln, 3, 5 en 10 pfenn., 
Ie uitgave, postaal gebruikt, met 
attest van Gebr. Senf. (18S) 

Aanvragen aan Hoofdredacteur. 

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

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

Ter overname aangeboden : 
p i m . 1700 st OuclMederlan!H852,'64,'67 
pl.m. 5 0 0 St. OudDuitsctie Staten, Oud

België, enz. 
pl.m. 20 brie/en Ttiuringer Staten, enz. 
H . B. W I J G M A N S , EPE ( G . ) . (130) 

POSTSTUKKEN, 
ruim 9 0 0 O versch. doublet ten, w o 
groote zeldzaamheden, tleb Ik af te 
geven: Nederland en Kolomen c o m 
pleet Vraag zict i tzending. (132) 

F. H . B R I N K M A N , B A R N E V E L D . 

. » K. H. V A N B R E D E R O D E , » » 
lid no 546 der Nederlandsche Vereeniging van Postzegelverzamelaars, binnen
kort naar Indiè terugkeerende, is bereid aan leden van bij den Bond aange
sloten Vereenigingen zijne tusschenkomst te verleenen voor het plaatsen van 
verzamelingen of parti jen postzegels in Indiè op nader overeen te komen voor
waarden Adres : G R O O T E H O U T S T R A A T t l 2 , H A A R L E M . (122) 

Ter overname aangeboden : 
een mooie verzamel ing van pi m 1750 

versch. zegels der qeheele wereld. 
een mooie verzamel ingvan pi m 2 0 0 0 

versch. zegels der geheele wereld. 
H. B. WIJGMANS, EPE (G.). (129) 

» » » s  » » » » » » » » » » » 5 > » » » ? > » » » » » » » » » > » > » « « « « g « < c « « « ' : « « « « g < c c g ; c ; g ^ < { « « « < c g c < c g « < 

L. NAGEL. HAARL 
WOUWERMANSTRAAT 

I Hongarije, 105 
124 . 
141 , 
158 . 

j l ^ Nos. YVERT & TELLIER 1922. | Hongarije, 89
» > ? • Baden, 18 verschillende ƒ 12,50 | » 106-
S ä Beieren 1819/68, 13 verschillende » 7,50 | » 125-
5 5 Buléarife. No. 1 5 1 - 1 5 5 » 0,40 1 . 142-
» « » 

POSTZEGELHANDEL „VERITAS". 
Nos. YVERT & TELLIER 1922. 

Baden, 18 verschillende ƒ 12,50 
Beieren 1819/68, 13 verschillende » 7,50 
Bulgarije, No. 1 5 1 - 1 5 5 » 0,40 
Georgië, No. 10 — 18 (gefand) » 
Duitich-Oostenrijk, 20—77 « 

» kranten, 1—26 » 
» port 1 2 - 3 8 » 

Oostenrijk 1922, 38 verschillende » 
» Toonkunstenaars , 7 verschillende . . » 

Karinfhië, 1—9 » 
Liechtenstein, 25—42 en port 1 — 12 » 
Montenegro, 7 6 - 8 7 en porf 20—23 •> 
Nederl . Indië, 4 0 - 6 0 mèt 50a » 
Polen, 2 0 1 - 2 0 5 » 
Ukraine, 134—138 » 

1 3 4 - 1 4 7 » 
» opdruk 0 1 Rusland, 15 verschillende . » 

ZUMSTEIN'« EUROPA-CATALOGUS, 

0,40 
1,50 
0,50 
0,75 
1,25 
1,50 
1,50 
1,50 
1 -
1,75 
0,10 
0,10 
0,60 
0,60 

DE 

I . 1 5 9 - 1 6 3 
I » 164—184 
1 . 185—186 
i » 1 8 7 - 1 9 2 
I ' 195—216 
I » 2 1 7 - 2 8 3 
I » 284-286 
i » 287—292 
I » 2 9 3 - 2 9 5 
I » 296-297 
1 » dienst, 1—8 
I 50 verschillende Hongarije 
I 100 > » 

BESTE OP DIT GEBIED, f 1,50 FRANCO. 

EM. 
7 4. 

f 
» 
» 
j> 

» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» » 
» 
» 

0,60 
4,50 
4,50 
1 . -
0,20 
0,30 
0,25 
0,10 
1,10 
3,70 
0,15 
0,10 
0,30 
1,~ 
0,25 
0,10 
0,30 

(124) 

È 

l̂  

Postzegelhandel P. HOOGfERDUK, Molenstraat 22, DEN HAAG. 
GE LEGEN HE IDS-AAN BIED ING. 
2.50 NED. INDIË, D opdruk ƒ 3,75 
2.50 » » Dienst opdruk » 2,25 
NEDERLAND 50 cent en ƒ i,— (Jubileum 1913), 

per stel » i,— 

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

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

» » 3 » enkel z. bedr. » 39,60 
EUROPA » 2 » » » » » 24,— 
JEUGD-ALBUMS / 6,40 / 9,60 / 11,20 

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

OiS° ALLE BESTELLINGEN WORDEN FRANCO TOEGEZONDEN NA ONTVANGST POSTWISSEL. (16) 

f i f . i . ' ' ' i ' ^< '^ ' - '^**»DE'- » ^ ^ " V J k ' Ä * * A.' # » ^ « DIR. LEON DE RAAT 
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VEBGELIiXMIINPIIIHTEEIIINIiMETULE, 
DUS OOK VALUTAAANBIEDINGEN, 

* z= ongest.; beneden f 10,— porto bijvoegen. 
Elke order wordt beslist volledig uitgevoerd. 

1920 
1920 
1919, 
1916, 
1912. 
1900. 
1912. 
1895-

1900, 
1901-

1917. 
1911. 
1915. 
1917-

1921. 

1920. 
1921. 
1912. 
1901. 
1918. 
1901. 
1902. 
1916-

1919. 
1908. 
1913. 
1919. 
1919. 
1901-

1919. 
1919. 
1919. 
1920. 
1907. 
1871. 
1900. 
1908. 
1908. 
1908. 
1911. 
1916. 
1916-

1920. 
1921. 
1920. 
1919. 
1920. 
1911-

1904, 
1919 
1919, 

St. 
. Allensiein I, compleet * 13 st. . . 

Il, « * 13 St. . . 
Azerbaidjen, 10 kop.—10 roebel, I 
Beieren, Dienst, compleet * 10 st. . . . 

» » » 6 st. . . . 
België, 2 francs, 1 st 

» 2 francs, 1 st 
'09. . porto, 550 c, 5 st 
Bosnië, 1 heller—5 Kronen, * 14 st. . . 

'07. . compleet, * 5 st 
3 heller—10 Kronen, 18 st. . . . 

Bulgarije, 1, 2, 3 Lewa, * 3 st 
» porto, compleet, * 5 st. . . . 

'18. . 5 s t .  3 Lewa, 7 st 
> Krijgsgevangenserie, compleet, 

* 10 st. 
Duitschland, Dienst, 5 pfg.—5 IVlark, 11 st. 

» » compleet, 7 st. . . . 
Engeland, 8 penny, 1 st 
Finland, 2—20 penny, * 4 st 

» 5 penny—5 JVlark, 8 st 
Griekenland, 2, 3, 5 Dr., . . rYvert*3st, 

1, 2, 3, 5 Dr., portot fr. 92 • 4 st, 
'18. Gen. Gouv. Warschau, compleet, 11 st 
Georgië, 10 kop.—5 roebel, compl, 9 st 
Hongarije, 1 filler—5 Krone, 20 st. 

weldadigh., 1 f.—1 Kr,, 15 st 
» Radenregeering, compleet 5 st 
» parlement, 2 f.—10 Kr., compl. 28 s 

'11. Ifalië, 5 en 10 Lire, 2 st 
Litauen I, compleet, op grijs papier, 10 st, 

» II, » » wit » 10 st, 
» III, » in andere kleur 11 st. 

Memel, verschillende opdrukken, 9 st. . 
Montenegro, 1 p,—5 Kr., compleet, 12 st 
Nederland, porto, 5 en 10 cent, 2 st. . 
Oostenrijk, porto, compleet, 12 st. . . 

» Jub., 1 heller—2 Kronen, 15 st 
» » 5 Kronen, 1 st. . . . 
» porto, compleet, 11 st. . . 
» » 5 en 10 Kronen, 2 st 

compl, 5 h,—10 Kr., 11 st, 
opdrukken, compl. 6 st 

17 st. 

, 6st, 

17. » 
Opper Silezië II, 2 ^ pfg.—5 Mark 
Portug. Nyassa, V' , 74 .c . , 10 st. ' . 
Rusland (wit leger), compleet, 10 st. 
Russ. post in Turkije, compl., Yv. 20 fr 
Saargebied, 5 pfg.—2,50 Mark, 12 st. 

'14, Servië, 5—50 para, 9 st 
» 5—50 para, Jubileum, 5 st. 

ZuidSlavië, invaliden, Yverf 16 frs., 2 st, 
» » » 1 0 op 40, 20 op 20 

45 op 1 Kr,, 8 st, 
100 verschillende Bulgarije, 100 st. . 
100 » Oorlogszegels, 100 st. 

1000 » voor aanvang, verzamel 

JOS. LÄ •UTI 

/ 0,65 
« 0,60 
» 1,— 
» 0,25 
» 0,60 
» 0,25 
» 0,25 
» 0,30 
» 1,25 
» 0,35 
>. 3,— 
» 1,25. 
» 0,30 
y> 0,50 
» 0,60 
y> 0,35 
» 0,20 
» 0,35 
» 0,15 
. 0,50 
» 2,75 
» 2,75 
» 1 — 
. 0,75 
» 0,30 
. 0,45 
» 0,45 
» 0,35 
» 1,25 
. 0,90 
>> 0,80 
» 0,50 
!> 0,35 
» 0,50 
. 1,50 
. 0,30 
» 0,20 
» 0,25 
» 0,30 
j. 0,85 
. 0,60 
» 0,25 
» 0,45 
» 0,75 
. 0,10 
» 1,50 
» 0,65 
» 0,25 
» 0,65 
^ 0,75 
. 0,75 
> 3,50 
» 0,50 
» 5,50 

w 

P # S t l i Q E L H ^ l D Ë L » 

F©§it©te©qiu@ ©a WLSQ> M®» S l S S g , (I3i) 

8 

Eene uit erfenis afkomstige scfiitterende 

OUDE POSTZEGELVERZAMEÜNG 
■ VAN DE GEHEELE WERELD, ■ 

w.o. verschillende landen GEHEEL COIVI

PLEET en bevattende BUITENGEWONE 
ZELDZAME exemplaren, met een cata

logusvi/aarde van ruim fr. 250000,—, 
tegen billijken prijs 

ï i KOOPAANGEBODEN 
De collectie is bijeengebracht tusschen 
de jaren 1880 en 1900. Alle zegels 
zijn met lipjes bevestigd in één dik 
= UNIVERSAL ALBUM. 
Brieven onder l\lo. 126, Bureau van dit Blad. 

i 
i 

t • 
t • ZICHTZENDINGEN :: 
van Oorlogszcgels, Nieuwigheden, 
alsmede Klassieke Zegels, staan voor 
ernstige koopers tegen opgave van 
referentiën, maatschappelijke positie 
of depot gaarne ter beschikking. (i23) 

WEBNEB THIESING, EfA^M^B^̂ ^G^a^clfjl: 

5 VERZAMELING OUDDUITSCHLAND, 
^ bevattende o.a. nagenoeg compleet BADEN, 
l BRUNSWIJK, HANNOVER, PRUISSEN en 
 SAKSEN, m o o i e e x e m p l a r e n , (i27) 

T E K O O P A A N 6 E B 0 D E N . ^ 

H. W. WiSSING. lidu Ph.v̂  
OOSTERBEEK, UTRECHTSCHE WEG 27. \ 

f os TZEGEUHANOEL 
WATER GRA Ar SMEER 
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Philatelistenclub „Rotterdam", 
te ROTTERDAM 

Opgericht 6 Pebiuari 1905. 
Goedgekeurd by Koninkiyk Besluit ^aii 27 Maart 1905, n<>. 63. 
Secretaris: P J O R I S S E N P C Z N , Beatrijsstraat ^d, Rotterdam 
Comm T d. Verkoop: dr L FRENKEL,Eendrach tswegy , A'ö//«r(Äz»; 

Geen verslag ontvangen. 

Internationale Vereenigmg „Philatelica", 
te 's GRAVENHAGE 

Opgericht 1 Januari 1911 als I. P. V. „HoUandia". 
Statuten goedgekeuid ĥ j Kou. Besluit van 8 Maart 1912, n'. 4. 
Secr.: H G. V A N L O O K E R E N , Obrechtstr \\T,''sGrav^nhage. 

VEBSLAW der ALGEHEENE VERGADERING op 
Woensdag 23 Augustus 1922, in Café „Hollan
dais", Groenmarkt, te 'sGravenhage. 

Aanwezig zijn 46 leden. Verhindeid zijn de beeren Kiichner, 
Melsert en Manuskowski 

Met een bijzonder welkom aan de beeren Van Stiaaten en 
Gijzeman, voor 't eeist aanwezig, en het candidaat lid Van der 
Heide, opent de voorzitter de vergadering. De notulen woiden 
goedgekeurd Prijzen voor de veilotmg zijn geschonken door de 
beeren Helsert, Vischbof en Verlegb 

Ingekomen is een schrijven van den beer Amiabel, waai bij dank 
wordt betuigd aan het bestuur voor hetgeen gedaan is om de 
gepleeg Ie fiaiide in de rondzending tot kla t ibe id te brengen 

Naar ainle id ing van een ingekomen schri|ven van den beet 
Van Heugten word»n, na eenig debat, tot sectiehoofden voor het 
londzendingsveikeei benoemd de heeien Van Heugten en Verlegb 
De voorzitter brengt de nieuw benoemden dank voor de mede
werking, die deze led»n voor bet belang der Vereeniging willen 
geven 

Het voorstel v m den heer Amiabel om een briefkaart bij elke 
londzending te \oegcn, welke kaart verzonden zal worden dooi 
het lid, wiens naam in ' t midden van de lijst voorkomt zal dooi 
het bestuur in ernstige o\eiweging genomen woiden 

Op een vraag van den heer De Wekker wo dt geantwoord, dat 
deze vergadering geene voortzetting is \ a n de laatst gehouden 
buitengewone algemeene vergadering en dat de vei melding van 
het te b e b i n d e k n punt op de uitnoodigingskaarten geheel aan 
den eiscb beantwoordt 

Nog wordt besloten, dat »Pbilatelici« zich aansluit bij het 
protest van de zustervereeniging »Breda« tegen het voorstel op 
bet atnstaande Philatelisten Congres, om de vereenigings ver
slagen niet meer in het Maandblad op te nemen. 

Het candidaat lid wordt aangenomen 
BIJ de verloting van zegels valt de ie piijs aan mevrouw 

Reijeise ten deel De veiling van zegels biengt f 71,20 op met 
eene bate van f 7,12 voor de kas 

Hierna sluiting der vergadering 
De Secretaris 

Adresveranderingen. 
No 112 ] ] Attema, Roa Souzo Franco 177, Villa Isabel, 

Rio de Janeiro 
No 103 C J Kwantes, Swammerdamstraat i4. Den Haag 
No 225 H. J Broeis, Jan Pietersz Coenstiaat 37,/)(;«//"««?■ 

Aangenomen als lid. 
No 165 S van der Heide Maarten Trompstraat 16, Delft 

CandiJaatleden. 
Han Tiauw Gwan, KoäaRadja, N. 0 I (Eigen aangifte ) 
S. A Blok, Tousaintkade 4i , den Haag 

(Vooigedragen door den \oorz i t te r ) 
J L Casteleijn, Nicolaas Beetsstraat 18, UtriM 

(Voorgedragen door den beei Knek ) 

Vergaderingen. 
BESTÜDRSVERGADERlÄGop Woensdag 23 September 1922, 

des atonds te ï"/» " w . '» 2»*' I ^'m Cafe oHolIandais«, 
Groenmarkt, te 'sGiavenhage ; daarna ALGEMEENE VER
GADERING, ter zelfde plaatje , te 7 /̂4 uur 

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

Nederlandsche Philatelistische Vereenigmg 
,,Op Hoop van Zegels", 

te HAARLEM 
Opgericht 1 Maart 1911. 

Eikend b ĵ Koninkl^k Besluit Tan 1 November 1912, n» 39 
Secret . : G D S W A N E N B U R G D E V E Y E , Schotersingel 109, 

Haaf lern. 

Aangenomen als lid 
P Risselada, Bosch en Vaartstraat 20,/j'^i?;«^;;«^; (lid no 123) 
D H Oeilemans, Vrijhoeven Capelle ( N B r ) (lid no 124) 

Voorgesteld als lid. 
H W Heijer, 2e van der Helststraat 29, Amsterdam 

(Voorgesteld door J Schagen, lid no 102) 
F Thoolen, Keizersgracht 708, Amsterdam 

(Vooigesteld door H da Costa, lid no 82) 
Adresveranderingen. 

A H M X Trousselot, Zijlweg 15, Haarlem (lid no n o ) 
J L Fijn van Draat, Helpeibrink 24, Groningen (lid no 92). 
Job Th Nolte jr , Bilderdijkstraat 56, Amsterdam (lul no 45). 
C Vogels, Luijbenstraat 4, 'sHertogenbosch (lid no 29) 

PhilatelistenVereeniging ,,Groningen", 
te GRONINGEN 

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

Geen verslag ontvangen. 

PhilatelistenVereenigmg ,, Apeldoorn ", 
te APELDOORN 

Opgelicht 15 October 1918. 
Goedgekeurd by Koninklijk Besluit van 29 April 1922. 

Secretar is : A u CORNELISSEN, Kanaalstraat 21, Apddoorn 

KORT VERSLAG vande Algemeene Vergadering op 
Dinsdag 5 September 1933, des avonds te 8 
uur, in de lunchroom van den heer M. Roeter
dink, Hoofdstraat 90, te Apeldoorn. 

Aanwezig 12 leden De voorzitter, de beer B van der Meer 
opent met een welkom aan de aanwezigen de vergaderinn eti 
he idenk tme t een enkel woord het overlijden van ons lid "den 
heer Schroderboff ' 

Na vooi lezing der notulen, die ongewijzigd goedgekeurd wor
den komen de ingezonden stukken tei tafel, waaronder een 
schujven van den Nederlandschen Bond van Vereenigingen van 
Postzegelveizamel^ais, waarin vermeld, dat onze Vereeniging afs 
lid werd aangenomen 

De beeren Van Alphen, Ebens, Mensing, Pruys enRoete id ink 
gaven kennis van verhindering Ook de door de Admini
stratie der Posterijen en Telegrafie ingezonden lijst van inschrij
ving te verkoopen zegels wordt besproken 

De ballotage van de beeren C W M van Alpben D Kuipei 
en G Th Wilmink maakt onze Vereeniging drie leden rijker 

Vervolgens oversjaande tot benoeming van een vertegenwoor
diger voor den Bond die ook bet aanstaand Congres te Arnhem 
zal bijwonen, wordt de heei Van der Meer bereid gevonden 
deze functie aan te nemen 

Nummer 5 der punten, m het Maandblad ondei »Piooramma 
Nederl Pbilatelistendag« behandeld, geeft aanleiding tot oedach

P # S TZCGCLHANOCU 
WATCRONAArSMCER 

1 . Ä . <? • D ' f '  '  E ^ N D E RAAT 
•► * ^ = • INT.TEL. X U I D S25S 

file:///oegcn
file:///oorzitter


VI N E D E R L A N D S e n MAANDBLAD VOOR PHILATEDIË. 13 SEPTEMBER 1922. 

tenwisseUng. De meeningen omtrent het al of niet opnemen van 
een verslag der algemeene vergaderingen blijken nogal verdeeld 
te zijn. Als maatregel van administratieven aard zou het wellicht 
aanbeveling verdienen, wel te blijven doorgaan met het opnemen 
van adresveranderingen, nieuwe leden, enz. 

Nog velerlei philatelistische bijzonderheden werden na sluiting 
der vergadering ter sprake gebiacht. 

De Secretaris, A L F . CORNELISSEN. 

Nieuw« leden. 
C. W. M. van Alphen, Brinklaan 15,* allen 
D. Kuiper, Tiompstraat, > te 
G. Th. Wilmink, Van Heutzlaan 7, J Apeldoorn. 

Idres verandering. 
Nä I October : Alf. Cornelissen, Kanaalstraat 21, Apeldoorn. 

Overleden. 
J. G. Schröderhoff, Markt i , Apeldoorn. 

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

Opg-ericht 19 December 1921. 
S e c r . : S. V A N D E R K L O E T , Ach te r ' t Vleeschhuis 2, Afa«.s-/r/t/z; 

KOUT VEKSLAG vande vergaderingen op Maandagen 
7 Augustus en 4 September 1922, te 8 uur, in 
Café Restaurant „Aux Pays Bas", te Maastricht. 

Een 25-taI leden woonde deze vergaderingen bij. De beeren 
Meuring en Diehl, te Ned-Indiè\ worden tot lid aangenomen. 

Een ingekomen onbeleefde brief van één der leden buiten 
Maastricht, tengevolge van een getrokken prijs bij eene \erloting 
verwekt unaniem piotest. 

De kascommissie, bestaande uit de beeren Crets en Uni, biengt 
verslag uit over den financieelen toestand der Veieenig i rg over 
het ie halfjaar van haar bestaan. Hieruit blijkt o.a., dat het 
voordeelig saldo f 166,535 bedraagt, hetwelk zeer gunstig is te 
noemen. Aan den penningmeester wordt dank gebracht voor het 
nauwkeurige beheer. De beeren Crets en L'ni worden bedankt 
voor hun verslag. 

Daarna hebben de gewone verlotingen plaats, waartoe o.a. de 
beeren Hollman, Gadiot en Dückers giatis zegels ter beschik
king stellen, die met dank worden aanvaard. 

Besloten werd de aangekondigde vergadering van 21 Augustus 
te doen vervallen wegens uitstedigheid van vele leden. Van dit 

besluit werden de leden, te Maastricht woonachtig, in kennis 
gesteld. 

De heer Hagedoorn, die de veilingen steeds op zoo aangename 
wijze uitvoerde en thans door vertrek naar Nijmegen voor het 
laatst als bestuurslid aanwezig is, k'-ijgt een hartelijk woord 
van dank van den voorzitter, mede namens alle leden. 

Den commissaris der rondzendingen wordt opgedragen de 
zegels, die in de rondzendingen gaan en hem te duur voor
komen, als zoodanig met eene opmerking erbij te kenmerken, 
ten einde de minder met prijzen bekende leden te vrijwaren 
voor het koopen van te dure zegels. 

Na eenige philatelistische nieuwtjes en bijzonderheden, eene 
.kleine veiling en drukke beuis . 

Daarna sluiting. 
De Secretaris. 

Nieuwe leden. 
54. N. Meuüng, Procuratiehouder der firma Becker en Co. 

Soerabaja. (Ned. Indië.) 
55. J. Diehl, ie Employé firma Erdmann en Sieicken, 

Seniaraiig. (Ned.-Indië.) 
Bedankt als lid. 

31. Th. Mundt (wegens veitrek.) 
Adresveranderingen. 

4o. G. van Nijnatten, nieuw adres ; Alexanderlaan 21, 

36. C. Vogels, nieuw ad i e s : Luijbenstraat 4, 
Mededeelingen. 

Rijswijk. 
(Z. H ) . 

- Hertogenbosch. 

Aan de nieuwe leden in Europa, welke nog geen numnier-
stempels hebben ontvangen, zullen de nummerstempels v\orden 
toegezonden, zoodra deze van de fabriek ontvangen zijn. 

De leden, welke nog entree (f i,—) en contributie (f4,—) 
moeten betalen, worden beleefd verzocht het bedrag te storten 
of over te schrijven op postrekening No. 62247, Maastricht, van 
den penningmeester P. Bloema. 

Postzegel-(ruil-)boekjes verkrijgbaar ä 5 cent bij den penning
meester. Porto extra. 
Maandag '18 Sep tember 1922] t e l k e n s te 8 a n r , in de ach te r -
Maandag 2 October 1922> zaal Tan Cnfé-Restanrant »Aux 
Maandag 16 October 1922J Pays Bas«, Vrythof, Maas t r i ch t . 

Maastricht, 5 September 1922. 
De secretaris, S. VAN DER K L O E T . 

Postzeoelverzamelaars! 
Verzekert Uwe Verzamelingen tegen 

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

lO I I . H, L I M P E B , ASS^URANTIËN: 
Vondellaan 2, HILVERSUM. Kantoor, 
N. Z. Voorburgwal 316, AMSTERDAM, 
Postbus 129, Telefoon N. 8780. (29) 

POSTZEGELS 
IN PRACHT-EXEMPLAREN, 
50—70 0/0 b e n e d e n Senf. 

(NEDERLAND en KOLONIËN uitgesloten.) 

V R A A G T Z I C H T Z E N D I N G AAN 

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

A Ü S W A H L S E N D U N G E N stehen fortgeschr i t tenen, 
mitt leren und Anfangs-Sammlern zu fo lgenden Bedin
gungen zur Verfügung : Rucksendung franko. Zahlung 
und Rücksendung innerhalb 3 Tagen nach Empfang. 
Eigentumsvorbehalt bis zur vol len Er ledig ing. 

Zusendung von Manko-Listen ist erwünscht, doch 
bin ich gern bereit, auch al lgemeine Auswahlsendungen 
zu machen, wenn mir die Gebiete angegeben werden , 
die z Zt. besonders interessieren. — Sehr massige 
Preise I 

Bei ersten Bestel lungen bitte ich mir entweder 
erstklassige Referenzen aufzegeben oder ein entspre
chendes Depot zu stel len. 
S. W. HESS, Frankfurt p/Main, Oederwep 153, Deutsches Reich. 
(Mitgl ied des Internat ionalen Postwertzelchenhändler-
Vereins, Ber l in, und der American Stamp Dealers 
Associat ion, Washington.) (121) 

HUYGENS' BOEKHANDEL, 
DEN HAAG, STATIONSWEG 53, 
Vraagt DEPOT van POSTZEGELS, 
: MAPPEN bevattende diverse : 
KWALITEITEN en KWANTITEITEN 

(120) 

TE KOOP AANGEBODEN: 
Nederland, 700 opdrukken, 60 op 30 cent 

» 400 » , 40 op 30 cent 
Ned. Indië, 1000 » , 30 op 1 gulden 

500 » , 1 7 i ^ o p 2 2 ! 4 c e n t 
1000 zegels f 1,—, uitgaaf 1906 
1000 » f ] , — , . 1914 

Brieven met bod onder nummer 128, Bureau 
van dit Blad. — — — 

Auszug i ÜPfiarii-Gelegenlieits-öirerle! 
Verlangen Sie dieses franko! 

21 versch. UngarnNeuh. M. 70,- 10 Satz. M. 660,— 
20 „ ganz kompl. Ungarnsätze . . . „ 200,— 

10 Satz M. 2000 — 
20 „ kleine Ungarnsätze mit HO verscIi. Ungarn, 

50 versch. Oesterreicli 25 verscli. Balkan, 25 versch. 
Uebersee M. 200,—. 10 Satz M. 2000,—. 

Gegen Depot versende ich auch Auswablsendungen. 
Nehme alle fremden Valuten zum Tageskurs in Zahlung. 
— — Suche auch Tausch. — — 
Sigmund Abonyi, Erzsébetfalva 
bei Budapest, Atlós üt 4. sz. (125) 

Sdverfeeff in dif ^ laS. 
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ZELDZAME BRITSCHE KOLONIALE ZEGELS. 

T. ALLEN, LONDON E II, ENGLAND. 
„CRAIGARD" BLAKE HALL RË., WANSTEAD. 

Ik ben een specialiteit in BRITSCHE KOLONIALE ZELDZAAM

HEDEN, en alleen zegels in den meest onberispelijken staat 
worden in mijn voorraad aangetroffen. 

.••:\ .••:••. .••r». 
'•'.VJ '•!!." •'S.' 

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

'•:i\ 

ZICHTZENDINGEN WORDEN OP AANVRAAG TOEGEZONDEN. 
(92) 

!®(:i*}®(:ii)®®(:i')(:iM!i)®®®®\l5^D®®^:^ : . : . ' . ; . t . t ; . : . ' . : . i [■■•••■•• t . • • • ï f■•• l ïaaat f • • • ï f •*«t .aa* .* 

PosI'zegelhandel 
G. KEISER Ec ZOON. 

Passage 25, DEN HflflG. 
Telefoon H. 2438.  Postrekening No. A262. 

Bankrekening: De Twentsche Bank. 

OROOTE KEUZE 

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

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

"worden , s t e e d s d o o r o n s i ngeVcoch t . 

B Postzegelhaüdel J. H. DOHfll, 
Kettingstraat 21, DEN HAAG. 

Uitsluitend handel in ZELDZAAMHEDEN 
eu NEDERLAND en KOLONIËN. 

n D 

TE KOOP 

GEVRAAGD: 

D D 

D D 

Ij ongebruikt 
en 

gebruikt. 

D n 

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

VOOR PAREN, STRIPS EN 
BLOKSTUKKEN WORDEN 

LIEFHEBBERS PRIJZEN BETAALD. 
OOK GROOTE VERZAMELINGEN 
 TE K O O P GEVRAAGD. 

^,^ (19) 

isfjii*jtjjrijB»ii!naBn 
WATERGRAArSMEEK • I M Y A . A W-i SL C o ^ DIR,LEON DE RAAT 

• ^ * • ■ # % # % ■ » *► %0 = * INT.T EL. Z U I D 6255 



VIII NEDERLANDSCH MAANDBLAD VOOR PHILATELIE. 13 SEPTEMBER 1922. 

im 

tjfetns 
EUROPA-CATALOGUS 

de voorkeur, wijl hij 
de beste van alle is. 

ZOO even 
ver

schenen. 
TEKST DUITSCH EN FRANSCH. : - : PRIJZEN IN ZWITSERSCHE FRANCS. : 

Een MEESTERWERK wat, betreft OVERZICHTELIJKHEID, goede LEESBAARHEID, vakkundige INDEELINO; uitblinkend 
door zijne duidelijke CLICHÉ's en zeer mooie afwerking, is de Z u m s t 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 prijzen 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. Ieder, die zich het werk aanschaft, bekomt een 
GRATIS-BON voor een halven jaargang op de uitnemend geredigeerde „ B e r n e r B r i e f m a r k e n z e i t u n g " , die geregeld een 
aanhangsel en prijsveranderingen van den P | i i | n f p j o t i c p h P p j Q P ^ J I H Q P J ^°°^ welks juiste oplossingen een groot 
Catalogus bevat, bovendien in een bijlage een r i l l l a l C l o l l o l / l l I l l J o l a a U ö C I , aantal waardevolle prijzen uitgeloofd zijn. 

Eerste Prijs: 500 Zwitsersche francs in contanten. 
Een POSTZEQELmeteenCat . waarde van fr. 3 0 0 : 2e Prijs. | 3e Prijs: Een POSTZEGEL met een Cat. waarde van fr. 100, enz., enz. 

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

PRIJS V A N DEN CATALOGUS: ZWITS. FRANC 2.75. 
B e s t e l l i n g e n m e t b i j v o e g i n g v a n h e t b e d r a g te z e n d e n a a n d e U i t g e v e r s : 

= = = Markenhaus Z U M S T E I N & Co., Marktgasse 50, B E R N (Zwitserland). = = = 

Speciale Aanbieding van P. J. HEKKER, HAARLEM. 
S C H E R M E R S T R A A T 6 . Posigiro 41729. 

Amerika, 16 c , Vliegpost 
» 24 c , » 

België, 10 c , no. 1. . . 
» 20 c , no. 2. . . 
» 5 francs, Albert . 
» Roode Kruis 1914, nos, 
126—131, gebr. of ongebr. 

* Curapao, 15 c , no. 6 . . 
* » 30 c , no. 7 . . 

» 60 c , no. 10 . . 
* » 25 op 30, no. 18 

» \V^ gulden, no. 42 
» 214 gulnen, no. 43 

Griekenland 1901, 2, 3 en 5 Dr. 
postfrisch, Yvert frs. 42,— . 

dito, Porten 1901, 1, 2, 3 en 5 
Dr., postfrisch, Yv. frs. 51,— 

Liberia 1906, tot 5 Dollars, compl. 
idem, Dienstzegels. compleet . 
* Mozambique Co. 1894/1904, nos 

11—26 en 45—48, totaal 20 
stuks, 109 frs., voor slechts 

. / 
» 
» 
» 
* 
» 
» 
i> 

y> 

» 

0,20 
0,60 
5 — 
1,80 
1 , -
2,25 
0,70 
0,90 
0,70 
0,40 
1,60 
2,60 

2,50 

2,80 
2,75 
2,75 

4,80 

Ned. Indie, Java '/s, 1, 2, 214, 
8, 5, 10, 1214, 15, 20, 25, 30 
en 50 cent, alle postfrisch met 
kopstaande opdrukken . . . f 5,80 

Buiten Bezit, H , 1, 2, 2]/^, 3, 
5, 1214, 15, 20, 3U en 50 cent, 
alle postfrisch met kopst.opdr. » 5,— 

Perzië 1881, nos. 2 9 - 3 1 . . . » 0,60 
* » 1911, 5, 20 en 30 krans, 

Yvert 80 francs, voor slechts » 3,75 
Rumenië 1891, Jubileum, nos. 

9 0 - 9 4 , compleet . . . . » 3,25 
* Russische Post m China 1910, 

compleet nos. 21—35. Yvert 
francs 160,—, voor slechts » 8,50 

* Russ. Levant 1910 tot en met 
100 Piasters, compleet nos. 
160—174 » 5,50 

* idem Jubileum 1913, n. 175-188 » 1 0 , -
Siam 20 Tical no. 82 . . . )» 8,— 

» 4 0 » » 8 3 . . . . )» 18,— 
» 2 B » 112. . . . » 0,80 

Siam 3 B » 113 . . . • 
5 B . 114. . . . 

» 10 B » 115 . . . . 
Zambezia, nos. 83—88, compl. 
Blanco Album, met 80 prima 

cartonbladen in roodbruinen 
kunstlederen band, voorzien 
van sterke klemveeren rug, 
't beste wat op dit gebied voor 
den speciaal verzam. bestaat 

Prima Ruilboekjes, per 10 . . 
Prima Hechters, per 1000 . . 
Een collectie van circa 80 ver-

schill. Postkaarten op prima 
cartonpapier, met afbeeldin
gen in origineele kleuren van 
compl. series postzegels van 
vele landen 

Monster wordt op aanvrage 
gratis toegezonden. 

Yvert & Tellier Catalogus 1923, 
verschijnende 1 October a.s. 

/ 1,30 
1,90 
3,50 
0,90 

0,60 
0,15 

1,40 

4,25 
Uitsluitend prima exemplaren worden geleverd onder volle garantie voor echtheid in elk opzicht. Zichtzendingen 

van deze en van vele andere zegels worden op aanviaag gaarne gemaakt. Opgaaf van referenliën wordt verlangd voor 
aan mij onbekende adressen. 

Levering geschiedt franco aangeteekend voor ordeis boven f 8 , — . V E R Z O E K E M A N C O L I J S T E N . 
TE KOOP GEVRAACa): ENGROS PARTIJEN van Nederland en Koloniën, in 't bijzonder Nederland nos. 1, 2 en 3, 

Ned. Indië nos. 1 en 2. Voorts Vereenigde Siaten van Noord-Amerika , alle uitgaven tot en met 1869. Vooral 
voor zegels op geheele brieven, alsmede voor paren, stiips en blokken, betaal ik liefhebbersprijzen. 


