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

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

VRAAGT PRIJSCOURANT „UNIVERSUM" 
EN PRIJSCOURANT „ N E D E R L A N D " . 
OäS" GRATIS OP AANVRAAG. "^JjJ 

(10) 

Bericht. 
ZIJ, die met veizamelaars in Ruüand ruilen of daai postzegels 

of poststukken heenzenden, geheven eraan te denken, dat alle 
zendingen, na geadiesseerd te zijn aan uw conespondent(en), 
in een enveloppe gedaan moeten worden, geadiesseerd aan 
Mr. F. TCHOUTCHIN, Representative of Cential Famine Com
mission, Tverskoy Boulevard 12, Moscow, die voor doorzending 
zorgdraagt na een bijdrage voor de hongerlijdenden aan uw 
correspondent beiekend te hebben. Alle direct \eizonden brieven 
met postzegels worden geconfisceerd. Een uitvoeriger mededeeling 
verschijnt m het volgende nummer. J. P. TRAANBERG. 

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

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

Wijzigingen in het Jaarboekje 1922. 
Afdeehng <!.Veikoop> , Sectiehoofd 's Gravenhage. P. H. Q. 

Bouman. 
Adresveranderingen. 

Ledenl^st. 
115. Ankersmit Alb , a d r es o n b e k e n d . 
209. mr. W. S. W. de Beer, Van Baeriestraat 65, Amsteidam. 
yrj. G. W. Borgesius, Padang. 
913. L. C. R. Breeman, p/a Nutsspaarbank, WiUemskade 14, 

Soerabaia. 
540. H. den Duijn, Bisschop Hamerstraat 5, Nijmegen. 
420. A. Hulshoff Pol, Van Beuningenstraat 74, Den Haag. 
194. mevr. v. d. Kuylen, Avenue Mathilda 5, Samt Gratiën 

(S. et 0), Frankrijk. 
511. H. W. J Muller, Haagweg 21, Rijswijk (ZH.) 
216 J. J. Roeloffs Valk, Noordwijk 36, Weltevreden (N.I) 
158. G. J A. Saraber, a d r e s o n b e k e n d . 
449. A Schoufoui, Obseweistraat 45/', Rotterdam. 
899. G. J. Stork, Harmoniehof 11, Amsterdam. 
515. M. Uhl, Van Riebeekstiaat 60, Den Haag. 
198. A. J. W a n e n , Stoneleigh, 57 Churchstreet, Epsom, Engel. 

Vervallen. 
143. J. Joiritsma. | 55. C. Ph J. van Vlierden jr. 

Bijvoeging. 
551. Altorffer, G., Groote Oost, Hooin. 
547. Bootsma, P., Enkstraat 35, Zwolle. 
546 Brederode, K. H. van, Groote Houtstraat 122, Haarlem. 
489. Cool—Meijei, mevr. J. G , Zocherstraat 75, Amsterdam. 
552. Corver, J A., Groote weg 25, Magelang (N1.) 
553. Dozy, H Ph., Lembangweg 8, Bandoeng (N1 ). 
554. Faiensbach, V. A. K.J., Atjeh Handelmij,/C'öfftó Äz^« (N.I). 

21. Gohnnger , M., Lówenstrasse 8, Fretbrng i /Br . (Duitschl ) 
519. Hulster, Ch , Hoofdagent Nillmtj, Bandoeng (N1) 
548. Indeweg Gerlmgs, Ph J , Ned Handelm, Bandoeng (N.I.) 
524. Minderman, H. A , Hoflaan 34i, Rotterdam. 
549. Renauld, Th . G , Gang Effende 5, Bandoeng (N.I.). 
550. Spieker, J. H , Spoorlaan 3, Bussiim. 
528. Spruijt, P., Groote Oost, Hoo>n. 
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Nieuwe leden. 
G. J. C. Aveling, ie werktuigk. Gouvein. Mar., Oleh lek 
(Atjeh, N.l.). 
J. Biouwer, du eet. Postk , TebmgTinggi Deli(S. O. K , N I.) 
H. C. Carpentier, gem. ambt., TchngTmggi Deli {S.O. K , 
N  I ) 
W. Cebiat, Engelbiacht v. Bevervooidelaan 18, Bandoeng 
(N.I). 
dl. J A. Hoelen, Brinklaan i24, Biissum. 
J. van der Hoeven, Iho Nga (Koeta Radja), Atjeh (N.I). 
H. J. Pluijm, Bilitonstiaat 18, Bandoeng ( N  I ) . 
R. D. Simons, praktiz. b/h. Hof v. Justitie, Pai amaiibo. 
M. H. Stephan, P. O. Box 14, Paramaribo. 

Overleden. 
J. de Groot, Hilversum. 

Bedankt met 31/12 '22. 
A. R. van den Bent. 
J. F. Burgeisdijk. 
dr. A. van Eldik. 

487. A M. E. van Reijn Snoeck. 
508. J. Winters. 

1^9. 
517
282. 

Aanmeldingen voor het lidmaatschap. 
W. Buighard, Tjiamts (Java, N.I) . 
Livam, Padang, Blakang OJoh (N I). 
C. Luttik, Rijksstiaatweg 18?, Velsen. V. A. L. 
M. de Vlies, Gen. de la Reijlaan 8, Bussum. 

Adresveranderingen. 
251. G. Aars, thans Huize Hellingklanak, Oude Zeeweg, AVörrfït'y^

binnen. 
5. N J. van den Biandhof, thans Julianastraat 35, Haarlem. 

4i2 . Albert Glasei. thans /'>«2/iÄ«rf«(/'', Schwarzwald (Duitschl) . 
76. F. Hessels, thans o n b e k e n d a d r e s . 

249. B. C. M. van dei Hoop, thans p / a Fi l von Oheimb, 
Buckebmg, Sch. Lippe. 

824. W. Lemei, thans Schroedei van derKolkstraat 5bis, Ut') echt. 
417. W, Okkei, thans Adr. van Bleijenburgstiaat 6, Dordrecht. 
306 J. R. A. Schouten, thans Bekslaan 36, Vogelenzang 

bij Haarlem. 
H. N. Tetterode, thans Schotersingel 71, Haailem. 
E. J. de Veer, thans Geestmaikt 5, Emmerik (Duitschl) . 
J. van Woudenbeig , thans Ameisfooitsche s t iaa tneg 24a, 
Bussum. 

98. dr. G. Wijnmalen, thans o n b e k e n d a d r e s . 
AGENDA der Jaarlflksclie Aigemeene Vergadering op Zondag 29 

October 1923, te Amsterdam, Hotel American, Leidselie 
ple in , te 2 uur. 

1. Opening Mededeehngen. 
2. Verslag dei Alg. Vergadering, gehouden te Utrecht op 16 

Oct. 1921. (Zie V. M, Novembei 1921). 
3. Ve's lag over 1921. (Zie jaarboekje 1922). 
4 Rekening en verantwoording 1921. Rapport en conclusie 

der fïnancieele commissie. (Zie jaarboekje 1922) 
5. a. Vooistel van het bestuur tot wijziging van art. 33 Huish. 

Reglement. 
Aan elke afdeehng woidt jaailijks uitgekeeid eene som van 

f30,—, bovendien voor ieder lid boven de twaalf voor ret i ibutie 
m aanmeiking komende afdeebngsleden, eene retiibutie van f0,50. 

Toelichting. Door de voorgestelde wijziging verkujgen de 
kleinere afdeelingen onmiddellijk een flinken financieelen steun, 
de oplichting van meeidere afdeelingen kan daardoor worden 
bevorderd, teiwijl de giootere afdeelingen den pukkel veikiijgen 
om hun ledental uit te breiden 

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

lid» (tw. de woorden het maximum der uit te keeien letiibutie 
bedraagt f 30,—) 

Toelichting. Ofschoon onze Afd zeer eenvoudig huishoudt, t w. 
6 maal per jaar eene bijeenkomst met een kleine veiloting, heeft 
ZIJ jaar op jaai tekoiten, welke door milde gevers woiden bijge
past. Onze leden wonen zéer verspieid . de meesten moeten niet 
onbelangrijke kosten maken om de vergaderingen bij te wonen. 
Meer contributie te heffen, is herhaaldelijk bespioken, maai duiven 
WIJ met aan De afdeelingen zijn de longen der vereenigmg In 
de afdeelingsvergadenngen worden nieuwe leden voor de veieeni
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ging gewonnen en de onverschilligen weer opgewekt en van 
bedanken weerhouden. Bij eene letributie volgens ons voorstel, 
d.i. berekend naar het volle aantal leden (behoudens het bepaalde 
bij art. 33 2e lid), krijgen de afdeelingen rechtstreeks belang om 
nieuwe leden te werven; een prikkel, welke thans, bij een 
maximum uitkeermg van f 3 0 , - d.i. voor slechts 15 leden — 
ontbieekt . De jongste contributieverhooging van f5 ,— tot f7,50 
en de fusie van het Tijdschrift moeten de financiën der Vereeni-
ging belangrijk hebben verbeterd. 

Moge de noodzakelijkheid en de billijkheid en het nut van ons 
voorstel worden erkend en de mogelijkheid worden gevonden om 
de afdeelingen in de gunstiger omstandigheden der Vereeniging 
te doen deelen. 

6. Voorstel van het Bestuur tot wijziging van art. 24 H. R. in : 
De belangen der Vereeniging ten opzichte van het Tijdschrift 

worden vertegenwoordigd door twee door het Bestuur telken jare 
aangewezen leden. 

7. Begrooting 1923. (Zie Mededeelingen Sept. '22). 
8. Verkiezingen: a. Periodiek aftieden der Bestuursleden: 

A. van Dam en H. J. Boeken Jzn. 
b. Fminciee le Coinmissie. Periodiek aftreden van het lid 

G. J Stork Gzn. Voorzien in eene vacature. 
Voorzien in de vacatuie van twee plaatsvervangende leden. 
9. Aanwiizing van den tijd, waarop en de plaats, waar de vol

gende jaarlijksche Algemeene Vergadering zal wo'den gehouden. 
10. Voorstel te besluiten over de wijze, waarop het 40-jarig 

bestaan der Ned. Ver. v Postz. in 1924 zal worden gevierd. 
11. Rondvraag en sluiting. De Secretaris, A. VAN D A M . 

Afdeeling Amsterdam. 
De gewone maandelijksche bijeenkomt zal, in verband met het 

zilveren jubdeum der afdeeling, niet plaats hebben op den derden 
Donderdag der maand October, doch op den v i e r d e n Donder
dag, 26 October a.s., des avonds te 872 uur, in Hotel American 
te Amsterdam. 

De officieele feestviering van het 25-jarig bestaan zal plaats 
vinden op Zaterdag 28 October a.s. 

P R O G R A M M A 
ter herdenking van het Zilveren Jubileum der Afd. »Amsterdam-

van de Nederl. Ver. v. Po.-^tzegelverzamelaars, 
op Z a t e r d a g 28 O c t o b e r 1922. • 

's Namiddags te 3 u u r : Receptie in een der bovenzalen van 
Hotel American, Leidscheplein, Amsterdam. 

's Avonds te 7 u u r : Feestdiner m Hotel Ameiican. 
(Prijs van het dmer zonder wijn Fl. 5,—). 

Voor deelname aan het diner wende men zich zoo 
mogelijk vóór 25 October a.s. tot den Secretaris der 
afdeeling, den heer A. Sauveplanne, Van Baerlestraat 
160, Amsterdam 

's Avonds te circa 9V2 u u r : Gezellig samenzijn. 
Vooidrachten op philatelistisch gebied. Herdenkings

rede door den Voorzitter der Afdeeling, Verloting, enz. 
Hierbij zijn alle Philatelisten welkom. 

N.B. Het Bestuur der afdeeling belast zich gaarne met het 
reserveeren van kamers voor de afgevaardigden der afdee
lingen, welke den 29sten October d.a v. de Jaarlijksche Alge
meene Vergadering der Ned. Ver. bijwonen, evenals voor 
allen, die aan de feestviering wenschen deel te nemen. Men 
vervoege zich daartoe bij den Secretaris, den heer A. Sauve
planne, Van Baerlestraat 160, Amsterdam. 

Postzegelvereeniging ,,Breda", 
te BREDA. 

Opgericht 21 NoTember 1893. 
Ais rechtspersoon erkend bfl Koninklijk Beslai t van 

14 December 1907, n». 105. 
Ie S e c r e t a r i s : L. C. A. S M E U L D E R S , Schoolstraat 18, Breda. 

Intercommunaal Telefoonnummer 197. 

KORT VERSLAG der vergadering, gehouden op 
Maandag 9 October 1933, des avonds te 8 
nur, in de „Beurs van Breda", te Breda. 

Tegenwoordig 37 leden. 
De voorzitter, de heer Spitzen,"opeat de vergadering, heet de 

aanwezigen welkom en deelt mede, dat bij een der leden een 
schrijven is ingekomen van ons eerelid, den heer jhr . Van 
Hoogenhouck Tulleken, waarin deze verzoekt zijne hartelijke 
groeten aan de vergadering over te brengen. 

Vervolgens worden de notulen der vergadering van 11 Sep
tember 1.1. onveranderd goedgekeurd en vastgesteld, waarna de 
heer Han Tiauw Gwan, te AWtó-/ï'<^(//a, met algemeene stemmen 
als lid wordt aangenomen. 

De penningmeester, de heer Cramerus, deelt alsnu mede, dat, 
wegens procenten aan verkochte zegels in de rondzendingen 
gedurende het afgeloopen kwartaal, f 72,01 in de kas der Ver
eeniging kan woiden gestort. 

De heer Van den Berg schenkt een 2 t a l valsche zegels aan 
het falsificaten-album, welke door den bibliothecaris, den heer 
Buffart, in ontvangst worden genomen, die der vergadering 
mededeelt, dat de nieuwe Yvert-catalogus voor de leden ter 
beschikking ligt. 

Voorlezing wordt gedaan van een ingekomen schiijven van de 
afd. »Amsterdam ^ der Nederl. Ver. van Postzegelverzamelaars, 
daarbij mededeelende, dat zij op 28 October a.s. haar zilveren 
jubilcuin hoopt te herdenken en bij die gelegenheid eene receptie, 
enz. zal plaats hebben. Wordt besloten genoemde afdeeling op 
den dag der feestviering een telegrafischen gelukwen'sch toe te 
zenden. 

Een schrijven van de firma A. en Ed. van Creveld \.t Antwer
pen, met daarbij gevoegde prijslijst van Belgische zegels, circu
leert, na voorlezing, onder de aanwezige leden. 

De heer Spitzen deelt hierna mede, dat hij gedurende geruimen 
tijd het sectiehoofdschap van de afdeeling B (uitsluitend voor 
zegels van minstens 3 fr. catalogus-waarde) en dat van de afdee
ling C (uitsluitend voor poststukken en zegels op heelen brief) 
heeft waargenomen, doch daarvan wenscht ontheven te worden. 
Namens het bestuur stelt hij voor den heer J, Sikkens tot hoofd 
van die beide afdeelingen te benoemen, waartoe besloten wordt. 
De leden, die z'ch voor deze secties interesseeren, worden ver
zocht zich voortaan te wenden tot dit bestuurslid, wonende 
Sophiastraat 35, te Breda. 

Wordt vervolgens besloten het gedeelte van N^oord-Brabant, 
gelegen tusschen de verticale lijnen, getrokken oostelijk Tilburg 
en oostelijk 's-Hertogenbosch, van sectie VI af te nemen en te 
voegen bij sectie III. 

Medegedeeld wordt, dat het sectiehoofd I, de heer Buffart, 
gedurende 3 maanden het sectiehoofdschap II van den heer 
En te van Gils zal waarnemen. 

Mededeeling wordt thans gedaan, dat, naar het bestuur ver
nomen heeft, het gev.'ezen lid H. Vijgeboom, wegens gepleegde 
onregelmatigheden in het rondzendingsvf ikc er, bij vonnis der 
Rechtbank te 's-Gravenkagc, d.d. 2 October 1.1., is veroordeeld tot 
2 maanden gevangenisstraf voorwaaidelijk met een proeftijd van 
3 jaar . 

Het woord is nu aan den heer Singel«, die verslag zal uitbren
gen over de door hem bijgewoonde Bondsvergadering en het-
Philatelisten-Congres te Arnhem, hetwelk op zeei uitvoerige wijze, 
aan de hand van het progiamma, gedaan woidt. Spreker maakt 
van deze gelegenheid gebiuik den heer Spitzen, wien door den 
Bond de Medaille is toegekend wegens veelvuldige verdiensten 
op philatelistisch literair gebied, te huldigen, aan welke huldiging 
door de volle vergadering op spontane wijze wordt deelgenomen. 

In een p i a r drukraanipjes • gaan alsnog rond tersche zegels 
met een onleesbaren o p d i u k ; de nieuwe Nederlandsche brief
kaart van 7'/2 cent zonder wapen en met »Briefkaart« ter zijde ; 
z.g. honger-zegels van Odessa; een nieuw spoorwegzegel van 
België van 20 fr., benevens als curiositeit een enveloppe met 2 
zegels van Suriname, 272 op 50 c. Koning, met d u b b e l e n opdruk. 

Ter vergadering zijn mede aanwezig de nieuwe Yvert- en 
Michel-catalogi, benevens de zooeven verschenen »Leiddraad 
voor den Speciaalverzamelaar van Nederland.« 

Het is den voorzitter aangenaam te kunnen inededeelen, dat 
op het Congres te Arnhem besloten is den Veertienden Philate-
listendag te Breda te houden gelijk met de viering van het 
30-jarig bestaan onzer Vereeniging. Het bestuur hoopt in een der 
eerstvolgende veigaderingen reeds een voorloopig programma 
daarvan te kunnen ter tafel brengen. 

Ten slotte heeft onder de aanwezige leden de verloting plaats 
van eenige zegels, aangekocht voor f3,10, waarbij nog worden 
gevoegd eenige zegels voor hetzelfde doel geschonkeir door den 
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heer Veen en een aantal Oostenujksche zegels ontvangen \ a n den 
majooi Berg te Mettbng bij Weenen uit dankbaaiheid voor het 
hem toegezonden geldelijk bediag De uitslag der verloting s, 
dat aan een 22tal leden een of meer zegels ten deel vallen' 

Waarna de l e igader ing is uiteen gegaan 
De I e Secretai is, 

Bieda, 9 October 1922 L C A SMEUI DERS 

Nieuw lid. 
No 406 Han Tiauw Gwan, te Kocta Radja (Ned Indie) 
E. 

Candi iaatlid. 
Joh D de Ruijtei, Kantooibediende, Molenstiaat 31^7, te Gm 

nckc/i (Eigen aangifte ) 
Bedankt voor het lidmaatschap. 

No 282 dr A Willemse, te huikradc (Srctie \\) 
> 350 A A van Nijnatten te Maaüricht (Sectie \\) 

126 mevr V van GilseWap, te Roosendaal (Sectie III) 
> 211 D A van dei Made, te Klttndcrt (Sectie III) 
» 234 mevi J Huizing Boels, te Haibis^cii (Sectie IV) 

Adres veranderingen 
No 153 Willy de Weerth, voorheen te Amsterdam, thans Golt 

stemstrasse 1112 te Z^z/jj^Äfor/(Duitschland) (Sectie VII ) 
» 287 C J F Pont, te Ainsteida>n, thans Jac Obiechtstraat 

17, aldaar (Sectie VII ) 
» 302 A van Rooijen, voorheen te Anna Jacoba Poldej, ihWiS 

Antwerpschestraat 37« te Bergen op Zoom (Sectie III) 
» 373 P C Korteweg, voorheen te Aerdenhoiit, thans Lams

laalstraat \v, te Allntaat (Sectie VII) 
» 30 H Gussenhoven voorheen te 5V«« (L ), thans Bredasche 

weg 204 te Tilbufg (Overgebiacht van Seclie V i n a a r 
Sectie III ) 

» 366 H H Janssen^ te Maastricht, thans Groote straat 65, 
aldaar (Sectie VI) 

» 174 mr E P van Lanschot, te Breda, thans Engelbei t van 
Nassauplem 176 aldaar (Sectie II ) 

» 40 jhr J A van Hoogenhouck fulleken, te Toronto (Ont) , 
Canada thans 65 Lynwood Avenue, aldaar 

» 63 D J Pennock, voorheen te Breda, thans Parkstrasse 
1/3, te Bet lm, Sudende (Sectie II) 

Aankondiging. 
LEDRNVERGAÜERING op Maandag 13 NoTeiiiber 1922, des 

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

Vereeniging van Postzegelverzamelaars „Hol landia" , 
te AMSTERDAM 

Opgericht 1 November 1902. 
«oedgekemd bfl Koninkiyk Besluit Tan 2 Juni 1903, n». 68. 
Secretaris: J A K A S T E I N, Bilderdijkkade 18, Amsterdam 

KORT VERSLAG der vergadering, gehouden op 
Zaterdag 30 SeptemhPr 1923, 's avonds ie 8 uur, 
in Hotel Krasnapolsky, te Amsterdam. 

Aanvvezig 43 leden en de heer Baslenhof als intioduce Na 
\ oorlezing der notulen van de Augustus vergadei mg doet de 
voorzitter raededeeling omtrent het behandelde op den Der 
tieiiden Philatelistendag te Ainheni 

De heeren M Gohiinger, Fieibitrg , Han Tiauw Gwan, Koda 
Radja, Conrad Schneider, München, W F Schon j r , Amsteidam 
en Steenman worden r a stemming als lid aangenomen 

De volgende nieuwe zegels circuleeren m de drukraampjes 
België I, 2, 3 25 en 30 e t s , spoorwegzegel 20 francs Costa Rica 
Jubileumzegel 5 centavos met opdruk Corieo 1922, Dcnematlen 
40, 60 oere Oostentyk nieuwe viaarden inclusief 1000 Kionen en 
9 portzegels, een enveloppe uit Sowjet Ritsland aan voor en 
achterkant met vele oude en nieuwe zegels gefrankeeid en de 
nieuwste briefkaarten Nederland J^ ■^ et zondei wapen en België 
15 ets in de nieuwe teekening 

De voorzitter heeft ons lid Dupuis, reeds geiuimen tijd ziek, 
bezocht en biengt diens groeten aan de \ergader ing ovei 

Besloten woidt het 20 jarig bestaan van »Hollandia« op zeer 
huishoudehjken aard te herdenken n a a f l o o p v a n d e 

N o v e m b e r v e r g a d e r i n g , w e l k e i n >de K i o o n « 
z a l p l a a t s v i n d e n , w o i d t a l d a a i e e n s o u p e r 
g e h o u d e n , w a a i v a n d e k o s t e n f 5,— p e r c o u 
v e r t z u l l e n b e d r a g e n 

Na gememoreerd te hebben, dat de wagens van Iijn 2 der 
Gemeentetram thans postbussen hebben, evenals dit o a in 
BelgLc reeds langer bestaat, leest de vooizitter een schrijven voor 
van de afd Amsterdam der Nederlandsche Veieeniging van 
Postzegelveizamelaars, die 28 October a s haai 25 jarig bestaan 
hoopt te herdenken, 3 uur n m zal de feestvierende afdeeling 
lecepieeren, 7 uur begint het feestdmei en na afloop daarvan is 
ei een gezellige bijeenkomst Ook de >HoIIandia< leden worden 
hieitoe uitgenoodigd In veiband hieimede besluit de veigadering 
onze October bijeenkomst, die op den zelfden datum zou vallen, 
te \ervroegen en die dan te houden op Zaterdag 21 October 
De heer G J Stoik G zn , voorzittei der afd Amsterdam, Ned 
Vei van Postzegelverzamelaars, voor het eerst als Hollandia lid 
ter veigadeiing aanwezig, bedankt de vergadei ing voor dit blijk 
\<in welwillendheid tegenover de zustervereeniging en hoopt, dat 
vele leden op 28 October aanwezig zullen zijn, hetgeen de aange
name verhouding tusschen de beide vereenigmgen ongetwijfeld 
bevorderen zal 

Na de veiling en verloting van 15 prijzen onder de aanwezigen, 
vei krijgt de heei Junge het woord, om een en ander mede te 
deelen over het keuien van de zegels uit het Saargebied met 
opdiuk >Saiie< Het is gebleken, dat zelfs dr Dubb en Jean 
Bockei valsche zegels echt vei klaarden, waaruit af te leiden valt, 
dat men vooi deze gevaaihjkevervalschingen zeer moet oppassen 

Hierna sluiting De 2e Secietaris, J P. TRAANBERG 
Aangenomen als lid 

M Gohringer, Lowenstrasse 8, Freiburg i/Br 
W H A Steenman, Sluisstraat 10, Amsterdam 
W F Schon ji Baarsjes 96 D, Amsterdam 
H m Tiauw Gwan Koeta Radja (N O Indie) 

(Alle vier voorgesteld door J A Kastem q q ) 
Konrad Schneider, Hiltensbergerstrasse 28 München 

(Voorgesteld door E Donath ) 
Bedankt als lid 

330 J C Wellinghoff, Amsterdam (overleden) 
20 G P Doesbuig, Amsterdam 

230 C dl Gazar, Amstcidam 
100 J A Verhagen Zaandam 
91 M J H Breebaart, Heemstede 

129 F F F Vries, Haarlem 
AdresT«>randeringen 

334 K A F Dutting, Mainixstiaat 417, Amsteidam 
135 A van Rooijen, Antwerpsche straat 37«, Birgen op Zoom 
236 Fl Schumacher, Schotersingel 891̂  Haarlem 

Vergaderingen 
BESTUURSVERGADERING op Zaterdag 21 October 1922, des 

avonds te 7̂ 2 «nr (>6ór de Ledenvergadering), in 
K r a s n a p o l s k y 

LEDENVl̂ 'RGADERING op Zaterdag 21 October 1922, des 
avonds te 8 nnr, in Ildtel ,,K r a s n a p o 1 sk y". 
Warmoesstraat, te Amsterdam 

Mededeel ing . 
De leden woiden ei op attent gemaakt dat deze maand de 

vergadering niet plaats heeft op den laatsten, doch op den voor 
Hatsten Zateidag der maand (7ie s v p hieiboven ) 

De ie Secretatts, J A K A S T E I N 

Utrechtsche PhilatelistenVereeniging, 
te UTRECHT 

Opgerielit 8 September 1906. 
Koninklijk goedgekenrd 22 Juli 1907. 

Secreta i i s : J H B F T L D B R U G G E , Verl Hoogstr 36 A/ö«//öör/ 
Secr. afd. Vlaaidingen: H V A N D E R M E I J D E N , Vlaardmgen. 
Secretai is afd Gouda: H D B O O T , Kattensmgel 13, Gouda 

Eenige belangrijke mededeelingen. 
I 

De Directeur van Verkoophandel verzoekt den leden tot nadere 
aankondiging geen boekjes voor circulatie tn te lex eren 
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II. 
De sectie II is thans gesplitst in 2 afdeelirgen met verschil

lende sectiehoofden. 
Nieuwe sectie I I : Secüehoofd A. F. J. Burgersdijk, Leijensche 

weg \a, Bilthoven. 
Sectie I I I : Sectiehoofd C. L. Sanders, Amsterdamsche straatweg 

386 bis, Utrecht. 
III. 

De heer mr. W. S. W. de Beer heeft de functie van bibliothe
caris neei gelegd. Nieuwe bibliothecaiis is de heer F. H. M. 
Post, Maliebaan 104, Utrecht. 

KORT VERSLAfi van de Jaarvergadering op Dins
dag 26 September in Hotel l'Europe te Utrecht. 

Aanwezig 28 leden. De vooizitter opent te ruim 8 uur. Hij 
heet de aanwezigen bij het begin van het nieuwe vereenigings
jaar van harte welkom, bijzonder den heer Milius, die na einstige 
ziekte voor ' t eerst weer ter vergadering komt. De notulen der 
Junivergadering worden onveranderd goedgekeurd. 

De ingekomen stukken — één uitgezonderd — vragen geen 
bijzondere aandacht. Ter tafel is echter een mededeeling van den 
secretaris, dat door drukke werkzaamheden hij, na i Januari, 
niet geregeld meer ter vergadering kan komen. Hij ziet hierin 
redenen om als bestuurslid ontslag te nemen. Als secretaris zal 
hij echter in functie blijven, tot een opvolger gekozen is. 

Dan brengt de heer Milius verslag uit van den Philatelistendag. 
Een voor een gaat de heer Milius de agendapunten na en weet 
op z'n bekende smakelijke wijze de leden op de hoogte te bren
gen van 't geen te Arnhem verhandeld is. 

De ballotage heeft tot resultaat, dat de 5 candidaatleden als 
lid worden aangenomen. 

De secretaris brengt het jaarverslag uit. (Zie hieronder). De 
groote verloting voor alle Ü. Ph. V.Ieden is onderwijl door 
eenige aanwezigen getrokken. De vergaderingbezoekers ontvan
gen hun prijs. Den secretaris wordt opgedragen, de overige 
prijzen te verzenden. 

De heer Van Hulssen schenkt een prijs voor de Octoberver
loting. 

Wegens niet tijdig voldoen der contributie 1921 —1922 stelt het 
Bestuur voor eenige leden te schorsen. De namen zullen in het 
Maandblad gepubliceerd worden. 

Verdere maatregelen zullen worden genomen. Bij voortgezet 
nalatig blijven zal royement volgen. 

Een geanimeerde veiling brengt het slot der vergadering. 
De Secretaris van de U.Ph. V., 

F E L D B R U G G E . 

Nieuwe leden. 
(e) P. Groenhart , Lumeystraat ^2èis, Amsterdam, 
{e) C. Maassen, Pematan^. Res. Pekalongan, Java. 

C. È. P. Lenshoek, Burgem. Reigersiraat ^6bis, Utrecht, 
(e) G. W. van Vloten, Kanonstraat 4, Utrecht, 
{e) D. Tholen, Wilhelminapark 56, Utrecht. 

ffersteld als lid. 
B. Macola, Via Beato Pellegrino 33, Padna. 

Candidaatleden. 
W. van Giesen, Saxen Weimarlaan 14. Amsterdam. 
jhr . L. de Stuèrs, Beeklaan 431, Den Haag. 
F. W. van Vloten, Lijsterstraat 5, Utrecht. 
A. van Baak, Commelinstraat 381, Amsterdam. 
J. A. Gerritsen, Lagestraat 16, Dieren. 

Adres verandering. 
B. C. J. van der Meer wordt Kalverbosch 118, Tiel. 

Bedankt voor het lidmaatschap. 
S. Maier, Oosthaven 66, Gouda. 

Geschorst wegens in gebreke blijven van 
contributiebetaling. 

F. W. J. Westra, Nie. Beetststraat 4, Utrecht. 
P . J . B . W. A. van Merkesteijn, Royaards van der Hamkade 2, 

Utrecht. 
J. de Buck, J. Blankenstraat 46, Den Haai;. 
W. J. C. Fuijt, Parklaan l4, Soest. 
H. J. Keman, 3e Hugo de Grootstraat 12, Amsterdam. 

Vergaderingen. 
BESTUURSVERGADERING op Dinsdag 24 October 1922. 
ALGEMEENE VERGADERING op Dinsdag 31 October 1922. 

JAARVERSLAG over het Vereenigingsjaar 1921
1922. 

M. H. 
Gedurende het afgeloopen vereenigingsjaar heeft het Bestuur 

wederom belangrijke wijzigingen ondergaan. Deze veranderingen 
zullen voor een deel pas in de nieuwe jaarperiodc ingaan. De 
heer De Beer vertrok naar Amsterdam en legde zijn functie als 
bibliothecaris neer; de heer Post werd zijn opvolger. De heer 
Van der Meijden te Vlaardingen bedankte als hoofd van Sectie 
II. Het bestuur is erin geslaagd de op\olgers vcor dezen moei. 
lijken post ie vinden in de beeren Burgersdijk en Sanders. 

Aan een der bestuursleden werd uit hoofde van het herziene 
reglement een nieuwe titel gegeven, n.l. »Directeur van de af
deeling zeldzaamheden,« vroeger sectiehoofd groep Z. 

Aan het begin van het vereenigingsjaar bedioeg het aantal 
leden 223, thans 233. Een toename dus van 10 tegenover 27 in 
het vorige jaar. Gezien de groote moeiliikheden, waairrtede velen 
in economisch opzicht te kampen hebben, moet deze kleine 
vooruitgang tot optimisme stemmen. De afdeeling Gouda telt 
thans 21 leden. De nieuw opgerichte afdeeling Vlaardingen 
heeft 13 leden. In Utrecht wonen 53 leden, teiwijl 146 leden den 
titel correspondeerend voeren. 

In het afgeloopen jaar herdacht de U. Ph.V. op 15 October 
haar derde luslrum. De feestviering, op bescheiden schaal, heeft 
echter de aangenaamste herinneringen nagelaten. Bovendien 
werd het normale aantal vergaderingen gehouden, n.l. lobes tuurs
en 10 algemeene vergaderingen. Gemiddeld werden de vergade
ringen bezocht door 25 leden (dus 2 meer dan het vorig jaar). 
De wensch van ondergeteekende, dat het gemiddelde bezoekcijfer 
hooger dan 30 zou worden is voor een jaar verlengd. Over het 
verloop der vergaderingen zijn geen bijzondei e opmei kingen te 
maken. 

Wat de veiling ter vergadering betreft, mag hier worden ge
constateeid, dat deze voor vele U. Ph. V.ers een alt iact ie blijft. 
De gioote uitbreiding van het aantal kavels heeft het echter 
noodzakelijk gemaakt, om te zien naar bijzondere vooizieningen 
OD dit punt. Een proef werd genomen met het instellen \an een 
afzonderlijken beursavond. De proef mag geslaagd heeten, Leden 
van den Raad van Beheer van Het Philatelistisch Maandblad 
— na I Januari Nederlandsch Maandblad voor Philatelie — 
waren de beeren Van Gittert en Milius en plv. lid de heer De 
Beer. Te dezer plaatse zij genoemden beeren hulde gebracht 
voor de energieke en tactvolle wijze, waarop zij in bovengenoemd 
college de belangen der philatelic in het algemeen en de zaak 
der U. Ph. V. in het bijzonder hebben voorgestaan. Het oude 
tiidschrift in zijn nieuwen voim heeft zijn tallooze verbeteringen 
zeker voor een niet gering deel aan hun toewijding te danken. 
Afgevaardigden ter Bondsvergadering waren de beeren Van 
Gittert, Feldbrugge, Kaub, Koek en Milius. 

Leden der verificatiecommissie 1921 —1922 zijn de beeren 
Schumaker en Stuurman, plv lid de heer Sanders. 

In het afgeloopen veieenigingsjaar heeft het huishoudelijk 
reglement met algeheele goedkeuring der algemeene veigadering 
een belangrijke wijziging ondergaan. De contributieregeling eischte 
dringend verbetering en brengt thans beter en met meer bil
lijkheid verschil tusschen de onderscheidene categorieën ^an 
leden. Ook de bepalingen van besturende strekking wonnen — 
waar noodig — aan piactisch gehalte. Organisatorisch kwam de 
omdooping van den titel Sectiehoofd groep Z in Directeur van 
de afdeeling zeldzaamheden; voorts de reglementai ie mogelijk
heid van oprichting van afzonderlijke afdeelingen. 

Het ligt in het voornemen van het bestuur de te omvangrijke 
Sectie II te splitsen in twee rayons en hiervoor nieuwe functio
narissen aan de vergadering voor te stellen. Maatregelen in dfze 
zaak zijn reeds in het afgeloopen vereenigingsjaar begonnen en 
zullen in het nieuw begonnen jaar hopelijk spoedig resultaat 
hebben. 

Het Bestuur van de U. Ph. V. stelt zich voor door deze reor
ganisatie van het rondzendingsverkeer een vlottere circulatie 
mogelijk te maken. 

I tf. H JL A J jrV j ■ m n r a c m 
WATERGRAArSMCCR 
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Ondergeteekende beëindigt dit verslag, dat getuigt van 
een opgewekt vereenigingsleven ondanks den moeilijken lijd, 
met den oprechten wensch, dat het der Vereeniging en den 
leden in de nieuwe jaar-periode goed moge gaan ; dat een stage 
vooruitgang der U. Ph. V. het symptoon zij ook van een steeds 
grooteren opbloei van de philatelic in Nederland. 

De Secretaris van de U. Ph.- V., 
FELDBRUGGE. 

Haagsche Philatelisten-Vereeniging, 
te 'S-GRAVENHAGE. 

Opgericht 17 April 1897. 
Als rechtspersoon erkend bq Kon. Besl. Tan 20 April J903, n». 58. 
Secr. : C.J. COELAND, Van Weede v. Dijckveldstr. 80,'s-Gravenhage. 

VEllKOllTVERSLA-G der bijeenkomst van Donderdag 
38 September 1922, 's avonds te 8 uur, in Let 
„Zuid-iioiiandschKofïieiuiis",te's-tiravenhHge. 

Aanwezig 17 leden. Voorzitter: de heer Stroo, die het welkomst
woord uitsprak. Notulen werden voorgelezen en onveranderd 
goedgekeurd. De ingekomen stukken werden voor kennisgeving 
aangenomen. 

De twee candidaat-werkende leden werden met algemeene 
stemmen toegelaten. De afgevaardigden ter Bondsvergadering 
en Philatelistendag brengen, bij monde van den heer Korteweg, 
verslag uit, waarvoor de voorzitter de dank der bijeenkomst 
uitspreekt. 

De voorzitter vraagt der bijeenkomst, of iemand een tot hem 
gerichte vraag over het zegel Ned. Indic, opdr. 10 c. (No. 60 Yvert), 
in rood en horizontaal in stede diagonaal, kan beantwoorden. 
Verondersteld wordt, dat het hier een proefdruk geldt. Besloten 
wordt de vraag te herhalen aan den heer Voss Ier beantwoording 
in de Vragenbus van het Maandblad. 

De voorzitter kan toezeggen, dat in onze November-bijpenkomst 
iemand zijne verzameling oorlogszegels zal laten bewonderen. 

Overgegaan wordt tot het houden der gebruikelijke verlotingen. 
Bij de rondvraag Iaat de heer Latour, de ter gelegenheid van 

de Luxemburgsche Tentoonstelling uitgegeven ongetande zege's, 
de heer Rtnders de nieuwe Belgische spoorwegzegels rondgaan. 
De voorzitter maakt opmerkzaam op de bij Köhler, Berlijn^ in 
zijn catalogus der v-eilingen gemaakte opmerking betreffende het 
opgeven van limites in voor buitenlanders eigen munt. 

Na sluiting door den voorzitter, hield eene geanimeerde veiling 
de leden nog eenigen tijd bijeen. 

De Secretaris, C. J. COELAND. 

Aangenomen als werkend lid. 
mevr. H. P. Verbist,Johan van Oldenbarneveldtlaan 98, den Haag. 
de heer A. D. Doorman, Balistraat 100, den Haag. 

Bedankt als lid 
A. L. Schlingemann, Frankenslag 181, den Haag. 
H. C. Milius, Buijs Ballotstraat 49, Utrecht. 

Adresveranderingen 
F. von Ende, wordt Irisplein 17, den Haag. 
mr. D. van Houten, wordt villa Ter Veken, Schouwweg 29, 

Wassenaar. 
J. K. van Hoogstraten, wordt Mooie Laantje 49, Zeist. 
mevr. Vonck de Wetstein Pfister, wordt The Weibeek Palace 

Hotel, Welbeekstreet, Londoti. 
De secretaris verzoekt den leden beleefd van eventueele veran

dering van adres, daarvan aan hem mededeeling te willen doen. 
ALGEMEENE NAJAARSVERftADERINO op Donderdn? 26 

October 1922, des avonds te 8 niir, in het Ziiid-Hol-
landsch Kofflehnis, Groenmarkt, te 's-Gravenhage. 

1. Opening. Notulen. 5. Begiooting volgend vereeni-
2. Ingekomen stukken. gingsjaar. 
3. Mededeelingen, 6. Eventueel ingekomen voor-
4. Periodieke bestuurs- en stellen. 

andere verkiezingen. 7. Verlotingen. 
8. Rondvraag. Sluiting. Veiling. 

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

Opgericht 12 Januari 1897. 
Erkend bq Koninklijk Besluit Tan 26 September 1911, n'. 33. 

Secretaris : F. J. HOEBINK, Burgemeestersplein 9, Arnhem. 

VERSLAG van de vergadering, gehouden op Dins
dag 12 September 1933, des avonds te 8 uur, 
in „Musis Sacrum", te Ar.nhem. 

De vergadering werd bijgewoond door 21 leden. 
De voorzitter opende de vergadering met een hartelijk welkom 

bij den aanvang van het verzamelseizoen, inzonderheid tot den 
heer Vlastra, die de vergadering voor het eerst bijwoonde. 

De notulen werden na lezing onveianderd goedgekeurd. 
Het candidaat-lid werd bij acclamatie tot het lidmaatschap 

toegelaten. 
Aan verschillende leden werden de Bondsinsignes uitgereikt, 

terwijl de commissarissen werden aangewezen voor het a s. Congres. 
Tot voorzitter werd gekozen de heer J. M. Pos en tot isten 

secretaris de heer F . J. Hoebink. 
Na sluiting van het officieele gedeelte volgde een geanimeerde 

veiling, die door de beeren Blanken en Carsch uitstekend ver
zorgd was. 

Voor den Secretaris: J. M. Pos. 

VERSLAG van de vergaderi.'g, gehouden op Dins
dag 26 September 1922, des avonds te 8 uur, 
in ,,Musis Sacrum", te Arnhem. 

De vergadering werd bijgewoond door 15 leden. De voorzitter, 
de heer J. M. Pos, opent de vergadering met een hartelijk 
welkom, in het bijzonder tot den heer Kramer, onzen oud-voor-
zitter, die wegens drukke werkzaamheden eenige maanden onze 
vergadeiingen niet had kunnen bijwonen. De nieuw gekozen 
secretaiis werd daarna in functie gesteld. 

De notulen werden voorgelezen en orveianderd goedgekeurd. 
Ingekomen waren o.a. een schrijven van de firma A. en Ed. 

van Crefeld, te Antwirpen, met het verzoek tot aanbieding van 
Belgische en Luxemburgsche zegels voor speciaal-verzamelaars 
van deze landen en een schrijven van W. Steinmann te Riga, 
tot aanbieding van Lettlandsche zegels tegen billijke voorwaarden; 
verder zes berichten van aanmelding voor het l idmaatschap. 

Door den voorzitter werd een voorstel ingediend het bestuur 
met één lid te vermeerderen. 

Bij de roiidvraag vraagt onze oud-voorzitter het woord en brengt 
hulde aan den heer Pos, die gedurende tal van jaren, als secretaris, 
al zijn kracht en vrijen tijd aan de Vereeniging heeft gegeven. 
Ook voor de ontvangst van het Congres, op 16 en 17 September, 
heeft hij al zijn zorg gewijd. Doordat bovengenoemde heer 
jarenlang secretaris is geweest, is er in de notulen nooit melding 
gemaakt ^'an zijn ijverig werken. Een sloiirachtig applaus 
volgde op deze huldiging. 

De heer Pos bedankte met. een paar eenvoudige woorden, 
waarna om half tien het officieele gedeelte van de vergadering 
werd gesloten. Onze veilingmeester, de heer Blanken, zorgde 
daarna voor een geanimeerde veiling. 

De Secretaris, F . J. HOEBINK. 
Nieuw lid. 

No. 125. J. H. Mentink, Wiggerstraat 8, te Arnhem. 

Bedankt als lid. (einde 1922). 
No, 104. W. A. O. Holsheimei, te Arnhem. 

Adresveranderingen. 
No. 83. M. de Koning, van Van Pallandtslraat 50 naar 

Bothaplein 3, te Arnhem. 
No. 68. J. M. Frikkers, naar Eusebiusbinnensingel 9, te 

Arnhem. 
No. 119. J. P. A. Smalt, van Groot Hertoginnelaan 87 naar 

lepenland 3, te Wassenaat. 
Candidaat-leden. 

mej. Barbas, te Schaarshergen. (Voorgesteld door lid no. 43.) 
Schuit, Burgemeester van Wamel, te Leeuwen. (Eigen aangifte.) 
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D. van Ommen, Apeldoornscheweg 961, te Epe. (Eigen aangifte.) 
C. Raadsveld, Spoorwegstiaat 27, te Arnhem. (Voofgesteld 

door lid no. 117.) 
R. van Waard, Kerkstraat 33, te Velp. (Voorgesteld door 

lid no. 113.) 
J. A. Herrei, Jacob Cremerstraat 74, te Arnhetn, (Voorgesteld 

door lid no. 24.) 
Vergadering. 

VERGADERING op Dinsdag: 31 October 1922, des aTOiids te 
8 uur, in de Directielcamer Tan ,,Mnsis Sacram", te Arnhem. 

Bestuursverkiezing: 2de voorzitter. 

P h i l a t e l i s t e n c l u b „ R o t t e r d a m " , 
te ROTTERDAM. 

Opgrerleht 6 Februari 1905. 
Goedgelïeurd by Koninltiyk Besluit van 27 Maart 1905, n». 63. 
Secretaris: P . J O R I S S E N P . C . Z N . , Beatrijsstraat ^6, Rotterdam. 
Comm. V. d. Verltoop: dr. L. F R E N K E L , Eendrachtsweg 7, Rotterdam. 

J. A. 
IN MEMORIAM 1 
VAN DER WAGT. 1 

t JULI 1922. 1 

VEllSLAli der vergadering op lÜMt̂ dag 12 iSeftteaibpr 
1933, des avonds te 7>^ uur, in het Poolscli 
Koffiehuis, te Rotterdam. 

Aanwezig i6 leden. De voorzitter, de heer De Ruiter, opent 
de vergadering met een hartelijk welkom aan de opgekomenen 
en wijdt enkele gevoelvolle woorden aan de nagedachtenis van 
ons overleden lid, den heer J. A. van der Wagt, welke woorden 
door de aanwezigen staande werden aangehoord. 

De notulen der vorige vergadering worden goedgekeurd. 
Ter bezichtiging gaat rond eene verzamehng Engelsche Kolo

niën, eigendom van ondergeteekende, welke zeer de aandacht 
trok en waarvoor hem door den voorzitter werd dank gebracht . 

Hierna had de zegelverloting plaats. Het candidaat-lid wordt 
aangenomen. Eene zegelverkooping ten bate van een Ooslen-
rijksch officier brengt f 25,— op. 

Van den heer dr. van der Hoven van Genderen ontvangt de 
Club eenige falsificaten ten geschenke. 

Voorts wordt besloten naar aanleiding van het overlijden 
van den heer Jacob Duiven, te Z«_^««ö, een biief van rouwbeklag 
te zenden aan de weduwe. 

Ten slotte wordt door den voorzitter in herinnering gebracht 
de 13de NederlandschePhilatel is tendagop i6en 17 September a.s. 
te Arnhem, 

Niets meer aan de orde zijnde, sluit de voorzitter de vergadering. 
De Secretaris, P. JORISSEN P . C . Z N . 

Aangenomen als lid. 
S. J. Ween, Teihofstedeweg 12, te Overveen. 

Overleden. 
J. A. van der Wagt, Van VoUenhovenstraat 20c, te Rotterdam 

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

Opgericht 1 Januari 1911 als I. P. V. „Hollandia", 
Statuten groedgelienrd by Kou. Besluit van 8 Maart 1912, n*. 4. 
Secr . : H. G. V A N L O O K E R E N , Obrechtstr . 147,'j-6^r(7T/««/2rt^^. 

VEKSLA« der ALGEMEENE VERGADERING op 
Woensdag 27 September 1922, in Café „Hollan-
dais", Groenmarkt, te 's-Gravenhage. 

Aanwezig 52 leden. 
Zegels zijn geschonken: voor de verloting door de beeren 

Hoogerdijk en Verhoeff, ten bate der Vereeniging een zegel op 
briefstuk door den heer Verlegh. Ingekomen is eene mededeeling 
van den heer Amiabel, dat de Belg. Bond aan zijne leden heeft 
medegedeeld, dat er valsche Roode Kruiszegels in omloop zijn, 
te herkennen aan : ie gedrukt op wit papier in plaats van op 
licht crème ; 2e. de Q in Belgique komt voor als O ; verder, dat 

er sprake is van een Int. Bond van postzegelveizamelaars voor-
loopig tusschen België, Frankiijk, Nederland en Luxemburg. 
Van dienzelfden heer gaan ter bezichtiging lond de twee uitge
geven zegels op de Tentoonstelling te Z7/it7«(5«;-_g'(van elke waarde 
ad 25 en 30 es. zijn slechts 60.000 exemplaren uitgegeven) en de 
3 nieuw uitgegeven zegels van Belgic waarden l, 3 en 30 es 

Thans deelt de voorzitter mede, dat, naar aanleiding van de 
malversatiën in het rondzendingsveikeer door Fiencken te Voor
burg, het Bestuur het hd A. de Vos te Voorburg heeft uitge-
noodigd voor het l idmaatschap van »Philatelicac te bedanken, 
in velband met art. 4 der titatuten der Vereeniging, met de 
mededeeling, dat, indien niet aan het verzoek werd voldaan, hij 
vooi royement zal worden voorgedragen. 

Verschillende leden vinden de gronden, waarop het bestuurs-
voorstel ^berust, aan De Vos medegedeeld, onvoldoende en ver
langden meeidere inlichtingen. 

Het Bestuur is niet bereid de besprekingen, welke tot dezen 
stap hebben geleid, bekend te maken en is van 001 deel, dat 
voor de leden het vertrouwen in hunne vertrouwensmannen zich 
zoover moet uitstiekken, dat genoegen moet worden genomen 
met de mededeeling, dat eerst na ernstige besprekingen in een 
bestuursvergadering gehouden, unaniem de overtuiging vast stond, 
dat het l idmaatschap van De Vos voor onze Vereeniging niet langer 
gewenscht is. 

Op een vraag van een der leden, welke houding het Bestuur 
aanneemt, wanneer het vooistel mocht worden verworpen, wordt 
door den voorzitter geantwoord, dat, om geen invloed op de 
stemming uit te oefenen, het zijne houding onbekend wenscht 
te houden. 

Tot stemming overgegaan zijnde, blijkt bij den uitslag het 
Bestuursvooistel te zijn verworpen met 26 tegen 23 stemmen, 
terwijl 5 stemmen blanco werden uitgebracht. 

De voorzitter deelt nu mede, dat, als gevolg van deze vei-wer-
ping, het bestuur besloten heeft, als bestuursleden van »Philatelica« 
te bedanken en zich niet meer hei kiesbaar stelt voor eene 
bestuursfunctie. Op de agenda van de eerstvolgende vergadering 
zal voorkomen »Veikiezing van een bestuur.« 

De candidaat-leden, waarvan de heer Blok zich heeft terug
getrokken, worden aangenomen. 

Bij de verloting van zegels valt de ie prijs aan den heer Van 
Leijden ten deel. De veiling van zegels brengt f 43,80 op, met 
eene bate van f5,05 voor de kas. 

Hierna sluiting der vergadering. De Secretaris. 
Adres veranderingen. 

No. 222. F. B. den Boer, Dorpst iaat 68, De Bilt. 
» 173. F . A. Bendeler, Nieuwe laan 58, Delft. 

Aangenomen als lid. 
» 208. Han Tiauw Gwan, Koeta-Radja (N. O. I.) 
» 216. J. L Casteleijn, Nicohas Bectss'raat 18, Utrecht. 

Candidaat-leden. 
A. J. de Munter, Julianalaan 13, Meester Cornelis (N. 0.1.) 

( VOOI gedragen door Ir. J. G. B. van Heek), 
mr. S. N. B. Halbertsma, Westersingel 15, Rotterdam. 

(Vooigediagen door mr. J. G. Huijser.) 
mevr. Blumer Roos, J. P. Coenstraat 22, den Haag. 

(Vooigedragen door Henii Berthault.) 
J. Booster, Fahrenhei ts t iaat 677, Den Haag. 

(Voorgedragen door Hoogerdijk.) 
H. Scheerder, Maaswijkstraat 51, Scheveningen. 

(Voorgedragen door L. J. Roels.) 
mej. Valken, Hotel Pension »Boschzicht,« Putten (Gld.) 

(Voorgedragen door J. Neervoort.) 
Vergaderingen. 

BESTUURSVERGADERING op Woensdag 25 October 1922, 
des avonds te ï ' / i ""«", in zaal I van Café »Hollandais«, 
Groenmarlit, te 's-Grarenhage ; daarna ALGEMEENE VER
GADERING ter zelfde plaatse , te 73/4 uur. 

1. Notulen. 4. Verloting van zegels. 
2. Ballotage candidaat-leden. 5. Veiling van zegels. 
3. Verkiezing Bestuur. ' 6. Rondvraag en sluiting. 

Mededeeling. 
Om de verkiezing van een nieuw Bestuur zooveel mogelijk te 

vereenvoudigen en te bespoedigen, worden opgaven van candi
daat-leden voor een bestuuisfunctie bij den secretaris ingewacht. 

^ziMIÜPA^^ - . W - Y A Ä « t C ^ . ^^^.k\V^u%\^t-r 
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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 PhilateHstische Vereeniging „Op Hoop van Zegels" te Haarlem; de"Philatehsten-
Vereeniging „Groningen" te Groningen; de PhilateHsten-Vereeniging „Zuid-Limburg" te Maastricht; de Philatelisten-
Vereeniging „Apeldoorn" te Apeldoorn en den „Nederlandsche Bond van Vereenigingen van Postzegelverzamelaars". 
Alle bydragen van postzegrelkiindigcu, wetenschappelyken en 
ledaetioneelen aard, bencTens nieuwe uitgif ten, te zonden aan 
den Hoofdredacteur J. D. VAN BRINK, te Hoek van Hol land; 
al wat Nederland en Koloniën betreft, aan den Redaetenr 
F. H. M. POST, Maliebaan 1 0 4 , te Utrecht; al les op het gebied 
Tan Poststukken, aan den Redacteur W. P. COSTKRUS Pzn. , te 
Edaui. Afstempelingen aan den Heer J. P. TRAANBERU, 
Brouwersplein 2 5 ' ' , te Haarlem. 

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

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

Gratis voor de leden van bovengemelde Vereenigingen. 

Ie Jaargang. 

Tentoonstelling XIII. PhilatelistendaQo 
De diuk bezochte, opgewekte en best geslaagde Phdatelisten-

bijeenkomst te Arnhem, waarvan de uitslag voor een zeer groot 
deel te danken is aan het Comité ter voorbereiding, dat hier 
nog een woord van hulde wordt gebracht voor zijne moeiten en 
goede zorgen, gaf den bezoekers gelegenheid tot het bezichtigen 
en genieten van een »kleine«, doch juist hierdoor te gemakkelijlcer 
en te beter te waardeeren tentoonstelling van »Geldersche« 
verzamelingen, 'n Enkel woordje over hetgeen te beschouwen was. 

Van de vergaderingszaal, uitkomende zag men rechts een 
verzameling van Europa-zegels op biief van den heer K. C. 
H u y g e n s B a c k e r , Arnhem, lid 132 der Ned. Vereeniging, 
Oud-Voorzitter van de »Wiesbadener Brfm.-Sammler Verein.« 
Het is slechts een klein deeltje, dat van de Oud-Duitsche 
Staten, maar, dit begrijpt men, een heel belangwekkend deeltje. 
(De eigenaar is algemeen verzamelaar, doch heeft een afzonder
lijke verzameling van zegels op blieven, omslagen en kruis
banden alleen van Europa). Wat werd gezien — er waren ver
scheidene zeldzame stukken bij — muntte uit door netheid 
en den goeden staat der exemplaren. Het is mij, bij gebiek aan 
ruimte, tot mijn spijt niet mogelijk, verder erop integaan; is alles 
echter zoo fraai als dit z.g. »kleine« deeltje, dan moet het ge
heel grootsch zijn en dezen verzamelaar eere doen! — Voor 
degenen, die op de hoogte zijn van de zegels der Nieuwe Repu
bliek e n ' d e collectie van den heer H. J. v a n U l s e n , Arnhem, 
Penningmr. van de Ver. »De Globe«, zagen, zal deze reuzen-
verzameling een openbaring geweest zijn; moge zij ook een 
erfstuk zijn, met de inzending ervan heeft de heer \ 'an Ulsen 
zeer velen verplicht, waarvoor hem hier grootc dank wordt 
gezegd. — Geheel anders is de inzending van den Voorzitter 
van »De Globe«, den heer J. M. P o s , die een deeltje van 
zijne zegels liet zien, die van een Miieuwen« Staat, nl. Letland. 
Het is een opwekking tot verzamelen, een voorbeeld voor alle 
jongeren, dat den inzender geeft en waarvoor hij aller veizame-
laais dank verdient. Hij toont hoe een moderne Staat vele 
bladen vult met een rijke verscheidenheid aan zegels en dat zulk 
een groote hoeveelheid zegels, Letland geheel compleet tot op 

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

Tot het plaatsen van advertentiëu, het bekomen Tan abonnement 
en afzonderiyke nummers, het opnemen van Tcrslagen Tan Ter-
gaderingen en verdere Tereenigingsberiehten en Toor alles wat 
de uitgaTe, het beheer en de administratie betreft, zich te 
wenden tot L. C. A. SMEULDERS, Schoolstraat 18, te BREDA, 
Telefoon Interc. 197, Postrekening No. 37183. 

A D V E i y E N T I Ë N (bij vooruitbetaling): 
Vi pagina / 30,— j Ve pagina • / 7,5° 1 Vu pagina, ƒ 4 , — 
i/j » » 17,50 l/s » . » 6 , - V18 ■> • » 3 . 

V, » » 12,50 Vs » . » 5,50 Bii 3. 6en 12maal piaat

1/4 » » 10,— I V12 » • * 4,50 I sing 5,10 en 15 % feducti» 

No. 10 

het laatste oogenblik, hem, veizamelaar, niet meer dan f25.— 
heeft gekost. De soort verzamelingen, sluit men daarvan uit de 
zwendeluitgiften, welke langzaam doch zeker uit de catalogussen 
zullen verdwijnen, vormen de goudmijnen der toekomst! — De 
verzameling »zeldzaamheden« van den heer B. C. M. v a n d e r 
H o o p , Dieren, lid 29 van de »Ned. Ver.«, was bepaald »uit
gelezen« ; het zal wel een gedeelte van een groote verzameling 
zijn, (de tijd ontbrak mij, daarover inlichtingen in te winnen), 
welke de heer Van der Hoop als groot verzamelaar naast die van 
den heer K. C. Huygens Backer stelt en ons allen erop wijzen, dat 
Philatelie ook in Gelre's dreven hare hoogepriesters bezit, die 
als Apostelen haar zegenrijk vredeswerk veibreiden! — Ook 
de heer F. H. B r i n k m a n , Barncveld, lid van de »Haagsche 
PhilatelistenVer.«, legde ter inzage uit, behalve twee zeldzame 
poststukken, zegels van een thans opgeheven modern twist
gcbied, nl. van OpperSilezië. Opdrukken en foutdrukken bij 
de dienstzegels waren vertegenwoordigd. Hun, die dit gebied, voor 
zoover het philatelic raakt, niet kenden en het op den dag te 
Arnhem leerden kennen, heeft deze inzending tot leering en 
voorbeeld gediend. Ook dit gebied is nog voor betrekkelijk 
weinig geld te completeeren, maar . . . bedelikt allen, dat er 
veel kaf in plaats van koren verkocht wordt, en weinigen de 
opdrukken e.d. kunnen beoordeelen! — Verder D e N e d e r 
l a n d s c h e V e r e e n i g i n g , met een deel van de prachtver
zameling »Nieuw ZuidWales«; de gereconstrueerde platen van 
de I en 3 d. der z.g. »SydneyViews« en van de i en 2 d., 
1851, Koningin. Een heele schat in meerderlei opzicht, 'n eenige 
collectie in Nederland, waarover ik niet uitweid: ik hoorde in 
mijn rondgang, »per expresse«, menigen luiden roep van be
wondering! — Ten slotte kwam ik aan IJsland, Bulgarije en een 
deel van Beijeren, ingezonden door den heer G. V. v a n d e r 
S c h o o r e n , Arnhem, Voorzitter van den Bond en van de 
Nederl. Ver. van Postzegelverzamelaars. De inzender had slechts 
de overgebleven ledige ruimte met enkele bladen aangevuld. 
Van zijn compleet (niet gespecialiseerd) Beijeren was een deel te 
bezien, dat nu juist niet het »nedrigste« kan genoemd worden; 
Bulgarije en IJsland gaven mede hunne belangwekkende zegel
waarden te aanschouwen. 

BREDA, 16 OCTOBER 1922. 
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In veler naam betuig ik hier dank aan de Geldersche verza
melaars, die zoo welwillend waren aan den Philatelistendag licht 
en luister bjj te zetten, door het voor de bezoekers blootleggen 
van deelen of deeltjes van de door hen bijeengebrachte zegel
schatten, en lof en hulde aan de door hen voor dat doel over
wonnen moeilijkheden, zoomede aan Bestuur en leden van 
»De Globe«, die een Comité kozen, dat hare taak op zulk een 
allen voldoening schenkende wijze heeft vervuld! J. B. R. 

De Tentoonstellifig te Luxemburg. 
Dit met ruimen blik en merkwaardig financieel talent opgezette 

philatehstisch gebeuren is ten minste voor alle buitenlanders en 
ongetwijfeld voor vele Luxemburgers een openbaring geweest, 
waar het betrof de expositie van Luxemburgsche postzegels. 
Geen van ons allen, die uit Frankrijk, België en Nederland hier
heen waren opgegaan, hadden ooit bijeengezien wat hier aan 
b.v. zegels der eerste uitgiften met de beeltenis van den Koning
Groothertog Willem III, lo centimes zwart, i silbergr. rood in 
diverse schakeeringen bijeen was. Op brieven en dan in bloes, 
strips, ja tot 6 toe samenhangend, ongebruikt met watermerk 
kopstaand, maar zelfs een unicum zonder ! En dit niet éénmaal 
bijeengebracht, maar herhaaldelijk, zoodat het voor de Jury, 
bestaande uit drie Luxemburgers, twee Belgen, één Franschman 
en één Nederlander, een moeilijke taak was, om hier de juiste 
nuanceering en de bekroning te vinden. 

De catalogus van de Tentoonstelling was tevens een gespeciali
seerde catalogus van de zegels van het Groot Hertogdom; daar
naast bevatte hij een geschiedenis van de feestvierende veieeni
ging «L'Union des Timbrophiles de Luxembourg», die met haar 
440 leden, niet alleen een voorbeeld van een goed gevormd en 
geleid geheel is, maar tevens een afspiegeling van den philate
listischen zin der Luxemburgsche bevolking, die zich o.a. manifes
teerde in een ontvangst op den eersten dag van bijna frs. gooo 
entrees ä frs. 5,—. De waarheid gebiedt er bij te zeggen, dat 
alleen de entréekaarten recht gaven om een zeker aantal der 
speciale zegels aan het postkantoor der tentoonstelling te koopen, 
n.1. de gewone postzegels (Grooth. Charlotte), maar onge tanden 
op gewatermerkt papier. Nu echter de entree later maar fr. 2,— 
bedroeg, zijn natuurlijk vooral toen groote aantallen genomen, 
die niet als toegangskaarten hebben gediend. De oplage van elk 
bedraagt 60.000! 

Maar nu verder de Tentoonstelling. 
De Luxemburgsche regeering vei toonde diveise zegels en 

proeven en het Museum, de stalen platen der eerste postzegels.' 
Van Luxemb. dienstzegels noem ik de volledige vellen der S'. P. 
opdrukken, waarin kleine en groote P's. De plaats der eerstge
noemden is driemaal verschillend, al naar mate het vel in eens 
of in tweemaal is overdrukt, dan wel met een tweede zetting. 
Dan zag ik het volledige vel i franc op 371^0. van 1873, waaruit 
verwijderd de beide foutdrukken van i Pranc, in welken staat 
zij, na de ontdekking werden verkocht. Natuurlijk tal van deze 
zeldzame foutdrukken, ongebruikt en gebruikt. Dan moet ik nog 
vermelden de 25 c. blauw, Haarlemsche druk, in 2 volledige 
vellen ä 100 s tuks! 

Ten slotte voe^ ik hier nog voor de poststukkenverzamelaars 
bij, dat ik voor het eerst zag de met drie ringen vernietigde 
10 c. of halve antwoordkaaiten, die daaina bij gebrek aan 
5 c.teeken met zegels van drie waarden weiden beplakt. Erzijn 
verschillende variëteiten, zelfs komt 10 c. cijfertype oianjegcel 
als zeldzaamste voor, overigens met beeltenis van Gioothertog 
Adolf, waaronder een zonder de ringen en toch beplakt ge« eest. 
Ze zijn behalve de 10 c. Adolf buiten de stad L. dus in kleine 
plaatsen verkocht !. 

Om een greep te doen uit het vele moois, dat verder te zien 
was, zij genoemd de collectie van Paul de Smeth uit Brussel: 
de oude Belgische uitgiften geheel wetenschappelijk veizameld, 
met alle verschillen van papier, watermerk retouches en herdi ukken, 
vergezeld van teekeningen der verschillen. 

Belangrijk is ook de collectie ongetande Zwitsei sehe zegels van 
Alp. Bank, uit Brussel, waarin een keur van Cantonal zegels, 
zooals men ze zelden bijeen ziet en die nu in Geneve mededingen. 

De verzameling Nederland en Koloniën van P. J. Main gay is 
in mijn kort bericht over de bekroningen reeds genoemd. Opge
vallen is mij een strip van 5 van de 5 cent oudste port van ons 
land op geel papier, misschien v.'el unicum. De opstelling der 3 

eerste emissies postzegels is duidelijk en nauwkeurig, het materiaal 
omvangrijk. In en buiten mededinging waren keurige collecties 
van zeldzame zegels te zien ; waaronder de verzameling Poncelet 
van Rumenië, een keur dier zeldzame oude uitgiften te zien gaf. 

Door de moeilijkheid der Fransche douane, waren er geen 
inzendingen uit dat land, uitgezonderd een kleine maar interes
sante van diverse pioeven op carton, van diverse landen, 
speciaal van buitenEuropa. 

Van litteratuur was er behalve het Handboek, deel I onzer 
Hol. postwaarden, een buitengewoon mooi uitgevoerd werk over 
de postwaarden van Polen van Woldemar de Polanski, uitgegeven 
in 1920 te Geneve, in slechts 150 exemplaien in de fr. taal, 
buitendien in het Poolsch. Ten slotte verschillende Belg., Ned. 
en Fransche vakbladen. 

Het geheel was buitengewoon goed opgesteld in een prachtige 
zaal met uitstekende verlichting, terwijl de zonnestralen door 
het met papier beplakken der ruiten waren onschadelijk gemaakt. 

G. V. V. D. S. 

Vragenbus. 
\ | / x / 1 \ / 
\ I / \ 
/ I \ / l \ 

y 

G. t e H. Wat is de beste tandenmeter.? Een van celluolied 
zeker niet, daar deze te veel ondeihevig is aan tempeia
tuurswisseling. Vroeger bestonden er ook van doorzichtig 
hoorn ; ze hadden het voordeel, dat men ook zegels op 
brief kon meten, het nadeel was, dat ze niet bijzonder 
nauwkeurig waren. De beste zijn Stanley Gibbons zwarte 
druk op grijs karton, Paul Kohl witte druk op zwart 
karton, Hugo Krotzsich zwarte druk op wit karton. Deze 
zijn alle goed. en verschillen alleen in constructie. Daar 
ze niet duur zijn, doet gij het beste U in een postzegel
magazijn, een paar verschillende aan te schaffen, en zult 
gij bij gebruik zelf een keus kunnen doen. 

Mevr. L. Deze inlichtingen worden in die rubriek niet gegeven; 
hiervoor dienen de advertentiepagina's . Vindt gij daarin 
niet wat gij zoekt, dan is het beste, dat gij zelf een annonce 
plaatst. 

A. te A. De boekletters, die gij vindt bij de Engelsche zegels 
der eerste uitgiften, zijn een administratieve maatregel en 
kan men daaruit bepalen, welke plaats het zegel op het 
vel inneemt, dat bij een beschadigd zegel zeer veel gemak 
geeft voor de Administratie. Neemt mi?n een blok in den 
linker bovenhoek voor het vel, dan heeft men : 

1. Op de eerste hori
zontale lijn in den rechter 
bovenhoek en den linker 
benedenhoek van hetzegel 
steeds de letter A, op de 
tweede rij B, op de derde 
rij C enz. 

2. Op de eer:te verticale 
lijn in den linker boven
hoek en den rechterbene
denhoek van ■ het zegel 
steeds de letter .A, op de 
tweede rij B, op de derde 
rij C enz. 

Speciaalverzamelaars 
(vooral de Engelsche) van 
Engeland geven zich veel 
moeite, om op deze wijze 

de geheele vellen te reconstrueeren. In de collectie van 
Lord Crawford bevindt zich b.v. op deze wijze een bijna 
compleet vel van de i penny zwart V R ! 

Secr. H. P . V. Oorspronkelijk was het voornemen bij het 20 et. 
zegel Ned. Indië 1903 alleen de 20 te overdrukken met 
10. Later is men van dit plan teruggekomen, en is de 
bekende schuine opdruk gekozen. De opdruk 10 rood 
kan dus een niet aangenomen proef zijn. Daar deze zegels 
in Indië overdrukt zijn, moet ik mij hieromtrent informeeren 
in Batavia en zal het antwooid hierop zich wel lang laten 
wachten. Het Standaardwerk maakt van proefdrukken 
geen melding. A. C. VoS.s. 
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DERTIENDE NEDERLANDSCHE PHILATEÜSTENDAG, gehouden 16 en 17 September 1922, in „Musis Sacrum", te Arnhem. 
I. W. P. Costerus P z n , 2. J. A. Kastein, 3 Th . H. Klinkhamei , 4. P. J Maingay, 5 G. V. van der Schooren {voo) 2 iiïtr), 6. J M. Pos, 7 mevr. Van der Schooren, 
8. dr. P, J. van dei Voort, 9 J. D van Biink, 10. Leon de Raa>, 11. B. J. W. van der Meer, 12. J. A A. van der Horst, 13. J. B. Robert, 14. H J P. Sluijp, 
15. mej. G. Veering, 16. A. H. de Jonge A.H.zn., 17. mr. E. Bonn, 18 W. Houtzamer, 19. mr. W. S. W. de Beer, 20. Blanken, 21 D. van Omnien, 22. A. F . 
Singels, 23 J. F. van Stiijen, 24 H. M. M Buffart, 25. L. C. A. Smeuldeis, 26. Van Rick, 27. P. A. M Dav>t, 28. dr. Emile Gommers, 29. B. Lap, 
30. V. d. Weg, 31. F. Bimkman, 32 R J de Ruiter, 33 S. van Kooten, 34. G. J. Stoik, 35. A. M. J. Kruissink, 36. De Bol, 37. P. Jonssen, 38. Berendsen, 
39. K. N. Koiteweg, 40 P. C. Dozy, 41. Bakker, 42 Stapel 

(Dit cliche welwillend aangeboden door de firma N. Yaar &. Co ) 
N.B. Het verslag van den Philatelittendag wordt in het November-nummer opgenomen . 
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Nieuwe Uitgiften. 
De lezers en correspondenten worden vriendelijk uitgenoodigd, 

alle mededeelingen betreffende de nieuwe uitgiften lechtstreeks 
te zenden aan den hoofdiedacteur. Zoo mogelijk onder ovei-
legging van de te melden exemplaren. Alle onkosten woiden 
gaarne en onmiddellijk veigoed. 

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

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

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

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

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

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

i * ? > ^ ^ il ä S -

iANtfÖUA:: 

ANTIGUA. 

In nevenstaande teekening verscheen 
de I pond, purper en zwait op rood ; 
wateimeik C A. 

AZOREN. 
Het kocrseerend zegel van Portugal, de 12 eentavos, donker 

groen, werd oveidrukt jriet »Acores« in zwait. 
De pakketpostzegels van Portugal — voor de afbeelding 

wordt naar dit land veiwezen — oveidrukt met »Acores« ver
schenen thans in de waarden : 2, 3, 4, 5 en 10 Escuedos, 

BARBUDA. 
In het Juni-nummcr vermeldden wij onder de 

maandkioniek de voorgenomen uitgifte van dit 
zegelgebied. 

De heer Van Gastel te Amsterdam zendt ons 
thans de verschenen waaiden ter inzage. Daaitoe 
werden benut de zegels der Leewaid-Eilanden 
in het Geoigetype. 

Verschenen zijn : 
^ , i, 2, 2^, 3 en 6 pence. 
") 2, 3, 4, en 5 shilling. 

De opdruk is in zwart: op de l en 4 shilling in rood. 
BARWANI. 

De nieuwe serie werd uitgebreid met een 2 anna's, beeltenis 
van den Radjah. 

BELGIË. 
S. C. 

De in het Augustus-nummei vermelde 
nieuwe 25 centimes v\cid gc\olgd dooi : 

I centime oianje. 
3 » biuin. 

30 » rood. Y. 
De pakketpost-sei ie weid uitgebreid 

met : 
4 fiancs, groen. 
5 » wijniood. 
Voorts vei scheen een poitzcgcl van 

5 centimes, grijs. 
BELGISCH CONGO. 

De heer A. J. v. d. Heide te Rotterdam, zendt ons velschil
lende opdrukken voor dit gebied, waaruit blijkt, dat onze opgaven 
hieiomtrent niet geheel »bij« zijn. 

Ten einde den belangstellend verzamelaar van dienst te zijn, 
geven wij hieronder thans een volledige opgave, welke de 
Yvert-nummers 85 t/m 90 completeert. 

Verschenen zijn op het type 1910, Belgisch Congo — Congo 
Beige : 

5 c. rood op 4o centimes. 
25 c. zwait op 4o centimes met door
haling van het vei vallen waardecijfer. 
25 c. lood op 4o centimes opdiuk in 
het midden. 
10 c. rood op 5 centimes, opdi uk boven 
in het midden. 
10 c. rood op 5 centimes, opdruk aan 
den voet. 

10 C. 10 C. 

10 c. lOod op 5 centimes, opdruk in 
het midden. 

10 C. 
II 

"TT 

30 c. zwart op lö centimes, opdiuk 
zwart; boven in het midden. 
30 c. zwait op 10 centimes, opduik 

30 C. 30 C. 

25 c. rood op 15 centimes, 

2.5 C. 2,5 C. 
m het midden. 

50 c. rood op 25 centimes, opdiuk 
boven in het midden. 
50 c. rood op 25 centimes, 

5U C. 50 C. 

15 c. lOod op 50 centime?, zwait, geel 
15 C. 15 C. 

5 c. zwart op 50 centimes, zwart, bruin, 5 C. o C. 
De geachte inzender, wien wij voor zijn mededeelingen har

telijk dank zeggen, schiijft ons, dat hij ondeischeiden portzegcls 
—- frankeerzegels met den opdruk / — ontving, die hij tot 
dusvene niet gecatalogiseerd zag. In het volgend nummer 
komen wij hierop terug. 

f l « P | i « * . f l U I BRAZILIË. 

De 50 reis groen der uitgifte 1920 ver
scheen in een biuin pakje; de ico reis 
lood thans in oianje. S. C. • 

BRITSCH-INDIË. 

De »half-anna« George, werd oveidiuk me t : 

U-JHL*4'JrlJB'»l<l.ljl 
WATERGRAAFSMEER •N.YAAR i' C^ DIR. L E O N D E RA AY 

=S "^ INT>tÉ-t.. X U I D 16255 
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MÉÉMÉMÉlÉia 

BRITSCH HONDURAS. 

In nevenstaande nieuwe teekening 
verschenen : 

5 cents, blauw. 
2 dollars, roodviolet en groen, beide 

met het watermerk in sierschrift. 
Den heer Van Gastel dank voor toe

zending. 

CANADA. 

In de bekende teekening verschenen: 
1 cent oranje. 
2 cent groen. 
4 cent bruingeel. 

Het expressezegel, waarvan de af
beelding hiernevens staat, veischeenin 
de nieuwe waarde 20 cents, kleur don
kerrood. 

De Inschriften luiden thans : 
Canada Postage Twenty Cents. 
Special Delivery for First Class Mail 

Only Within City Limits. 

CHINA (Britsche kantoren). 
Met het nieuwe watermerk in sierschrift verschenen : 

2 cents, groen. 20 cents, purper en olijfgroen. 
6 cents, oranje. 25 cents, purper. 
8 cents, grijs. 2 Dollars, grijs en rood. v. G. 

CYPRUS (September 1922). 
De heer Van Gastel zendt ons de volgende nieuwe waarden: 

'Vj piasters, geel en donker violet. 
9 » bruin en rood. 
Beide met het watermerk in sierschrift. 

DAHOMEY. 

De 75 centimes, violet en rose, werd 
overdrukt met 

tiO 60 

B. M. 

DANZIG. 
Twee nieuwe 
waard e.1 zijn 
hier vei sche
nen, de 6 en 
20 M. Voor
loopig werd 
in de behoefte 
voorzien door 
de 3 Mark, 
w a p e n t e e k e 
ning te voor
zien \ an het 

cijfer 6, in het midden boven en 
de 8 Mark der zelfde uitgifte met 
een groot cijfer 20, loopende van 
links boven naar rechts benedenhoek en twee kleinere 
20 in de,.linker boven en rechter benedenhoeken. 

Het zegel van 20, Mark in groot formaat wordt niet 
aangemaakt , daar de kosten van aanmaak te hoog zijn. 

m 
E^flH 

Hl 
Wmi 
K B 

w* 
M 
^%i 

i 
' v2 
%̂, 

1 

iM|i|»IV 
■ H H 
KllJI 
^m 
''̂ ^Lr «Bü^^ 

^^ßl 

K 

"""T 
riÉÉM 3 
^i 1 
l i l 
BtT 1 3 
Tf J 1 

^ j 
cijfers 

meer 

Het hiervorengenoemde opdrukzegel van 6 Mark verschijnt 
tevens als dienstzegel met den opdruk D. M. 

Nog zij medegedeeld, dat alle Danzigzegels (opdrukken op 
Germania) thans buiten koers zijn gesteld. Worden hier te 
lande poststukken uit Danzig ontvangen, gefrankeerd met deze 
buiten koers gestelde zegels, dan zijn de stukken met port te 
belasten, aldus luidt een aanschrijving aan de Nedeflandsche 
postambtenaren. 

DENEMARKEN. 
De heer Mutsaers zendt ons de nieuwe ^ 

40 öre blauw, koningstype. 

Voorts de portzegels 
I öre, oranje. 
5 öre, bruin. 

p* 

!; 

E.! 
i 
SiS^i 
 i : i i i ; w . j [ | | ' 

h.....».....i 

DUITSCHLAND. 

In nevenstaand cijfertype verscheen 
de 75 pfg., blauw. 

FRANKRIJK. 
De reeds vroeger in uitzicht gestelde »Weduwen en Weezen« 

serie is thans verschenen. Daartoe zijn de restanten der serie 
van 1917 overdrukt met een nieuwe waarde, voorafgegaan 
door een zwart —1— 

»>*WW>WUIIIHIMIH 
mvmmim 

Aldus verschenen : 
I c. op 2 centimes; 5 c. op 25 cent imes; 25 c. op i franc 

21/2 c. op 5 centimes; 5 c. op 35 cent imes; i fr. op 5 francs 
5 c. op 15 cent imes; 10 c. op 50 centimes. 

De firma Yaar dank voor toezending. 
FRANSCH SOUDAN; 

De 75 centimes, violet en rose van OpperSenegal en Riger 
werd overdrukt met 

60 _60_ B. M. 

GAMBIA. . 
Voor deze Engelsche kolonie veischeen een serie in nieuwe 

t^ekeningen, waarvan wij de afbeeldingen in hel volgend 
nummer hopen te geven. 

Voor de pennywaarden is het gewone formaat gebezigd, voor 
de shillingwaarden een zegtl van grootere afmetingen. 

Volgens S. C. zijn verschenen ; 
!,2 I. i 4 , 2, ■ilj,. 3. 4, 5, 6, 714 en 10 pence, i shilling, ]/6, 
2/, 2/6, 3, 4, 5 en to schilling. 

GRENADA. 

Met het watermerk in sierschrift verscheen de 
shilling, violet op blauw. 

P 0 . S T Z EG E U H A N DEL 
WAT ER 6 R AA r S M E E K 

• fcJi V ^ A . Ä » »  Ï J #► ^ ^ DlRv L E O N O X RAAT 
• : ^ i « ¥ Ä k # ^ I ^ •► . W = • ' l t»T . :TEI . . Z U I D 6 2 S 5 
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ITALIË. 

''1 GROOT BRITANNIE. 

3 De 9 pence, zwartviolet verscheen in olijf
groen. 

Door viendelijke bemiddeling van de 
beeren dr. Diena en Robert zijn we in 
staat hieibij af te beelden de zoo juist 
verschenen serie ter herinnering ^ aan 
den 50e sterfdag van den bekenden 
patnot , Giuseppe Mazzini. 

Na Garribaldi, Dante en den onbe
kenden soldaat krijgt nu de beur t 
Giuseppe Mazzini, de oprichter in 1832 
van het geheime bondgenootschap «het 
jonge Italië«. Mazzini was een ijverig 
partijganger van Garribaldi ; hij stierf 
in 1872. Zijn 5Qe sterfdag woidt dus 
vereeuwigd door een postzegeltje ! 

De serie bestaat uit drie waarden, alle hier in beeld gebracht. 

IVOORKUST. 

De 75 centimes, violet op rose, 
werd overdrukt met 

60 60 

B. M. 

KELANTAN. 

Met het watermerk in sierschrift verscheen de 
4 cents, lOod en zwart. 

LETLAND. 

De heer Jaeger te Libau zendt 
ons de volgende waaiden, ver
schenen in nevenstaande nieuwe 
teekening. 

20 loebel, lila. 
50 roebel, bruin. 

100 roebel, blauw. 

WTT^W^wmW 

yèMMMÉAM«* 

LITHAUEN. 

In het type »zaaier« verscheen een 
8 Auk, russisch groen en zwait. 

LUXEMBURG. 
Met den diagonalen opdruk »Official« in sierschrift veischenen 

onderstaande dienstzegels m het koerseerend type : 

3. 6, 10. 15, 
20, 25, 30, 4o, 

50 en 80 
centimes. 

, 2 en 5 
francs. 

rwrfrwmrrmmmtmm 

■MkMUAÉAiÉM^M 

Ter gelegenheid van de jongste postzegeltentoonstelling te 
Luxemburg, verschenen op vvateimeikpapicr en oiigetand. 
25 centimes, grijsgioen. 
30 centimes, kaïmijn. 
Beide m het Charlottetype. 
Den heei Mut^aers te Biussel viiendehjk dank vooi toezending. 

MADAGASCAR. 

De 75 centimes, violet en rose, weid over
drukt met 60 60 

Het pakketpostzegel 10 centimes, rose en 
zwart, der uitgifte 1919, verscheen in groen 
en zwart. B. M. 

MALAKKA. 

De I cent bruin verscheen met het nieuwe 
watermerk in sierschrift. 

MALTA. 
Wij geven hierbij de afbeeldingen van de nieuwe zegels, 

vermeld in het Septembernummer. 

In het 1/2 d. type zijn tot op heden verschenen : i/ij Vi^ 
2, 3, 4 en 6 pence en £ i . 

In het I shillingtype : i/, 2/, 2/6, 5/ en 10/. 
De zegels zijn alle gedrukt in twee kleuren. 

J.Jt.&AJ'JrlJH'fVU.1JI 
WATERGRAAFSMEER 

ö ^ ^ ^ DIR. L E Ö N D E RAAY 
•► W = ~ INT.TEL. XU16 6255 
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MAURITANIË. 

Ook hier werd de nieuwe 75 cen
times, violet en rose, overdrukt met 

60 60 

MAURITIUS. 
De heer Van Gastel meldt ons 

de verschijning van de volgende 
waaiden, alle met het vvatermeik 

2 cent, bniin. 
4 cent, olijtgroen en rood. 

10 cent, grijs. 
12 cent, grijs, George type. 

MEMELGEBIED. 
De firma Yaar /endt ons de volgende nieuwe opd iukken : 

Op type Semeuse (op achtergrond zon) 75 Pfennig op 15 centimes. 
Op koerseerend type Semeuse : 35 Pf. op 35 centimes, violet 

I M. » 2 5 » blauw 

mi»i iTtn»i i»»M»»»»». in 

UMMAMMtM*«* 

Op 
2 

2'U 
21/ , 

4 
6 
9 

12 
2 0 
30 
50 

M. » 30 
de groot

Mark 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

op 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

» I ood 
formaat zegels : 
45 centimes. 
40 
6ü » 
45 » 
60 » 

I fianc. 
4o centimes. 

2 francs. 
5 » 
2 » NICARAGUA. 

Van de uitgifte 1914 veischenen ondeistaande waaiden in 
gewijzigde kleuren : 
V2 centavos blauw, gewijzigd in groen. 

2 . i> oranje, » » karmijn. 
3 * roodbruin » » donkeiolijf. 

NIEUW ZEELAND. 

In nevenstaande teekening verscheen de 5 
pence, blauw. 

NIGERGEBIED. 
Denzelfden opdruk, als 

de 75 centimes, violet en 
NOORWEGEN. 

In nieuwe teekening — 
type van de öre waarden 
5, 20 en 25 öre, waarvan 
nummer hopen te geven. 

De nieuwerwetsche sie 
is ook thans niet gevolgd 
weder iets eigens gegeven 
bij al die in zwang zijnde 

onder Mauiitanië vermefd, verkreeg 
rose. B. M. 

het tot dusverre gebruikte posthoorn 
dateert van 1872! — verschenen de 
wij de afbeeldingen in het volgende 

ur van landschappen, groe.pen, enz,, 
en Noorwegen heeft door deze uitgifte 

, wat een aangename afwisseling geeft 
plaatjeszegels. 

OOSTENRIJK. 

Van verschillende zijden o.a. de 
firma Yaar & Co. en den heerMut
saers te Biussel bereiken ons de 
nieuwe waaiden. 

Verschenen zijn : 

50 kronen, bruin. 
60 kronen, gioen, 

in het type der 10 kronen. 
80 klonen, geel. 

100 kronen grijs; 180 kionen rood. 
150 kronen oranje; 24o kionen lila. 
léo klonen groen ; 300 kronen blauw 

in het type dei 7}/^ kronen. 
1000 kronen pui per op 

geel in het Medusatype. 

OPPERVOLTA. 
De 75 centimes, violet en rose werd overdrukt met 

60 00 

^ f v « « w w * * w « « * ^ ^ m v p 

■1 '"■'' "■"■* fcv! 

im>mmmmï 
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PORTUGAL. 

De in het Septembeinummer 
vernielde pakketpostzegels wer
den uitgebreid m e t : 

4 Escuedos, lichtblauw. 
5 » bleek lila. 

10 » violetbruin. 

Il 
r ! 

I:{ 

llROilHili 
ROEMENIE. 

Onze coirespondent te Bucarest, de 
heer Giuen, zendt ons de volgende 
nieuwe uitgiften, alle in nevenstaande 
teekening: 

25 bani, grijsbruin (afwijkend ink leur 
van no. 270 Y. en T.). 

60 bani, groen. 
3 Lei, blauw 

SARAWAK. 
In de koerseeiende teekening verscheen een 8 cent, lood. 
Den heer Van Gastel dank voor bericht. 

SENEGAL. 

Opduik _60_ _60_ 

op 75 centimus, violet en rose. 

ST. KITTSNEVIS 

wtmm mggmmtmm 

M t i É M M M 

i i i i iai i i iPf««««««*««««* 

MMMlÉAMtAtMd 

Met het watermerk in sierschrift verschenen : 
2)4 pence, biuin, type der }/̂  penny. 
3 ï blauw, » » I » 
2 shilling, blauw en donkerviolet, » » s^ » 
I £ rood op zwart, » » V2 » 

Den heer Van Gastel dank voor bericht.] 

P » 4 T Z E G E L H A N O E L 
W A T E R O R A A r S M E E K 

A # » >• ^ D I R . L E O N D E H A A T 
A» W = IWTwTEL. Z U I P 6 2 5 5 
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SPANJE. 

Hier een kleine verrassing ! 
De ' I peseta der uitgifte 1901 — kinder

kopje van den koning — verscheen in blauw
groen (de oude kleur is roodviolet). 

STRAITSSETTLEMENTS. 
Hier verscheen een 35 cents, oranje en violet; wate imeik in 

sierschrift. Voor de afbeelding zie men naar BritschHonduras. 

ST. LUCIA. 

In nevenslaande teekening veischeen de i 
penny, brum. 

Voorts in het Nyassatype : de il/^ pence, rood. 
In het BritschHondurastype: de 2 pence, giijs. 
Alle met het vvatermeik in sierschrift. 

TOGO. 
Op de 75 centimes, violet en rose, der uitgifte 1913 van 

Dahomey, verscheen de opdruk 00 tiO 
= Z=. B. M. 

UKRAINE. 

1 — 1 
■ ■;"«f^<f iÖMrA/f;.)e ; l 

Ĥ 
| ?py&500p>* | 

De fiima Yaar vertoont ons van dit 
opdrukken : 

7.500 0,3 100 loebels, geel. 
7.500 » 250 » lila. 

22.500 » 1000 » karmijn. 
Benevens de letters P C C P 

rebied de volgende 

mfrwmm ■ lu i wwii N URUGUAY. 
Een correspondent van Stamp Col

lecting meldt, dat door een tekort aan 
poitzegels van i en 2 centavos de fran
keerzegels van i en 4 centavos van het 
koerseerend type werden voorzien van 
den opdruk / in een driehoek en op 
deze wijze tot portzegels wei den gemaakt. 
Volgens den beiichtgever zouden van 
elke waaide slechts 500 stuks zijn over
drukt . 

YÜUGOSLAVIË. 

De serie poitzegels in nevenstaande 
teekening werd uitgebieid met de \ ol
gende waarden : 

5 Dinar, goudgeel. 
10 » donkerbium. 
25 » loodhla. 
50 » donkergioen. 

f">^ Poststukken. (^ 

Nederland. B/n'/iaai/t'u. De opdrukkaaiten, waai van ik deze 
maand opgave ontving zijn de volgende; velschillende daarvan 
zijn aanwezig in de collectie van den heer Matthes: 

Opdruk C : 45 II. 
» A C : 41, 4211, 451, 4511, 50M, 511, 5111. 
» D : 461. 
» A D : 41, 421, 451, 4611. 
» A B D : 4611. 

De heer L e n s h o e k meldt mij de dubbelkaart van 71^ c. 
bruin op grijs carton met scheidingslijn, links wapen. Deze laatste 
toevoeging is noodig, daar ze veimoedelijk wel geen lang bestaan 
zal hebben, in verband met het verschijnen van een nieuwe 
kaart die de heer T r a a n b e r g mij toe adresseert. Dit is de y}^ 
centskaart op lichtgrijs carton, zonder wapen, scheidingslijn over 
de geheele voorzijde, rechts daarvan „ B R I E F K A A R T " 
links onderaan : „ A F Z E N D E R " ; rechts 5 even lange 
adreslijnen, links nog één voorde afzendersaanwijzing; vriendelijk 
dank ! 

Bi" 7/̂ 2 + 7'̂ 2 c. bruin op grijs met scheidingslijn. 
7 j^ c. bruin op lichtgrijs, met sch. lijn. 
Suriname. De poststukken dezer kolonie zijn lastig te verkrij

gen ; reeds meermalen deed ik een beroep op de Surinaamsche 
Philatelisten, maar steeds voor niets. Daarom moet ik mijn nieuws 
uit buitenlandsche bronnen opdiepen, hetgeen toch werkelijk niet 
noodig behoefde te zijn. 

Eiiveloppeii. In de catalogi Scnf en Costerus woidt onder<:cheid 
gemaakt bij de enveloppen van 5 en T2i/2 c. met grijsblauwe 
en lichtblauwe binnenzijden, uitg. 1904 (nis i«, 3« en \b, 3/)); 
de 10 cent was mij echter slechts met de eerste binnenzijde 
bekend; ook de heer Paraiia noemt alleen de grijsblauwe 
in zijn overzicht der Koloniale enveloppen in het Nederl. Tijd
schrift. Nu ligt echter de locent enveloppe voor mij met licht
b'auwe, luwe binnenzijde en evenals zijn compagnons met hoekige 
in plaats van ronde zijkleppen, zoodat wij vooi taan 2« en 2^ hebben 
te catalogiseeren. 

De heer L. E. B o s c h deelt mij mede, dat de enveloppen der 
laatste uitgifte ook zijn verschenen in dezelfde sneden, die men 
bij de laatste couverten van Indië kan onderscheiden. 

Env. 10 c. donkergrijs, binnenz. lichtbl, uitg. 1904, 
BriefJiaarUn. De 5 centskaart der editie 1893/96 was tot heden 

slechter als blauw gecatalogiceerd ; nu kan ik echter melden, 
dat, evenals bij de dubbelkaart dier waarde, ook de ultramarijne 
variëteit der enkelkaart bestaat. 

Bij de kaarten van ïV^ en 5 cent met nietgeacceerden achter
giond wijst het boi eneinde der scheidingslijn naar links of naar 
rechts. Het karton der 5 centskaart is lichtrose of iets geelachtig 
rose ; bij de laatste staat gemelde lijn achter de e van caite, in 
plaats van, zooals vroeger, juist onder dezen letter. 

Geheel onbekend was mij de kaart van 2 ^ | 21^ c. met 
cijfer op ongearcee 'den achtergrond, ongekroonde leeuwen en 
zonder scheidingslijn. Het stuk, dat voor mij ligt, mist de punt 
achter «Antwoord).» op de vraagkaai t ; is dit altijd zoo? 

Br. 214 ( 2 ^ groen op lichtgroen. 
Helg'isch Congo. Met volhardenden ijver blijft men in deze 

kolonie dooigaan met opdrukken te vervaaidigen ; nu liogcn weer 
ter catalogiseeiing de onderstaande voer mij; van de kaarten met 
opdruk 15 op 10 op 15 c. schijnen slechts zeer enkele stukken 
verschenen te zijn. 

Br. 15 op 5 c , 15 + 15 op 5 f 5 c. gl oen (N». 47, 49) 
15 op 10 op 15 c oranje (N". 34). 

Ook de kaarten van Belg. Congo, die in den oorlog den 
opdruk : «Duitsch Oost Af? ika, Belgische Bezetting, enz » ontvingen 
(zie Ascher's cat. bladz. 19) zoowel die zonder als met pientjes, 
verkregen de nieuwe, k o l o n i a l e waardeopdiukken. 

Br. 15 op 5 c , 15 f 15 op 5 | 5 c. groen (N'. 3, 5). 
30 op 10 c , 30 \ 30 op 10 f" 10 c. lakrood (N°. 4, 6). 
15 op 5 c. groen, 15 op 10 c. lakrood (met prentjes N*. 7, 8). 

Canada. De heer L. E. B o s c h maakt mij er op attent, dat 
het zegel op de enveloppe van 2 cents rose met koning Eduard 

2 zeer verschillende typen voorkomt: bij de eene (op wi 

POSTZEGEL, HAN BEU • B ^ " V J | L Jk JRV J J» ^ ^ ^ ÖIR. UEO N D E R AAT 
WATERGRAAFSMEER^ ■ Ü B l Ä i 4 % r i C » W = • . .mf .TE 1. 2ÜID 6255 = ^ . mT.TEl . . 2 Ü I D 6 2 5 5 
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papier, vermoedelijk de oudste) is o. m. de neus sp i t s : bij de 
andere (op roomkl. papier) s tomp; de beide profielen zijn zeer 
verschillend. — Met den kop van koning George zijn mij de 
onderstaande enveloppen bekend. 

Env. I cent, oranje, 2 c , groen ; 3 c., bruin ; form. e. 
Diinzig. Met het laatste type als zegel (kleine kruizen) dienen 

nog opgenomen te worden : 
Br. 80 pf., 80 + 80 pf. karmijn, 20 + 20 pf. groen. 

50 pf., groen, 1.25 m., donkerblauw. 
Hongarije. De laatst uitgekomen kaart van dit l a r d vertoont 

weer het Inschrift: «Magyar kir Posta» en den St. Stephanus
kroon, waaronder de waarde; geheel bovenaan de afzenders
aanwijzing ; jaarcijfer 1922. 

Br. 114 kr. btuin op donkerzeemkl. 
Nieuw Zuid Wales. Australië blijft voor de poststukkenver

zamelaars het «donkere wcielddeel». Ook nu weerduikt een stuk 
op, dat reeds in 1907 gebiuikt werd en nog neigens veimeld staat. 

De heer L. E. B o s c h legt mij een enveloppe voor aanget. 
brieven over, die in voordiuk en in \ o i m der klep van de laatste 
gecatalogiseerde n' . loiJ afwijkt. De voordruk is nu in gemengde 
anticiualetters, in plaats van gioteslkhoofdletters; de klep is 
trapeziumvormig in plaats van rond. 

Env. aanget, br. 3 p. karmijn, form. G. 
Oos' eiiryk. De volgende stukken kunnen hier vermeld worden : 
K. 5 kr., 5 } 5 kr. grijsgroen, 121^ kr., 12V2 | 1214 kr. 

grijsgroen. 
Luchtdr. kbf. 27} 2 kr. grijs op lichtrose. 
Uuiii, Bezett ing van Hongarije. Met ongeveer denzelfden 

zwarten opdruk en doorbalking als bij de kaarten verscheen indertijd 
ook een kaartbrief: 

Kbf. 15 bani op 20 filler, bruin of grijs. 
baargebied. Met een gezicht op een Saarbiug als zegel kwain 

een nieuwe kaart in omloop; voordruk «Postkarte» en deelstreep. 
Br. 10 c. groen. 
Soudan. Uit Frankrijk ontving ik de volgende kaai ten van 

dit land : 
De 3 raill. kaart verscheen met hetzelfde, groole zegel als dat 

der voiige uitgiften; verder is ze geheel gelijk aan de 2 mill 
kaart (n". 12). Bij de beide andere is de waardesiempel beduidend 
in grootte gereduceerd; de voorstelling is nog de kameelrijdcr. 

Br. 3 mill, gioen, 10 mill. rood. 
8 mill, op 10 mill, rood : opdr. zwart. 
Ukraine. Den heer T r a a n b e r g dank ik de oveilegging vam 

de navolgende stukken van dit lastig te verkrijgen land waarvoor 
oprecht dank; ik bezit nu de volgende, alle in type III; in Ascher 
is de catalogiseering niet geheel ju i s t : 

Env. 35 kop op 3 kop op 5 kop lila (n°. 40/^.). 
35 kop op 3 kop, rood (n". 4 3 / ) . 

Kbf. 35 kop op 10 kop (n». 4«). 
35 kop op 7 kop (n". 12). 
35 kop op 10 kop (n". 13). 
35 kop .op 10 kop op 7 kop (n*. 14). 

Zwitserland. Het is mij niet duidelijk, waarom de catalogus 
Ascher bij de Botidsteestkaai ten van 1920 niet als vijfde vei meld 
«Gymnasten» van Wilh. Härtung; de voorzijde is geheel gelijk 
aan de 4 gecatalogiseerde kaar ten; zij schijnt echter veel zeldzamer 
te zijn. 

Bondsfeest krt. 71̂ 2 c. grijs, (Gyinnasten). 

PM mmmmtm 
15>\ag 13 

'mtm 

Duitscliland. Indien wij het nieuwe 
Duitsche luchtpostzegel niet mooi vin
den zullen we wel niet veel bestrijders 
ontmoeten Bij den eersten aanblik 
bracht het ons in herinnering de »kunst
producten» van een rondreizenden 
»artist« dien we als jongen bewondci den 
om zijn vaardigheid, uit waaiboo
menhout een duif met uitgespreide 
vleugels en opstaande staart te scheppen, 
louter met behulp van een scherp mes. 

Dat dit moderne houterig vliegbeess. 

nog aanleiding zou geven tot een grappige vergissing, was kwalijk 
aan te nemen en toch is het zoo. De OstDeutsche Monatshefte 
hebben het in een van hun nummers over deze luchtpostzegels 
als volgt : 

»Als teekening, opnieuw niets bijzondets, heeft men eene 
»gesteriliseerde duif gekozen « ! ! 

Egypte. Stamp Collecting meldt, dat de koeisecrende uitgifte 
zal worden vooizien van een Arabischen opdruk ter hei innei ing 
aan de uitroeping van koning Fuad. Voorts wordt reeds gewelkt 
aan de nieuwe zegels, die de beeltenis zullen dragen van den 
nieuwen koning en die met enkele maanden zullen vei schijnen. 

Griekenland. Even voordat de Giieken op zoo'n jatnmerlijke 
wijze uit Klein Azië met pak en zak, dikwert zonder dat, zijn 
verdreven, schreef de Grieksche icgeering een prijsvraag uit, ter 
verheerlijking van de Grieksche overwinningen in de jongste 
Balkanooilogen. 

De te behandelen motievtn waicn o.a. veioveiing van Janina 
in 1912. 

Bezetting van Saloniki in 1912 enz. 
Veimoedelijk zal Kemal Pasja daai wel een stokje voor steken 

en zal er niets van deze uitgave komen. 

Ierland. Stamp Collecting meldt, 
dat alle verdere ovei drukken zullen 
verschijnen in het zwaaideie lettertype, 
waai over wij reeds het een en ander 
mededeelden in het Augustus en Sep
tembernummer . 

De Terjaaidag van de „Kaapsohe Drieliotkeii" ! 
Den ie September j .1 . 

vieide de eersteling van 
deze zeer gezochte zegels, 
haai 69e ve i jaa idag! 

De oorspronkelijke tee
kening is van de hand van
Charles Bell, een hoogge
plaatst ambtenaar der 
Kaapkolonie. Na goedkeu

ring van het ontwerp werd dit gegiaveerd door Will iamHumphreys , 
waarna de eerste druk — door Perkins, Bacon — den 11 Mei 
1853 W'erd veizonden van uit Londen naar Kaapstad. 

Monaco. De nieuwe zegels 
voor dit vorstendom, waarvan wij 
de afbeeldingen gaven in het 
Septembernummer, werden ver
vaardigd door den bekenden 
Franschen graveur H. Chefter, 
die ook de Albertstaalhelm en 
de koerseerende Luxemburgsche 
zegels schiep. 

Roemenië. Op 15 September j .1. werd te AlbaJul'a i n T i a n s 
sylvanie het jonge Rumeensche koningspaar gekloond als heer
schers over GrootRumenië. 

De kroning geschiedde te AlbaJulia, wijl deze stad in de ge
schiedenis van het land een groote rol speelt. In het jaar 1600 
toch deed de Rumeensche vorst Michael de Dappere na zijn 
overwinning op de Hongaren zijn gloiierijken intocht in deze 
veste en liet hij zich daar kronen tot Vorst van Wallach)e , 
Moldavië en Transsylvanie. Hier werd dus de grondslag gelegd 
van het Rumeensche koninklijk. 

Ter gelegenheid van de jongste kroning liet de Rumeensche 
postadministratie een serie kioningszegels in München veivaar
digen, die op 15 September in omloop zullen worden gebracht . 

De serie bestaat uit de waarden 5. 25 en 50 Bani, 1, 2, 3 en 
5 Lei, in vier ondeischeiden teekeningen. Deze geven weer : 
I. Beeltenis van koning Ferdinand met staalhelm; 2. Beeltenis 
van Ferdinand en Michael den Dappere ; 3. Koningin Marie als 

rrrKST^rnmffPPVm 
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ziekenverpleegster; 4. De koningin met den kroon op het hooid 
in de kleeding van »de Vrouwe Chiajna«, in de hand een model 
van den Dom te AlbaJulia, waar de kroning plaatsvindt . In het 
geheel zullen woiden gedrukt luim 8 millioen stuks. Excusez 
du peu ! 

Bij het afdrukken van dit nummer zijn de zegels nog niet in 
ons bezit; wij hopen deze weer te geven in het volgend nummer . 

Rasland. Op de getande en ongetande uitgiften van h e ' 
voormalig Czarenrijk — Russisch wapen — is verschenen de 
opdruk 19—8—22 en het opschrift »Philatelie helpt de kinderen«. 

Tegen deze uitgifte wordt gewaarschuwd; zij heeft geen enkele 
postale waarde. 

Zwitserland. Het secretariaat van den Volkenbond te Geneve 
gebruikt voor zijn dienstcorrespondentieZwitsersche zegels, voor
zien van den opdruk S o c i é t é d e s N A T I O N S . 

Deze zegels zijn in ongebruikten toestand niet verkrijgbaar. 
Dezerzijds wordt er dezelfde waarde aan toegekend als aan de 
»Industrielle KriegsWirtschaft« opdrukken ; d.w.z. het zijn naar 
onze meening louter controle opdrukken, alleen van belangvoor 
den speciaalverzamelaar. 

De volgende waarden der koerseerende uilgifien van Zwitferland 
zijn met den opdruk verschenen : 5, io,' '25, 30, 35, 40, 50, 60, 
80 centimes en i fianc. 

f Afstempelingen. m 
Nederland. Gedurende den eeisten dag van de j l . in «Musis 

Sacrum» te Arnhem gehouden Philatelistendagen, was in de 
onmiddellijke nabijheid der vergaderzaal een tijdelijk postkantoor 
van 10 uur v.m. tot 4 uur n.m. geopend, dat ter vernietiging 
der daar geposte stukken een dwarsbalkstempel en violette inkt 
gebruikte. Bovenin « A R N H E M » in de 3o'/j m.M. breede 
dwarsbalk «16 SEPT. 1922» en onderaan «XIII N e d . P h i l a t e 
1 i s t e n d a g » . 

Dnitschlalid. BadenBaden vertoont links naast den plaats
stempel een 4regelig reclamestempel, n.l . : 

Bad enBade n 
d a s b e v o r z u g t e 

H e r b s t u n d W i n t e r 
K u r bad. 

Voor de industrietentoonstelling te Münste? i. Wesifa/eiiwordt 
natuurlijk ook door den poststempel propaganda gemaakt. Linies 
een blad (of is het een gestyleerd tandrad ?) waarin een G, M, 
hamer en passer waarnaas t : 

GEWERBE 
SCHAU 

MUNSTER i. W. 
SEPT. 1922. 

Frankrflk. Ook hiei gaat men reclame voor de luchtpost 
maken. Uit Bordeaux en Parijs zag ik de stempel 

UTILISEZ LA POSTE 
AERIENNE 

SE RENSEIGNER DANS 
LES BUREAUX DE POSTE 

Duitschlaud. Redakteur Post is zoo vriendelijk mij uit Baden 
Baden de volgende afstempeling te zenden : 

Links van den plaatsnaamstempel een pyramide waar naast 
in zeer kleine lettertjes 10 SEPT./. 1 OKT. MUSIK 

KUNST 
6ARTEN 
GEWERBE 
MODE 
SPORT 
MARKTE 

KARLSRUHER ' l O f t Q 
HERBSTWOCHE ' ^ ' ^ " ^ 

Bärenstein (Bes. Chemnitz) maakt reclame voor haar uitzichls

toren door een drieringstempel met omschiif t : 
«Her r l i che Lage * Auss ichtsturm 8 9 8 m. auf d. B ä r e n s t e i n » . 

BerlinWilmersdorf "hetix nu links van den plaatsstempel staan 
rondom een republikeinschen adelaar 

OSTPREUSSEN 
AUSSTELLUNG 
1922 1923 
AB 24 SEPT. 
KÖNIGSBERG. 

Bernburg a. d. Saale vertoont naast den plaatsneamstempel 
een muur met wandelendeh beer er op en l inks hieivan 

SOOLBAD 
BERNBURG 
STÄRKSTE 
SOOLE 

DEUTSCHLANDS. 
r.eipzig schijnt ook een .vast jaarbeursterrein te hebben met 

postkantoor dat een dwarsbalkstempel gebruikt, bovtnin 
«LEIPZIG» datum in den dwaisbalk en in het onderste segment 

Messe 
AUSSTELLUNGS PLATZ 

Wiesbaden stempelt links naast den plaatsnaam 
B e s u c h t die 

G r o s s e W i e s b a d e n e r 
K u n s t a u s s t e l l u n g 

AugustNovember 1922. 
Canada. In Toronto (Ont). wordt ieder j aa r tentoonstelling 

gehouden. Dit jaar wordt hiervoor reclame gemaakt door den 
stempel 

CANADIAN NATIONAL 
E X H I B I T I O N 

T O R O N T O 
AUG.261922SEP. 10. 

0 

Ierland, Een poststempel uit .5«//« M//;« CVwM (Dublin) heeft 
tusschen de beide bovenste van 5 evenwijdige golflijnen staan 
L E A R N I R I S H . 

Heer v. d. Heide bedank ik ten zeerste voor de toezending. 
Luxemburg:. De heer Martens toonde mij den specialen 

tentoonstell ingsstempel gebruikt van 27 tot 31 Augustus te 
Lnxemboiirg gedurende de schitterend geslaagde postzegelten
toonstelling, n.l. een groote ronde stempel met Inschrift: 

EXP°I1 I N T ^ DE TIMBRES POSTE 
» LUXEMBOURG * 

2 7  3 1 
AOüT 

2 2 
Oostenr^k. Van den heer Wildschut kreeg ik inzage van 

een eveloppe waarop een 75 kr. postzegel afgesleinpeld/««^'i^^Z/V/è 
20. VIII. 1922. In de l inkerondfrhoek waren een i2 ' / j en 25 kr. 
postzegel bijgeplakt, waarover 
stempel geplaatst was : 

de volgende violette rubber

^ = 

\ = 

A u f g e g e b e n vor 
21. A u g u s t 1922 

F r a n k i e r u n g d a h e r r i c h t i g 
Pos tamt I n n s b r u c k 2 

= \ 

: / 
Mevrouw Van Heerdt Kolff zendt mij een dergelijke enveloppe. 

Hierop zijn de 3 vermelde zegels in den rechterbovenhoek naast 
elkander geplakt en niet met den plaatsnaamstempel, doch met 
bovengenoemden rubbers tempel vernietigd. 

P * Ä T i E S E l̂  H AIM DiEL^^^ 1 ^ " V J k J k W 1^ W^"' O m, 
WATERGRaAFSMEER * I R i ■ ¥ # % MK.W%. •► W = ^ . 
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Zweden. Eenige lezers zenden mij, onder dank, een continu-
eerend machinestempel uit Gothenbtcrg en Stockholm waarin om 
duidelijke adresseering en opgaaf van straat en huisnummer 
verzocht wordt; n.1. 

SKRIV 
TYDLIG 

ADRESS 
(GATA ö HUSN:R) 

Zwitserland. Dank zij den heer Julius kan ik uit Geiuve i 
de volgende machinale afstempeling melden voor de tentoon
stelling van schoone kunsten : 

XVE EXPOSITION NATIONALE 
DES BEAUX-ARTS 
* G E N E V E * 

DU 3 IX AU 8 X 1922. • 
Lausanne i i . Mevrouw Van Heerdt Kolff zond mij een 

machinestempel in vlagvorm rechts van den plaatsstempel 
LAUSANNE 

COMPTOIR SUISSE 
9 - 2 4 SEPTEMBRE 1922. 

Voor de te Zurich gehouden int. luchtvaart-demonstratie 
luidde de afstempeling in een vierhoek links naast de afbeelding 
van een propeller op glijders : 3—10 SPT. 1922. 

INTERNAT 
FLUGMEETING 

ZÜRICH. 
Zwitserland. Voor de Industrietentoonstelling te Bern luidt 

pelmg 

19 

GEWERBE 
1.SEPT. 

22 

AUSSTELLUNG 
BERN. 3. OKT. 

tusschen 19 en 22 een groote gevleugelde hamer. Den heer Post 
dank voor toezending ! 

Oostenrijk. Van den heer Bastenhof ontvingen wij den volgen
den jaarbeurs-reclamestempel uit Graz : 

• GRAZER MESSE 
D 1922 Q 

26. AUG.-3. SEPT. 
Ver. Staten T. Noord-Anierika. Uit Chicago III. zagen we 

een tentoonstellingsstempel, nl. 

PAGEANT OF PROGRESS 
EXPOSITION 

CHICAGO 
JULY 29 - AUG. 14 1922 14-

Baarfrankeeringen. 
Den Heer Lindeijer danken wij onderstaande interessante 

francostempels. 
Oostenryk. Op een drukwerk uit Weenen kwam rechts van 

den plaatsstempel in roode ink t : 
" \ 

\ ^ 

O S T E R R E I C H 

15 
K R O N E N . 

BAR BEZAHLT 
Ver. Staten. Op een drukwerk uit New York stond in zwarte inkt: 

U. S. POSTAGE 
PAID "I CENT 
PERMIT 2332 

Op een ander drukwerk, eveneens uit Neiv York en waar
schijnlijk in een enorme kwantiteit gedrukt, stond, niet gestempeld, 
doch gedrukt in diep zwarte inkt. 

1 c. PAID 
NEW YORK, N.Y. 
PERMIT No. 621. 

postzegels en ^pionnage. 
Des te ijveriger en des te nauwkeuriger de censor werd tijdens 

den grooten oorlog, des te slimmer trucs werden bedacht om hem 
te foppen en geheime berichten naar 't buitenland te zenden. 
Zoo werden gebruikt bijzondere inkt, die alleen door bepaalde 
inwerkingen zichtbaar werd, dat werd spoedig genoeg ontdekt, 
toen papier, afzonderlijk gepraepareerd, waarop onzichtbaar schrift 
het eigenlijke bericht inhield, terwijl een heel onschuldig bericht 
met gewone inkt daar doorheen was geschreven. Ook dat werd 
dra ontdekt. Toen liet men in Engeland de Duitsche postzegels 
van 10 en 15 pf., toen in koers, dus Germaniatype, nadrukken; 
m. a. w. men vervalschte de postzegels. In Londen werden deze 
valsche zegels gemaakt, en op de lugzijde dier zegels, die alweer 
op bezonder gepraepareerd papier waren gedrukt, werden dan 
weer onzichtbaar de berichten der spionnen gezet. Daar is de 
Duitsche censor nooit achtergekomen, totdat een hooggeplaatst 
Entente diplomaat, na den wapenstilstand, het geheim openbaarde, 
door bij toeval eenige van de overgebleven valsche zegels aan 
een verzamelaar te laten zien. De vervalsching is overigens zeer 
goed, de tanding bij de origineele 14: i4'/4 is hier 14I/4: i4-, het 
papier (dat immers speciaal gepraepareeid moest zijn) is veel 
witter, terwijl de H. en T. van Deutches Reich die bij de origineele 
zegels boven en onder van kleine »lijsten« zijn voorzien, ontbreken 
deze bij de valschen. Gebruikte zijn zoo goed als niet voorradig, 
immers de zegels werden uit voorzichtigheid, nadat 't bericht 
was ontvangen, vernietigd, 't Is de Danz. Zeit, die hierover een 
zeer interessant artikel leverde. S. 

% 
Veilingen. 

% \ 

Catalogi van de firma's: J. van Hoek en J. K. Rietdijk, 
Rotterdam, (621 nrs.) Prachtverzameling Nederland en Koloniën 
en België van den heer J. M. Ente van Gils. (26/27 Sept. te 
's Gravenhage.) 

M. Z. Bookman, Amsterdam. (1917 nrs.) Buitengewoon fraaie 
verz. »ongebr.« Europa en, behalve restanten enz., eenbelangrijk 
aantal Engelsche koloniën, meest ongebr. (25/28, 30 Sept. te 
Amsterdam.) 

Ernst Stock, Berlin. (3709 nrs. Zeer rijk verlucht, en boven
dien, 36 tafelen afbb. van de ten verkoop komende nummers.) 
Prachtverzameling van het Duitsche Rijk met de voormalige 
Staten en de Koloniën, postdiensten enz., waaronder de zeld
zaamste stukken, vele op de oorspronkelijke brieven ; zonder de 
Oud-Staten omvattende 1028 nrs. Nederland (wordt geveild op 
18 Oct.) bevat enkele proefdrukken, hoofdzakelijk z.g. »cabinet-
stukken« (ook »paren«) gebr. van de uitg. 1852—70; van de voor
malige Duitsche Staten enz. munten uit Bergedoif, Brunswijk, 
beide Mecklenburg, N. D. Bond, Oldenburg met stukken van 
1000.—, 1300.—, 1500.—, 2250.— en 3250.— fr., Yvert '22 (niet 
de nieuwe) en Pruissen; Rumenië met een zeldzaam prachtexem-
plaar van de 108 par. Moldau (10.000.— fr.); verder vele van de 
Britsche, Fransche en Nederlandsche kol., welke, onder het 
Buiten-Europeesch gebied gerangschikt, te zamen de laatste 700 
nrs. uitmaken. (16/21 Oct.) J. B. R. 

Door de firma Wilhelm Donath & Co., te Amsterdam, zal van 
30 October tot en met 11 November 1922 vi'orden verkocht eene 
zeer uitgebreide en kostbare veizameling postzegels van alle 
landen der wereld. (Voor verdere bijzonderheden raadplege men 
de advertentie in dit nummer). 

Door de firma J. van Hoek & J. K. Rietdijk, te Rotterdam, zal 
hare 25e Postzegelveiling gehouden worden van 23 tot en met 
28 October 1922. 

fOS T Z E G E L M A N D E L 
W A T C R G R A A r S n C e R 
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Prijslijsten, Advertentiebladen, 
i" Catalogi, enz. : 

Zumstein's Europa Catttlogus. Van dezen keurigen catalogus 
veischeen de 6e diuk^ voor den jaargang 1923 

Geheel up to date en vooizien van taliijkc aanwijzingen en 
wetenswaaidige inlichtingen, zal deze catalogus zeei zeker zijn 
weg wel vinden 

Den Luropa'i erzamelaai zij de »Zumstein" m het bijzonder 
aanbevolen 

BIJ de vooinaamste Nedeilandsche handelaien is de caialogus 
te ^elkrlJgen, voor het overige zij veiwezen naar de advertentie, 
vooikomende op pag VllI van het Maandblad van 13 September j l . 

Verschenen is de Leiddraad Aoor deu Speeiaal-verzainelaar 
van >edeilaj)d Pnjs mgemaid f2 ,75 per e x , gebonden in 
grijshnnen f 3 75 pei e x , iianco f 2,90 resp f 3,90 bfl vooiuit -
betaliiig Veikujgbaai bij alle handelaien en, oJ> schriftelijke 
aanvrage, bij den penningmeestei \ a n den Bond, Mr W S W. 
de Beer, Van Baeilestiaat 65 h, Amsterdam 

Rijk verlucht met tal \ an afbeeldingen, is het verschenen weik 
mdeid^ad een leiddiaad voor den speciaal verzamelaar van 
Nederland Het stelt hem in staat eene speciaal veizamehng 
aan de hand van den tekst en de afbeeldingen zonder eenige 
verdere vooilichtmg op te zetten en te \oltooien 

Waai het aantal speciaal vei zameLiars van Nedeiland beduidend 
is, verwachten wij Mn de veischijnmg van deze catalogus
prijscourant eene steike A ermeeidering van dit aantal. Velen 
toch werden tot op heden weeihouden een speciaal verzameling 
op te zetten bij gebrek aan voldoende voorlichting 

Den samenstellers alle Kulde voor hun buitengewoon interes
sante penneviuch t ' 

Het weik bestaat uit 98 bladzijden d i u k s , het beschiijft 315 
stuks frankeeizegels, 103 portzegels, benevens de postbewijs en 
telegraafzegelb, ongeacht de zeei taliijke afwijkingen, enz 

Deze eciste proeve smaakt naai meei en het is te wenachen, 
d^t de eivaren schrijveis, die den leiddiaad samenstelden, hun 
krachten ook eens geven aan onze koloniale zegels 

Lik einstig speciaalveizainelaar van Nedeiland wordt de aan 
schaffing van dezen catalogus ten stelligste aangeraden. ^ B. 

Der Ssffiet Philatel is t Moscou, Ttversltoi b u l w a r l ä  J a a r 
ab 4 goudioebel = 2 Amer dollai ' Met omslag is het eelste 
ni , dat van Sept , 20 bldz klein 4 ' sterk, doch bevat meh vooi 
Philatelisten, die de Russische kaïakters evenmin als de taal 
kennen , de nieuwigheden zijn wel in 'n Duitsche o\erzetting 
neven de Russische geplaatst, maar juist deze had een goede, 
een menschkundige ledactie geheel kunnen weglaten, in 't bijzonder 
wanneei zij, blijkbaar door gebrek aan eenige degelijke vakbladen 
en benchtgevers, met 'n klein beetje van 't nieuwe aankomt dat 
reeds enkele maan len oud is Dooidat zelfs de adveitentien in 
de Russische taal zijn gebiacht, kan de groote millioenenmassa 
van Europa en de oveiige weielddeelen, zelfs daaruit nut noch 
vooideel tiekken zij kan ze niet ontcijferen 

Du weet de Redacteui Di. ju i . Walenan Sintschow, daar hij 
in het Dtntsch verzoekt om letterkundige wei ken Waarom dan 
artikelen en advertentien niet in twee talen resp Russisch en 
Duitsch gebracht Hy schrijft »Officieel Oigaan van de post 
zegelverkoopcentiale ten gunste van het centraalcomite van de 
hongernoodshulp dei Sovjetregeering Het eenige m de Russische 
en Duitsche taal verschijnend, rijk geillustreeid maandblad van 
Rusland,« enz Nu is het arm, onrustig, zenuwachtig deel van 
Luiopa, volgens mij, met het deel dat hongeiend Rusland kracht
dadig zal en kan steunen en zal een »piopaganda«, i n d e n \ o i m 
van een »philatelistisch« blad in de »Rubsische< taal, daartoe 
zeker met bijdiagen, in elk geval _o^«//voordeel biengend middel 
zijn, om de ellende dei tienduizenden lijders in Oost Rusland enz te 
veimindejen Hoogstwaaischijnlijk zou dat steuncomité teMoscou 
een buitengewoon gunstigen uitslag dier propaganda kunnen 
verwachten, zoo, als boven gezegd, de »artikelen« m het Duitsch 
neven het Russisch woiden gebracht, daar ondei die ai t ik t len 
er zeker zijn, die ovei de Sovjet zegels en het Rusland vanaf 
1916 ophelderingen brengen, totnogtoe met bekend in de phila
telistische weieldpers, Ei komen nu, na de inleiding of het vooi 
wooid, in het eerste nummei vooi . beschouwingen o^ei of studiën 

van Postzegels van Sovjet Rusland, id van den Basmatschen
opstand (Boekhaia), de Duitsche Post in Rusland, de Philatelis
tische Staatsveizameling R S F S R. en Philatelie en Monopolie 
Zeker zou de buitenlandsche peis ervan een en (of) andei eivan 
overnemen en dus het Oigaan van het Steuncomité bekend maken. 
Nu staat men voor de onmogelijkheid een lettei ei van te verstaan, 
ofwel voor de moeilijkheid een eenigszins getrouwe overzetting 
ei van te leveien Dat de Redactie dit moge inzien' 

luteruationales philateilibtisclies Aii'kiiuftublatt — De heer 
U l r i c h R u n g e , Halle a / S , biengt in het tweede nummei van 
vooigenoemd blad (8" foimaat met omslag) een volledige hjst 
van alfabetisch geiangschikte, in het donkei welkende peisontn , 
die de algemeenheid benadeelen Blijven de benadeelde inzendeis 
van waaischuwmgen vooi aanknooping van verbindingen met 
die peisonen verantwooidelijk, zij hebben, volgens verklaringen, 
voldaan a i n de voorwaarden »lichtvaaidigheid is buitengesloten 
en aan een nauwgezet, eerlijk onderzoek is voldaan « De lijst 
moet derhalve geen namen van peisonen bevatten, die niet 
desbewust \v€ü\iit'n. willen benadeelen of bediiegen, of door onvoor 
ziene omstandigheden, zooals dooi oogenblikkelijke onmogelijk
heid van betaling e. d., niet aan hunne verplichtingen konden 
voldoen Bij het doorloopen van die op 18 blzz aangeteekende 
namen van bediiegei=, vind ik er zeer vele, mij leeds jaren 
bekende ophchteis , zwendelaais, gauwdieven en dergelijke ver 
heven peisonen en z g »\eieenigingen '« Hieiuit blijkt, dat de 
meeste boeven noch sneuvelen, noch tijdig uit het leven woi den 
geroepen , de »beul« moest ook worden afgeschaft — niet om 
te bezuiniger ' — en de rechters moeten het »onkruid« t teder 
behandelen en het een geschikt, aangenaam veiblijf, benevens 
voldoend voedsel bezorgen, zoo zij niet oordeeleii, het hun beter 
toeschijnt (schijn bedi iegt ' ) het dapper te laten vooitwoekeren 
Veider een 90 tal namen van personen, fiiima's enz , (natuurlijk 
»schuldenaren«,) wier adressen onbekend zijn en gezocht woi den. 
Hierop voigen verschillende mededeelmgen, voideringen
veikoop ('), hieronder een van 1500 —Mk 01^ y>Debes G m b H «, 
Wien XIV een van 7121 — Mk op Kail Fiiedel Co , Trcppau 
(Tiechosl) — Waaischuwing voor Hans PITACK, i?«;/y« ^ C 56, 
zeer, zeei gevaarlijk, als mmdeijarige zich ontpopt hebbend sujet. 
De uitgever van bovengenoemd blad bestelde, op eene billijke 
aanbieding van prachtstukken van Beieien i, Saksen i enz , 
alle »gekeurd«, voor Xl 500  Mk bij ontvangst moest het bedrag 
betaa'd worden De brief voor 11 500— Mk. waaide aangegeven 
en natuurlijk verzegeld, droeg op den omslag de aanteekening 
■»vor Abgang gepjii/t'« Bij opening waren daaiin due stukjes 
papiei, die blijkbaii den inhoud moesten voorstellen Het geld 
kon gelukkig nog rechttijdig teiuggehouden woiden Zeei velen 
zijn van de^en oplichter, die allersluwst weikt, het slachtoffer 
geworden, hetgeen de by politie en justitie ingekomen klachten 
getuigen Verschillende andeie bedriegeujen met de wijze waarop 
de bednegers hun slag slaan komen daarna Dan ^vervalscntngen«. 
Hieiop volgt de voor »gezond welkende hersens« reeds onder 
het lezen van de advertentien opgemaakte »zwendelaiij« en »op
lichting« van Professor Dr Freitag, Wiesbaden Drndcnstr 5 . 
In een der dagbladen, de »Essener Algememe Zeitiingt komt een 
uitvoerige bekendmaking voor ondei het hoofd »Juan Matia 
dl. Moser, Herzog von Vega. Riesenschwindel von Orders und 
Titdverleihun^en. — Hochstapler und Abentemei — Em eifun
denerStaatiintei OberhohatderRhemlandkommission Meikwaatdig, 
teekenend verslag voor de, he l aa s ' aan al te veel hei senafwij kin
gen lijdende menschheid De »arme (')« Duitscheis leveren hon
deiden bewijzen van geesteski ankheid \ oor een >adels«diploma(') 
ontving de oplichter Moser, de adelsmaaischalk van densp iook 
jespiins van Ai an, die hem ook Hei tog de Vega maakte hon
derdduizend mark ' Mevrouw Wennigei ontving een provisie van 
30000 Mk VOOI eiken gek of domooi, wien zij zulk een diploma 
kon aansmeren, enz ~ Dan volgen de advertentien, waaionder vele 
koop , verkoop en luilannonces Deze vooi allen zeer gewichtige 
afleveringen zijn pei abonnement te veikrijgen bij den uit "ever 
van Intern Phil Ausk Blatt, Ulrich Runge, HalleSaale"1/64, 
tegen toezending van 250— mark Men ontvangt ook de hier
boven bespioken aflevering 2 van het jaa iabonnement D e priis 
IS zoo gering, dat deze met als verontschuldiging kan dienen 
voor degenen, die alles wat juist hun belang behartigt en bevoor
deelt, zooveel mogelijk \erwaailoozen, totdat hunne domheid een 
al te zwaren slag wordt toegebracht, welke zij dan minder zoet 
toeschujven aan de . ^Besturen van Veieenigingen en Bonden ! 

J B R ' 
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N e d e r l a n d s c h e P h i l a t e l i s t i s c h e V e r e e n i g i n g 
, , O p H o o p van Z e g e l s " , 

te HAARLEM 
Opgericht 1 Haart 1911. 

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

Ham lern. 

Aangenomen als lid 
F J Thoolen, Keizeisgiacht 708, Amsterdam (lid no 126) 
H. VV Heijer, ae v d Helststraat ig, Amsterdam {\iA no 127) 

Bedankt als lid 
John E Lieftinck, J J Viottastraat 50, Amsterdam (lid no 9) 
L G. van Dam, Wilhelminastraat 49, Haarlem (lid no 103) 

Adresveranderiiigen. 
J Noordkamp, Reitzstraat 50, Schoten, (lid no 105) 
H N Tet te iode, Schoteisingel 71, Hiarlem, (lid no 109) 
Tj G. de Vries, Adm deRuijtciweg 17211, ^OTi;^rÄ;Ä,(lid no 46) 

De Sei,retaris, 
G D SWANENBURG DE VEYE 

P h i l a t e l i s t e n - V e r e e n i g i n g ,, G r o n i n g e n " , 
te GRONINGEN 

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

VERSLAG der vergadering, gehouden op Maandag 
14 Augustus 1933, in de „Bodega", te Groningen. 
Aanwezig 7 leden. 
De notulen van de vouge vergidering worden goedgekeuid 
De vergadering vertoont het kenmerk van een ingeschoven 

zomervergadeiing Enkele nieuwigheden worden graag genomen 
De elf beschikbaie zegels worden ondei de aanwezigen verloot. 

Daarna sluiting 
VEitSLAG der vergadering, gehouden op Maandag 

11 September 1922, in de „Bodega", te Groningen. 
Aanwezig 16 leden 
De notulen van de vorige ve igadenng woiden goedgekeuid 
De voorzitter spreekt in zijn welkomstv\ooid de hoop uit, dat 

onze vereeniging een opgev\ekt philatelistisch leven na de zomei 
rust moge veitoonen De commissaris klaagt, dat wegens den 
dalenden markenkoers, geen Duitsche verkoopboekjes meer 
inkomen Hij \e izoekt eenig geduld met de rondzerdingen te 
hebben 

Nadat alle aanwezige leden een zegel uit de maandelijkache 
verloting hebben gekregen, sluiting 

Adresverandering. 
No \\ M A B Toxopeus, Justus van Effenstiaat \gbis 

Utrecht. , 
Candidaat-Iid. 

H J Boekholt, Oosterstiaat 66a, Groningen (oud lid) 
Vergadering. 

Maandag 13 NoTember 1922, te SVa win*! in d« „Bodega", 
Cruldenstraat, Ie Groningen. De Secietaris, C MEIJER 

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

Opgericht 19 December 1921. 
S e c r . : S V A N D E R K L O E T , Ach te r ' t Vleeschhuis 2, Affz^^^^zi;/;/ 

KORT VERSLAG van de vergaderingen van 18 Sep
tember en 2 October 1922, telkens des avonds 
te 8 uur, in de achterzaal van „Aux Pays Bas", 
a/h Vrijthof, te Maastricht. 

Onder aanwezigheid van een 20 tal leden, worden de notulen 
vooi gelezen en goedgekeurd Ingekomen is een schujven vanden 
heei Hagedoorn, dat hij tot zijn spijt verhinderd was, het Congies 
te Arnhem, als afgevaardigde van Zuid-Limburg, bij te wonen 

Besloten wordt de statuten, het huishoudelijk reglement ciicu-
latielijsten, enz te doen drukken Tevoren werden steeds gehecto 
giafeeide exemplaren gebruikt Uit de door den secietaris ver
zamelde lijst van piijjopgaven wordt eene keuze gcd?an 

Bezichtigd worden enkele nieuwe en bijzondere zegels, en zeer 
veel fraaie poststukken uit de verzameling van den heer A A van 
Nijnatten Vooi de verloting woiden meerdere zegels van den 
Keikelijken Staat aangekocht en vele zegels ten geschenke ont
vangen Hierdooi kunnen vele aanwezigen een prijs krijgen 

De animo voor verkoop van zegels blijkt ditmaal veel grooter 
dan \ oor den koop zoodat de beuis stil is en weinig opbrengst 
voor de vereenigingskas oplevert 

Opmerkelijk was, dat de pi ijzen van de aanbiedingen hoogei 
waren dan op vorige \ergadei ingen 

De veiling was eveneens zeer kalm 
Te 10 uur sluiting De Secretaris 

Bericht. 
Het adies van den Commissaris >oor deRondzendingen, den 

heer F. H Dückers, is veianderd m Bilseibaan 76, Maastricht 
Adresvtranderiugen. 

Lid no 2. Il C F J Hagedoorn, woidt St Annastiaat 144, 
Nijmegen 

Lid no 6 F H Dückers, wordt Bilserbaan 76, Maastricht 
De secretaris, S VAN DER KLOEi 

P h i l a t e l i s t e n - V e r e e n i g i n g , , A p e l d o o r n " , 
te APELDOORN 

Opgericht 13 October 1918. 
Goedgekeurd by Koninklijk Besluit Tan 29 April 1922, 

Secretar is : A L F CORNELISSEN, Kanaalstraat 21, Apeldoorn 

KORÏ VERSLAG van de Algemeene Vergadering op 
Dinsdag 3 October 1933, des avonds te 8 uur, 
in de lunchroom van den heer M. Roeterdink, 
Hoofdstraat 9, te Apeldoorn. 

Aanwezig waren 19 leden De vooizitter, de vergadering 
openende, heet alle aanwezigen, doch m het bijzonder de nieuwe 
leden, die voor het eerst aanwezig zijn, welkom, waarna de notulen 
der laatste vergadering wolden goedgekeuid De ingekomen 
stukken woiden tei kennis gebracht en behandeld 

Mevrouw Umgrove Guise blijkt bij ballotage met algemeene 
stemmen als lid te zijn aangenomen 

Onze afgevaardigde ten Congre'^se te Arnhem doet breedvoeiig 
veislag van het gehouden Congres, waarvan de bijzonderheden 
zeer interessant blijken 

Betreffende het veimciden van opmerkingen bij voor circulatie 
ingezonden zegels wordt na ruime bespieking de heer Kleekamp 
beieid gevonden, zich voorloopig hiermede te belasten, waarvooi 
genoemden heei dank betuigd wordt. 

Nog wordt besloten, dat de vereeniging zal oveigaan tot aan
schaffing van het boekje «Leiddraad voo den speciaal-verzamelaar 
van Nederland» De Secretaris, A i r CORNELISSEN. 

: WAARSCHUWINGEN. ; 
Hoofden en Sectiehoofden van rond-, rui l- en Terkoop-

zendingen der Tereenigingen vest igen in het 
bijzonder hnnne aandacht op : 

Nedeilandsch Indië « ) i Gulden en 2 Gld 50 c o'^ blauw, 
uitgegeven in 1912 Zeer gevaailijke vervalsching Verschillende 
handelaren kochten van die zegels en veikoopen ze voor onge
veer de helft van de werkelrke veikoopwaaide, hetgeen leidt tot 
twijfel aan hunne eerlijkheid, een handelaai moet de inkoop 
waarde kennen en tevens de mogelijkheid van aanbiedingen in 
't g ioo t , ZIJ weten zeer goed dat die sooiten zegels niet woiden 
i>rond^evtrit« en met blij gezicht hun afgestaan voor enkele 
centen ' — De bovengenoemde hoofden moeten bedenken, dat 
deze zegels in londzendingen van zekeie leden bepaald zullen 
voorkomen en het een eerephcht is, die zegels aandachtig te 
beschouwen en ze uit de zendingen te » v e r w i j d e r e n « , of 
duidelijk, met inkt of gekleurd potlood, op de veivalschmg te 
wijzen Die tverzalschin^ < is zeei lastig, of heter onmogeliji vooi 
de groote meerdeiheid duidelijk te maken, w a n t . . . de zegels 
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zijn »echt«, de echte op wit papier. De oplichtersof bedriegers
bende — nog niet met zekerheid bekend waar en door welk 
individu ze zijn gemaakt — hebben die <?£/<■/£, met den dag minder 
waard wordende zegels, doodeenvoudig een »blauw« bad gegeven, 
waardoor vele onreinheden werden vernietigd. Het blauw is niet 
van de soort door de firma Enschede & Zoon gebruikt voor de 
uitgifte 1912 en zal, dus komt het mij voor, niet op dezelfde 
wjjze en zoo spoedig verdwijnen als het chemische praeparaat 
van Enschede, dat zelfs onder het zonlicht verandert. Begrijpbaar 
zal het voor allen zijn, dat het »tintverschil« evenmin door mij 
te omschrijven is als het door eenigen diukker ter wereld zichtbaar 
kan worden voorgesteld ; het is te onmogelijker, door de tintver
andering bij de samenwerking van drukinkt en praeparaat , d.i. 
nä den druk van de »echte«, zoodat worden gevonden neven 
zuiver donkerblauwe ook grijsblauwe en zelfs grijsgroene kleuren; 
deze laatste moet zijn ontstaan door een te groote hoeveelheid 
van een deel van het mengsel, waaruit het praeparaat bestond. 
Alleen zou het kunnen worden opgemerkt, indien de afstempeling 
bewijst dat het zegel werd »gebruikt« toen het nog niet »bestond«, 
ofwel toen het na hier het levenslicht te hebben aanschouwd, 
nog niets verrichten kon in Indië, d.i. vóór November 1912. 

b) De heer G. K e i s e r van de firma G. K e i s e r & Z o o n , 
'sGravetihage, die zoo welwillend was mij het bovenbespioken 
I guldenzegel op bedriegelijk geblauwd papier te zenden, zond 
mij tegelijkertijd ter inzage, vijf Tulsche opdrukken, nl. »Va« 
kopstaande op 2 c. (1902), »2V2« kopstaande en ook dubbel op 
3 c. z.g. lila (1902), »17V2« kopstaande op 221/2 c. (1917) en »D« 
op 30 c. groen, het niet uitgegeven dienstzegel van 1911. De 
eerstgenoemde is gemakkelijk te herkennen aan de »2«: de zeer 
dunne neerhaal van de echte is zeker wel tweemaal dikker en 
de daaraan verbonden ophaal te mager bij de valsche'; dit cijfer 
geeft duidelijk aan, dat het van een echte is nageteekend en de 
hand op dit oogenblik niet vast was ; het voorliggende exemplaar 
is afgestempeld: 25.6.1902, dus op den dag van uitgifte. Doordat 
dit zegel in elke verzameling van N.I.zegels, waarin »kopstaande« 
opdrukken worden opgenomen, aanwezig is, zullen alleen de 
heel dommen, die zien noch hooren kunnen en vanzelf sprekend 
niet of nooit lezen noch leeren, er door bedrogen worden. — De 
overige zijn vervalschmgen ook van de oorspronkelijke opdrukken 
door over of nateekemng verkregen en, volgens mij, wel te 
herkennen, in het bijzonder de drie op den voorgenoemden 
opdruk volgende, voor mij liggende opdrukken, welke toch alleen 
door specialisten zullen worden gekocht en de laatste alleen door 
de vers tgaande 'specia l is ten; ze moeten, echt, heel wat geld 
kosten, 't Is echter best mogelijk, dat ze »in ruil« worden toe
gezonden, of in verkoopzendingen rondgaan en, zoo de prijs 
redelijk of laag is, hier en daar verzamelaars aantrekken, die, 
hopende voor 'n koopje 'n lekker stukje te snappen, evenals 
muis en rat in het valletje loopen. Daarom: ẑ.) voor » a l l e 
v a l s c h e « opdrukken is een andere soort zwarte inkt gebruikt 
dan voor de echte, de toon is matter en minder diep ; ^.) de 
»2« van »Vs* staat bij de valsche 12'j^' op lijn met de groote 
»2« en bij de »i7'/2« lager dan »17«, terwijl bij den iopstaandeu 
de »I« een te lange, te steil oploopende en minder haarfijne 
ophaal heeft, is die ophaal bij den dubbelen opdruk van diezelfde 
waarde korter dan bij den echten en tevens vetter dan bij den 
eerstgenoemden valschen, zoodat men zou m.eenen met tweeërlei 
soort vervalschingen te doen te h e b b e n ; daar de andere cijfers 
onderling schijnbaar (de vergelijking is moeilijk, doordat dien 
van den dubbeldruk gedeeltelijk op elkander staan,) dezelfde 
zijn, veronderstel ik dat de te lange ophaal later den maker opviel, 
en toen verkort en overgehaald werd ; tenslotte heeft bij de valsche 
opdrukken de groote »2«; een minder ovale punt aan de veel te 
rond gebogen bovenophaal en een naar rechts uitloopend op
haaltje aan den rechtervoetbalk, welk laatste haaltje bij de echte 
zuiver recht oploopt en iets fijner is, terwijl de bovenophaal met 
een vet ovalen punt, licht buigend statig oploopt en ombuigt. 
Bij deze vervalschingen toonen de buitengewoon scheipe omtrek
lijnen, in 't bijzonder van het groote cijfer, dat ze van de origineele 
nagetrokken zijn, de kleur tusscheu de omtreklijnen is daa 'door 
lichter ; ziet men scherp, dan bemerkt men zelfs door het zwart 
heen, het wit of lila waarop de cijfers terecht kwamen. Deze 
beide opdrukken èn de volgende »1772«, zijn mede herkenbaar 
aan de achterzijde. Gelegen op wit papier, geheel vlak, zóó dat 
geen licht tusschen papier en zegel kan vallen, vertoonen de 
» v a l s c h e « geen spoor of een zeer zwak spoortje van een opdruk 
en is, behalve bij den dubbeldruk, ook geen relief zelfs voelbaar; 

bij de » e c h t e « is de opdruk, ook wat het relief betreft, zeer 
duidelijk zichtbaar; c) behoudens hetgeen reeds over kenmerken 
bij de v a l s c h e »17V2' 's gezegd, voer ik hier nog betreffende 
de breuk aan, dat de »i« een iets te schuinloopend ophaaltje 
heeft, bij de echte is de kop van dit cijfer een weinig schuins 
afloopend en bleef aan 't l inkereind als ' t ware een ietje van het 
lood onafgesneden, er is dus geen bocht, wat bij het vervalschte 
cijfer wel 't geval i s ; bovendiefi is de »i« te mager en de voet 
te klein, 21/5 i.p.v. 2'/2 m.M. en de »2« gelijkt evenmin. Eerstens 
toont de ovale punt waarmede de bovenophaal begint, door den 
geheel anderen vorm, (de kop is afgeplat i.p.v., zuiver lond als 
bij de echte,) naar buiten, d.i. naar links gekeerd, (bij de echte 
loopt de ovale punt naar binnen,) dan is de naar beneden 
loopende boog niet rond zooals bij de echte, en het vette beneden
stuk is, door verdunning en oplooping aan ' t einde, geheel 
mislukt ; de groote »i« mist bij de v a l s c h e boven het linker 
uitloopertje en beneden den korten, aan weerszijden zichtbare 
boogvormige voetstukjes. 

d) Wat den »D«opdruk aangaat, alles is zoo zuiver nagetrokken, 
dat ik geen noemenswaardig verschil, hoe ook gemeten, heb 
kunnen vinden, noch in den geheclen omtrek, noch in de ver
schillende zwarte deelen, noch in de uitgeslagen deelen. Alleen 
is op het voor mij liggende zegel, de opdruk zeer zuiver zichtbaar 
aan de achterzijde, welke tevens aantoont, hoe de zwarte binnen
deelen minder inkt opnamen dan de scherpe omtreklijnen : bij 
de echte zijn geen omtreklijnen zichtbaar, noch is de opdruk 
aan de achterzijde doorgeslagen, d.i. zichtbaar. 

Al deze VALSCHE opdrukken, welke meer kenmerkende af
wijkingen van de echte bezitten dan door mij aangegeven, dragen 
aan de achterzijde het rubbermerk »§«. Is dit een waarborgmerk 
van »echtheid« of van «vervalsching« ? Dit laatste zou zeer goed 
kunnen. De verkooper, al of niet maker of agent van den maker, 
levert die vervalschingen van zeldzame kopstaande en dubbele 
opdrukken natuurlijk verre beneden de verkoopprijzen en de gaarne 
zulke personen steunende verzamelaars en handelaars kunnen, 
om hunne persoonlijke laagheid te verbergen, aan den veikooper 
om 'n waarborgstempel vragen, waarop zij zich kunnen beroepen 
bij mogelijke ontdekking. Het is zeer goed mogelijk, dat de 
hoofdverkooper of agent, verschillende stempels bezigt en er ook 
aflevert zonder s tempel ! Doet tiwe oogen open, verzamelaars! 
en loopt niet op koopjes! 

Voorloopig weigemeenden dank aan bovengenoemden heer 
C. K e i s e r ! J. B. Robert. 

piipiiiiii ivm 

Yougo Slavië. De 15 en 20 kronen 
van nevenstaande uitgifte verschijnen 
thans in goedgeslaagde vervalschingen; 
men zij met den aankoop of den ruil 
dezer zegels zeer voorzichtig. 

V. B. 

SleeswflkHolsteiii . Dr. Pirl in Charlottenburg, de bekende 
keurmeester, waarschuwt tegen de volgende, vrij goed gelukte 
vervalschingen van dit land. 

Onderstaande opgave is ontleend aan de »BriefmarkenRund
schau« der Danziger Zeitung: 

1. Sleeswijk 1864/5, Yvert no. 6, Senf no. 3, 4 schilling rood; 
de vervalsching is vaal bruinrood, het papier te dik. 

2. Yvert no. i, Senf no. 13, 1/2 schilling groen; papier te dik. 
3. Yvert no. 4, Senf no. 15, i ' /s schilling rose ; kleur en 

papier als onder i. 
4. Yvert no. 5, Senf no. 16, 2 schilling blauw; papier te dik, 

de cirkelomranding van het waardecijfer is onderbroken. 
5. Yvert no. 7, Senf no. 17, 4 schilling bruin ; kleur grauw 

olijfbruin, papier te dik. 
6. Holstein 1865/66, Yvert no. 9, Senf no. 22, i'/^ schilling 

roodlila ; kleur te rood, papier te dik. 
7. Yvert no. 5, Senf no. 23, i '/s schilling rose ; papier en 

kleur als onder i. 
8. Yvert no. 7, Senf no. 25, 4 schilling bruin ; papier te dik, 

kleur grauwolijfbruin. v. B. 

PaSTZESruHANDEL . ^ ^ ^ J ' V J ^ J ^ ' ^ V JL ^ i ^ « DIR.LEON DE RAAT 
WATERGRAAFSMEER ^^ J H l ■ 1 ^Ik . # * « ^ •► * ^ = ^ INT.TEL. XUID 6Z55 
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( ■ i 1 A D V E R T E N T I E N. 
UITSLUITEND voor LEDEN 

der 
Aangesloten Vereenigingen. 

POSTSTUKKEN, 
ruim 9 0 0 0 versah, doubletten, w. 0. 
groote zeldzaamheden, heb ik af te 
geven; Nederland en Kolonien com
pleet Vraag ziohtzending. (132) 

F. H. BRINKMAN, BARNEVELD. | 

1000 goede Postzegels van alle landen (ruilmateriaal) franco voor . . f 2,So 
Kilowaar per postpakket 4 /̂̂  kilo . . f 1,25 
Voor het buitenland per kilo f 0,15 porto extra. Toezending na ontvangst van 
postw/issel. (136) 
F. P. B . V A N D E V E N T E R , D e n H a a g , S t a t i o n s w e g 1 4 . 

— — Telefoon No. 4086 H. _ _ _ 

1 ■ 1 
Tekst dezer Annonces 
vóór den lOn in te zenden 

aan de Administratie." 

ei^ risiEdFosT:. =^a 
Dr. E. Gommers.teGinneken, 
wenscht echt gevlogen poststukken 
— (enveloppen en kaarten) (139) 

A A N B I E D I N G G E V R A A G D 
 v a n o n g e b r u i k t e 1913 
O n a f h a n k e l i j k h e i d s z e g e l s . 

EINDHOVEN, Willemstijn. (140) 

Alléén plaatsing 
bij vooruitbetaling. 

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

Bulgarije, No. 151 — 155 / 
Georgië, No. 10—18 (getand) » 
DuMsch-Oostenrijk, 20—77 » 

» kranten, 1—26 » 
» port, 12—18 

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

Karinthië, 1—9 » 
Liechtenstein, 25—42 en port 1 —12 » 
Montenegro, 76—87 en port 20—23 » 
Nederl. Indië, 40—60 mèt 50a » 
Polen, 201—205 » 
Ukraine, 134-138 . . . » 

134-147 » 
> opdruk op Rusland, 15 verschillende . > 

Hongarije, 89—105 » 
» 106-124 » 

ZUMSTEIN's EUROPfl-CRTALOGUS, 

0,40' 
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 
0,60 
4,50 

DE 

L. NAGEL. HAARLEM. 
WOUWERMANSTRAAT 7 4. 
I Hongarije, 125—141 / 125-141 . . . . 

142—158 . . . . 
159-163 . . . . 
164-184 . . . . 
185-186. . . . 
187-192 . . . . 
195-216. . . . 
217-283 . . . . 
284-286 . . . . 
287 -292 . . . . 
163-295 . . . . 
216-297 . . . . 

» dienst, 1—8. . . 
50 verschillende Hongarije. 

100 » » 
1000 » postzegels. 
2000 » » 

BESTE OP DIT GEBIED, f 1,50 FRANCO. 
» » » ^ » > » » » 5 ^ » » » > ^ ^ > ^ » > ^ > ; ^ ^ > ; > ; > ; » > ; > » » » : » > « g < C < « c : < « g « - « < : « C « < g < « C ' : « g ■ c « « « « c < 

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 
5 , -

1 5 , -

(124) 
€ « 4 

:- TE KOOP GEVRAAGD -: 
Ned. Portzegels van 1881, type I, II en IV, compl. gebr. 
idem van 1894/1907, type III, 19C6 50 e. op 1 O., type 
II en III. 
Ned. Poststukken (briefkaarten). 
nr. II, ^ -\- 5 c. blauw ; 
nr. 31, 2Vi -1- S'/j c., donkergroen op lichtgroen; 
nr. 32, 5 I 5 c., karmijn op rose; 
nr. 45 II, l'/i j l'/i c, ultr. op wil (zonder deelstreep); 
nr. 4711, 5 j 5 c., karmijn op rose (zonder deelstreep); 
nr. 51 I, l'/j ! l'A C. d, blauw op wit(met deelstreep). 
Brieven franco onder letter X,  

VAN DE VEN's BOEKHANDEL, 
- B A A R N . -

N. B. Op aanbiedingen zonder prijsopgave 
wordt niet ingegaan. (138) 

Postzegelverzamelaars! 
Verzekert Uwe Verzamelingen tegen 

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

lOH. H IIMPEB, S ^ T V N " : 
Vondellaan 2, HILVERSUM. Kantoor, 
N. Z. Voorburgwal 316, AMSTERDAM, 
Postbus 129, Telefoon N. 8780. (39) 

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

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

P.Servaas Smits, Deventer. 
BSr GEEN LEVERING OP MANCOLIJST. (30) 

POSTZECELHANDEl R. P R E I SS, 
MEMEL, MÜHLENDAMM i. 

1. Memel I, 18 waarden . . . ƒ 2 , ~ 
2. Provisorica, 7 waarden . . . » 0,35 
3. Vliegpost 1921, 7 waarden . » 2,— 
4. » 1922, 11 waarden . » 1,— 
5. Schuine druk I, 20 waarden . » 1,25 
6. A'iVï̂ w schuine druk II, 13 w. » 1,— 
7. Memelgebied op Germania, 

17 waarden » 2,50 
Alle 7 series, 93 waarden » 9,— 
Handelaars en vereenigingen bekomen korting-
- G E L D V O O R U I T ! ! {141) 

BRITSCHE KOLONIEN. 
1000 postzegels der verschillende Koloniën, 
in de waarden van J4 d., 1 d , li/^ d. en 2d., 
goed gemengd. 
GELEOENHEIDSPRIJS f 4 , - FRANCO. 

A. E. NA/OOLLATT, 
56, VICTORIA ROAD, SCHERWOOD, 
- NOTTINGHAM (Engeland). — 

Correspondentie: Engelsch; Fransch. (137) 

Mflverteerf in dif ^fad. 

Oude Britsche | 
Koloniaal-zegels 

Ik wensch van de hand te doen eene 
uitgezochte in buitengewonen staat 
zijnde collectie iegen meer dan den 
halven caialogus-prijs. 

Bovendien eene schitterende, gespe
cialiseerde collectie Eduard- en George-
uitgiften, postfrisch en mooi gebruikt. 

Zichtzendingen kunnen op aanvraag 
toegezonden worden aan solide verza
melaars, tegen opgaaf van referentiën. 

- J. BIRD, -
FULHAM, Londen S.W. 6. 

31 Ellerby Sfr. (134) Engeland. 
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ifiétt's 
EUROPACATALOGUS 

de voorkeur, wijl hij 
de beste van alle is. 

5de 
druk 

1923 
zoo even 

ver

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

Een MEESTERWERK wat, betreft OVERZICHTELIJKHEID, goede LEESBAARHEID, vakkundige INDEELINQ; 
door zijne duidelijke CLlCHÉ's en zeer mooie afwerking, is de Z u m s l e i n  C a t a l o g u s in vooraanstaande 

uitblinkend 
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 ge°worden. 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 per«, verzamelaars en handelaarskringen, gewageain 
de meest vleiende bewoordingen over de voortreffelijkheid van den Catalogus. Ieder, die zich het werk aanschaft, bekomt een 
GRATISBON voor een halven jaargang op de uitnemend geredigeerde „ B e r n e r Brief m a r k e n z e i tu ng", die geregeld een 
aanhangsel en prijsveranderingen van den P h i | a t p l i o t i c ! p h Pri icPf luHcpJ ^°°^ welks juiste oplossingen een groot 
Catalogus bevat, bovendien in een bijlage een r i l l l a l c l l o l l o ü l l I I IJol d d U u t / l ) aantal waardevolle prijzen uitgeloofd zijn. 

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

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

PRIJS V A N D E N C A T A L O G U S : Z W I T S . F R A N C 2 . 7 5 . Vreemde geldswaarden women, omgerekeml tegen den dagkoers, in betaling genomen. 
B e s t e l l i n g e n met b i j v o e g i n g van h e t b e d r a g te z e n d e n aan de U i t g e v e r s : (H9) 

= = = Markenhaus Z U M S T E I N & Co., Marktgasse 50 , B E R N (Zwitserland) = = = 
K ; ^ De Catalogus is eveneens verkrijgbaar bij alle voorname postzegelhandelaren in Nederland. 

Urn mein Lager in Engl. ColonialMarken zu reduzieren, 
offriere ich folgende Pakefe zu sehr massigen Preisen: 

Alle Marken sind verschieden, postalisch gebraucht und 
perfekt. 

1). 1 Paket 300 Stk. Engl. Kolonialmarken 
2). 500 verschiedene do do 
3). 1000 verschiedene do do, sehr gute 

.Marken, darunter z. B. Engl I d. 
schwarz, Kap ^ blau, u. s. w. . . . 

4). Eine sehr schone Sammlung von Gr. 
Brit. Alles in guter Erhaltung, darunter 
erste Em. 1 i . schwarz, 2 d. blau, Kö
nigin 2/i, , 7  i r / _ L i grün. Kg. 
Eduard 2/6, f/ 1 0 /  L 1 grün und 
viele gute offizielle .Marken. Katalog 
Wert Gibbons über L 15. (Ueber 100 
Stk. alle verschieden, ohne Abarten) 

Casse mit Auftrag. 

Netto. 
Frs. 10,— 

2 5 , 

110.

120,— 

W I L L Y J A C O B Y , 91 Cannon Slreet. Unilon, E. C 
— Mitglied des Inf. Händler'Verein, Berlin. (135) 

POSTZEeElHANOEl J O U A POUTBt , 
PRINS HENDRIKSTRAAT 61. DEN HAAG 
:— POSTCHEQUE EN GIRO No. 31822.  : 

INKOOP RUIL VERKOOP 

AANBIEDING VORIGE MAAND, VOORZOOVER VOOR

RADI9, NOG DEZE MAAND GELDIG (I5) 

I Postzegelhandel P. HOOG ER DIJK, Molenstraat 22, DEN HAAO. 
^ _ _ 

Steeds voorhanden G R O O T E COLLECTIE 

series en enkele zegels ter compleeteering, tegen 

BILLIJKE PRIJZEN. 

G E L E G E N H E I D S  A A N B I E D I N G . 

10 Gulden Jubileum f 9,50 (prima exempl.). 

Blanco Albums, 80 cartonbl. in prima klemband. j ^ 
Zeer geschikt voor speciaal verzamelen f 7,50. 

Alle soorten SCHAUBEKALBUMS. 
Blanco Bladen voor SchaubekAlbums. 

I"! 
■•»■ 

il 

Verder alle benoodigdheden voorhanden. (16) 
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ZELDZAME BRITSCHE KOLONIALE ZEGELS. 

T. A L L E N , LONDON E 11, ENGLAND. 
„CRAIGARD" BLAKE HALL RË., WANSTEAD. 

Ik ben een specialiteit in BRITSCHE KOLONIALE ZELDZAAM

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

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

ZICHTZENDINGEN WORDEN OP AANVRAAG TOEGEZONDEN. 
(92) 

'. .' • \ •• • •. .' 

Posfzegelhandel 
G. KEISER Ec ZOON. 

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

Bankrekening: De Twentsche Bank. 

OROOTE KEUZE 

in alle soorten Zegels tegen billijke prijzen. 
speciale zomeraanbieding. 

Griekenland 1901/02. 
Postzegels. 

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

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

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

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

AA/'orden s t e e d s d o o r o n s IngeVcochit. 

Postzegelhandel J. H. DOSflfll, g 
Kettingstraat 21, DEN HAAG. 

Uitsluitend handel in ZELDZIAMHEDEN 
e« NEDERLAND en KOLONIËN. 

G D 

TE KOOP 

GEVRAAGD: 

D n 

■iüKÜB: 

fc*lfc.>****>A******* li**il< 

D D 

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) 
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VERKOOP BIJ E X E C U T I E 
82e PUBLIEKE POSTZEQELVEILINQ. 

Op MAANDAG 30 OCTOBER tot en met ZATERDAG 11 NOVEM
BER 1922 zullen wij, op verzoek van de executeuren in het faillissement 
van wijlen den Heer Z. Veldhuijzen te Soerabaja en de Firma Blom & 
Van der Aa, alhier, in de benedenzaal van het gebouw „EENSGEZINDHEID", 
SPUI 12, te AMSTERDAM, in het openbaar tegen contant geld verkoopen : 

een zeer uitgebreide en kostbare verzameling post
zegels van alle landen der wereld, waarbij vele 
groote rariteiten, in het bijzonder van Nederland 
en Koloniën, Oud-Duitschland, Duitsche Ko
loniën, Engeland en Koloniën, Frankrijk en 
Koloniën (1800 kavels). Verder komen nog 
onder den hamer diverse kleinere verzamelingen, 
engros-kavels, poststukken, literatuur, enz. 

De catalogus, beschrijvende ruim 7000 kavels met 14 pagina's foto's, 
wordt op aanvraag gratis toegezonden, 

De particuliere en openbare kijkdagen zullen van 23 tot 29 OCTOBER ge
houden worden, zooals de catalogus vermeldt. 

Daar alle kavels voor elk bod toegeslagen moeten worden, is ten zeerste aan 
te raden, deze auctie persoonlijk bij te wonen. Wij belasten ons echter ook met 
de stipte uitvoering van opdrachten. 

WILHELM DONATH & Co., AMSTERDAM. 
N. Z. V O O R B U R G W A L 316. 

POSTBUS 643. — — TELEPH. INTERC. NOORD 8776. 

1=: Di^H 

i 
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