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Nieuwe Vereeniging. 
P o s t z e g e l v e r e e n i g i n g » H E L D E R « . 

Onlangs werd te Helder opgericht bovengemelde Veieeniging, 
aanvankelijk tellende 15 leden. 

Het Bestuur is als volgt samengesteld ; 
Voorzitter: Uijttenboogaart. 

Pentiingmeester: Wolters. 
Secretaris: C. de Jong H.zn. (Krügerstraat 11). 
Het moge de jonge Vereeniging gegeven zijn, naast de bestaande 

oudere Vereenigingen in den lande, vele jaren te mogen mede
werken aan den bloei der philatelie en tot steun en hulp voor 
de verzamelaars. L. S. 

Iiihoudsopgare Tan het Maandblad. 
De inhoudsopgave van den eersten jaargang zal aan het vol

gende December-nummer worden toegevoegd. 
D E R E D A C T I E . 

Nederlaudsche Roud van Vereenigingen van 
Postzegelverzamelaars. 

In verband met het bepaalde rn art. 4 van het Huishoudelijk 
Reglement, wordt aan de Vereenigings-secretarissen beleefd ver
zocht, ifi den loop der maond December, aan ondergeteekende 
opgave te doen van het getal leden van elke bij den Bond aan
gesloten Vereeniging op i December a.s. en van de namen en 
adressen van hare vertegenwoordigers voor het volgende dienstjaar. 

T H . H . KLINKHAMER, istc Secretaris. 
Zevenhuizen (Z.-H.), 15 November 1922. 

Het Bondsljestaur is a ls Tolgt samengesleld : 
Voorzitter: G. V. van der Schooren, Burgemeestersplein 2> 

Arnhem. 
Onder- Voorzitter: mr. E. Bonn, Cornelis Speelmanstraat 7, 

's-Gravenha£e. 
Eerste-Secretaris: Th . H. Klinkhamer, Zevenhuizen. (Z.-H.). 
Tweede - Secretaris: P. Jorissen P. Czn , Beatrijsstraat 56, 

Rotterdam. 
Penningmeester: mr. W. S. W. de Beer, Van Baerlestraat 65, 

Amsterdam. 
{ J. D. van Brink, Hoek van Holland. 

Commissarissen: \ ]. C. Cramerus, Academiesingel 46, Breda. 
\ J. A. Kästeln, Bilderdijkkade 18, ^w«j/«rrfii?«_ 

T H . H . KLINKHAMER, ie Secretaris. 
Zevenhuizen (Z.-H.), i November 1922. 

Aan de Abooné's. 
Ter kennis van de abonné's in het B i n n e n l a n d wordt 

gebracht, dat in het begin der volgende maand perpostkwitantie 
over den abonnementsprijs voor den tweeden jaargang (met de in
vorderingskosten f 5,25) zal worden beschikt. Aan hen, wier kwi
tantie onbetaald mocht terugkomen en die nalatig blijven het 
verschuldigde vóór 10 Januari a.s. over te maken, zal het blad 
niet meer worden toegezonden. Vour de toezending eventueel 
van den abnnnemenfsprijs gelieve men zooveel mogelijk gebruik 
te maken van den Postcheque- en Girodienst, door overschrijving 
of storting op onze Rekening no. 37183. 

De abonné's in het B u i t e n l a n d worden verzocht, den 
abonnementsprijs ä f 6,— per postwissel over te maken. Indien 
daaraan op 10 Februari a.s. nog geen gevolg is gegeven, zullen 
zij van de abonnentenlijst worden afgevoerd. 

Breda, 15 November 1922. De Administrateur, 
L. C. A. SMEULDERS. 

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

Als Rechtspersoon erki 'nd by Koninklijk Bes ln i t van 
27 Jul i 1908, No. 67. 

VERSLAG 
VAN DEN 

Deitienden Ksderlandscheii Philatelistendai, 
gehouden te Arnhem, 

op Zaterdag 16 
en Zondag 17 Sep tember 1922. 

Te circa 11 uur v.m. van Zaterdag 16 September j .1 . houdt 
de Bondsvoorzitter, de heer Van der Schooren, voor een talrijk 
publiek in de groote bovenzaal van «Musis Sacrum» te Arnhem 
de navolgende openingsrede : 

Dames eti Heeren, 
Zijt welkom op den Dertienden Nederlandschen Philatelistendag, 

den tweeden, die hier m Arnhem woidt gehouden. 
Soyez Ie bienvenu. Monsieur Ie représentant de la philatelie 

en Belgique. Nous sommes heureux de vous voir ici notre voisin 
et je dois dire, ami philatélique beige, vous monsieur Maingay, 
secrétaire General de la Federation des cercles philatehques de 
Belgique. 

Zijt ook begroet, beeren afgevaardigden der bij den Bond 
aangesloten Vereenigingen, waarbij ik voor de eerste maal welkom 
heet den afgevaardigde van de vereeniging Apeldoorn. Wij 
hebben uwe vereeniging met vreugde aangenomen en hopen en 
vertrouwen, dat ge met ons zult samenwerken aan de bevordering 
der phiiatelistische belangen in Nederland. 

Het jaar 1921 heeft ons gebracht het «eenige» Nederlandsche 
phiiatelistische orgaan. 

Al is dit geen bondszaak, zoo vormt het toch een dusdanig 
philatelistisch belang niet alleen, maar is het ook een bewijs 
dat op ons gebied is ingezien de juistheid van het devies onzer 
Belgische vrienden «L'Union fait la Force». 

Het grootste gebeuren overigens op ons gebied mag ik noemen, 
de toenemende internationale samenweiking. 

Mochten wij een vorig jaar reeds een contact met de Belgische 
verzamelaars begroeten, dezen zorner was het uwen secretaris en 
mij gegeven Uwen Bond officieel te vernegenwoordigen \Q Antwerpen 
op het congres van den Belgischen Bond, te Luxemburg op het 
daar georganiseerd congres ter gelegenheid van de Internationale 
Postzegeltentoonstelling en ik grijp deze gelegenheid te baat om 
U, heer Maingay, geluk te wenschen met de onderscheiding die 
daar Uwe collectie Nederland en Koloniën mocht veiwerven, 
o.a. in den vorm van de Medaille der Nederlandsche Vereeniging 
van Postzegelverzamelaars. 

Te Antwerpen en te Luxemburg werd ook contact verkregen 
met de dit jaar opgelichte, vrijwel alle Vereenigingen daar te 
lande omvattende Fransche Bond. 

Onze bespiekingen hebben geleid tot een «accord cordial», 
waarvan voor de belangen onzer wetenschappelijke liefhebbei ij 
veel te verwachten is. 

Naast de moeilijker punten van vervalschingen en inkomende 
rechten, die daar besproken zijn, wil ik U ook noemen de weder-
zijdsche verschaffing van nieuw uitkomende postwaarden,waarvan 
de totstandkoming geen belangiijke bezwaren behoeft op te 
leveren. 

Voorts noem ik U nog de kwestie van de verschaffing van 
tentoonstellingsmateriaal, waarvan een oplossing op internationalen 
grondslag tot de mogelijkheden blijkt te behooren. 

O ^ O I R - L E O N D E RAAT 
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En dan, verzamelaars, vergezelt ons, op die tochten naar 
buitenlandsche congressen. Gaat in 1923 naar Londen, naar de 
reuzententoonstelling, naar Charleroi, naar Lyon. 

Usve afgevaardigden hebben daar veel geleerd, in Lnxemhirg 
ook heel veel gezien en dat moet onzen blik verruimen ! 

O.a. hebben wij daar, in Luxemburg, gezien een samenwerking 
tusschen de Regeeiing en de verzamelaarsorganisatie, die op 
ons een buitengewonen indruk heeft gemaakt. 

Wij begrijpen volkomen de moeilijkheden als dit contact in 
grootere landen over meeidere schijven moet loopen en we zijn 
dankbaar voor de tegemoetkomende houding, die wij hier te 
lande van de postautoriteitcn mogen ondervinden. 

Maar immers de hoofdzaak is en blijve, dat wij niet uitsluitend 
onze engere verzamelaarsbelangen behartigen, maar dat de phila
telistische wetenschap ook aan algemeene belangen is dienstbaar 
te maken. 

Nooit is me dat zoo duidelijk geworden, dan door de welspre
kende woorden van den Burgemeester der stad Luxemburg, 
monsieur Diderick. 

Ten slotte de mededeeling, dat de catalogus van Nederland 
ter verschijning gereed is. 

Allerlei uitbreidingen en herzieningen hebben dit oponthoud 
veioorzaakt, maar het is aan den inhoud ten goede gekomen. 

Een woord van warmen dank aan de beeren De Beer, Kersse-
makers en Post, die zich zoo belangeloos met dit omvangrijke 
werk hebben beziggehouden. 

Nog rest mij U mede te deelen dat door het Kapittel voorde 
Bondsmedaille deze medaille voor dit jaar is toegekend aan den 
heer H. J. Spitzen Jr. te Ginneken en zal hem telegrafisch hiervan 
mededeeling worden gedaan. 

Dames en Heeren, ik verklaar den Dertienden Nederlandschen 
Philatelistendag geopend. 

De voorzitter van den Bond reikt, met eenige toepasselijke 
woorden aan den heer P. J. Maingay, de bronzen medaille uit, 
geschonken door de Nederlandsehe Vereeniging van Postzegel
verzamelaars, en door hem gewonnen op de Tentoonstelling te 
Luxemburg. 

De heer Maingay, het woord verkrijgende, hernieuwt de banden 
die bestaan tusschen den Nederlandschen en den Belgischen Bond. 

Met een kort woord heet de voorzitter der afdeeling Arnhem 
van de Nederlandsehe Vereeniging van Postzegelverzamelaars, 
dr, J. P. van der Voort, de aanwezigen welkom op deze Philate-
listendagen te Arnhem. 

Hiermede is de officieele opening van de Philatelistendagen 
afgeloopen en begeven de aanwezigen zich naar de kleine, maar 
keurige. Tentoonstelling ten einde deze te bezichtigen. 

Te circa l uur vereenigen vele deelnemers zich aan de lunch 
in «Musis Sacrum». 

Notulen der Dertiende Algemeene Vergadering ran den 
Nederlandschen Bond van Vereenigingen van Postzegel
verzamelaars, gehouden op Zaterdag 16 September 1922 
in „Musis Sacrum" te Arnhem. 

Te ongeveer 2 uur n.m. opent de Bondsvoorzitter, de heer van 
der Schooren, onder groote belangstelling, deze vergadering. 

De voorzitter doet mededeeling van een telegram van de beeren 
B. Wolff en P. Rewenig, voorzitter en secretaris van «l'Union 
dés Timbrophiles de Luxembourg, dat zij verhinderd zijn aanwezig 

R E K E N I N G 

te zijn en van een schrijven van den heer E. Veneziani, Secretaire-
General de la Federation des Sociélés philatéliques de France, 
inhoudende dat zijn gezondheidstoestand hem heeft belet naar 
Arnhem te komen. 

De notulen der vorige algemeene vergadering, die in het 
Maandblad zijn gepubliceerd, worden zonder aanmerkingen gear
resteerd. 

Thans wordt het navolgende Jaarverslag door den isten secietaris 
ui tgebracht : 

Dames en Heeren. 
Het is voor de eerste maal, dat op mij de aangename taak 

rust, U verslag uit te brengen van het leven en werken van den 
Bond over het afgeloopen jaar 1921, 

Het aantal leden der aangesloten vereenigingen is steeds stij
gende. Bedroeg dit het afgeloopen jaar 1500, thans is het aantal 
van 1600 bereikt. 

De vereeniging «Apeldoorn» trad als lid toe. 
Uw Bestuur onderging geen verandering. 
Het is mij een aangename plicht U Ie melden dat de uitgifte 

van de catalogus-prijscourant thans zijn beslag heeft gekregen. 
Aan de medewerkers, die bij de samenstelling geheel belangeloos 

hun beste krachten in dienst van den Bond steld.en, zij een 
, hartelijk woord van dank gebracht. 

De keuringscommissie werd samengesteld; aanvankelijk ver
klaarden de beeren H. F . W. Becking, J, Kerssemakers en 
G. A. Th . Keiser Sr. zich bereid de keuring van Nederlandsehe 
en Koloniale zegels op zich te nemen. 

De aanschaffing van tentoonstellingsmateriaal stuit op ernstige 
bezwaren. Uw Eestuur is in deze evenwel nog steeds diligent. 

De fusie der tijdschriften kreeg haar beslag, gereleveerd zij 
dat het Bondsbestuur daartoe den eersten stoot gaf. 

Waar thans na den oorlog de grenshindcrpalen zijn vervallen, 
die een internationale samenwerking belemmerden, is het mij 
een genoegen te kunnen melden, dat de eerste schreden met 
succes gezet zijn op den weg, die voert tot de zoo gewenschte 
samenhoorigheid. 

Op dit gebied zijn voor alle Bonden, en niet het minst voor 
den Nederlandschen. nog tal van vruchten te plukken. 

Het Bondsinformatiebureau bewees zijn bestaansrecht in tal 
van gevallen, wat U moge blijken uit het verslag'T'an den leider 
dier instelling. 

De financiën verkeeren in een vertrouwenwekkenden staat. 
Met goede verwachtingen en frisschen werklust gaat Uw Bond 

het nieuwe vereenigingsjaar in. 
Ik eindig mijn verslag onder het uitspreken van de beste 

wenschen voor den groei en bloei van den Nederlandschen Bond 
van Vereenigingen van Postzegelverzamelaars en van de daarbij 
aangesloten Vereenigingen. 

De iste Secretaris, 
T H . H . K L I N K H A M E R . 

De Rekening en Verantwoording van den Penningmeester is 
nagezien door de vereeniging «Hollandia" te Amsterdam en brengt 
de heer S. van Kooten hieromtrent verslag uit, adviseerende 
deze Rekening en Verantwoording goed te keuren. 

Waartoe wordt besloten. 
De Rekening en Verantwoording 1921 en de Begrooting 1922 

luiden als volgt: 
over 1921. 

Saldo 1920 
Contributie en insigneverkoop 

ƒ 400,48 
» 721,90 

ƒ 1122,38 

Philatelistendagen te Haarlem f 100,— 
Bestuursvergaderingen » 388,82 
Porto » 10,10 
Insignes » 320,— 
Incassokosten kwitanties » 7,10 
Saldo » 396,36 

/ 1122 ,38 

B E G R O O T I N G voor 1922. 

Saldo 1921 / 396,36 
Contributies » 600,— 
Informatiebureau » 4,9o 

ƒ1001,26 

Philatelistendagen en Bestuursvergaderingen . . . . ƒ 400,— 
Porten » 10,— 
Bijdrage Philatelistendagen Arnhem » 100,— 
Incassokosten » 7,— 
Drukwerk » 20,— 
Reserve Tentoonstellings-Materiecl » 100,— 
Onvoorziene uitgaven » 364,26 

ƒ 1001,26 
De Penningmeester, A. H. D E JONGE A . H . Z N . 
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De voorzitter merkt op dat de f400,— reserve voor de cata
logus Nederland niet op de begrootmg voorkomt, maar dat het 
batig saldo groot genoeg is en dus deze reserve inhoudt. 

De heer Stork uit Amsterdam maakt een opmerking over het 
bedrag «Bestuursvergaderi-gen». De voorzitter licht deze uitgave 
nader toe. 

Verslag 1921/22 van het Centraal Iiiformaliebarean van 
den JJederlaiidschen Hond van Vereenigingen van 
Pobtzegelverzamelaars in Nederland. 

In 1922 waren de voornaamste philatelistische vereenigingen 
in ons land bij het Bondsmformatiebureau aangesloten, n.l. de 
Nederlandsche Vereeniging Utrecht, «Hollandia» te Ajiisierdam, 
«Breda», de Haag-iche Vereenigmg, Rotterdain, «De Globe» te 
Arnhem en «Op Hoop van Zegels» te Haarlem. 

Tot mijn spijt moet ik constateeren, dat enkele andere vereeni
gingen er nog niet toe overgegaan zijn, zich als lid van het Informa
tiebureau op te geven hoewel nu toch voldoende gebleken is, dat 
deze nuttige instelling van den Bond zeer zeker recht van bestaan 
heeft. 

Bovendien is de jaailijksche bijdrage voor de vereenigingen 
zeer laag geste ld; ze bedraagt slechts f2.50 per jaar. 

In de afgeloopen twaalf maanden kon het Bonds-Informatie-
bureau zich verheugen in een steeds toenemfnden bloei. 

Zoowel uit ons land als uit het buitenland werd heihaaldelijk 
bij het Bureau om inlichtingen aangeklopt en talrijk malen uerd 
een aanvrage om bemiddeling behandeld. 

Een paar verzamelaars en handelaars hier te lande, die de 
hun toegezonden zegels uit koop-of ruilzendingen niet betaalden, 
werden op hun nummer gezet, en eenmaal zelfs werd door 
vriendelijke bemiddeling van de politie een ouden bekende in 
de philatelistische weield tot betaling genoodzaakt, zoodat we 
kunnen zeggen, dat we m de meeste gevallen onze pogingen om 
bedriegerijen legen te gaan met succes bekroond zagen. 

De inkomsteri en uitgaven van het Informatiebureau bedioegen 
in eindcijfer respectievelijk f34, - en f29,10 zoodat het batig 
saldo f4.90 beliep, welk bedrag ik einde Augustus aän den 
Penningmeester heb doen toekomen. 

De Beheerder van het Informatiebureau, 
J. A. KASTEIN. 

Bilderdijkkade 18, Amsterdam. 
De voorzitter dankt den heer Kastein voor zijn verslag. 
Hierna wordt overgegaan tot de verkiezing van de bestuurs

leden, die alle aftreden. 
De heer A. H. de 'Jonge A.Hz,n. stelt zich niet meer herkiesbaar 

en neemt de voorzitter m e ; eenige welgekozen woorden afscheid 
van hem. 

De uitslag der verkiezing is; Uitgebracht 34 stemmen, waarvan 
30 stemmen op het oude bestuur en de heer Jorissen en 4 
stemmen op het geheele oude Bestuur. 

Op de vraag van den voorzitter of de beeren hunne benoeming 
aannemen, antwoorden alle toestemmend. 

De voorzitter is van meening, dat over punt 6 der agenda, 
gezien de groote opkomst op dezen Philatelistendag, wel niet 
zal behoeven te worden gesproken, en stelt voor punt 7 te 
behandelen n.l. de plaats waar in 1923 de Philatelistendag zal 
worden gehouden. 

De heer A. F. Singels deelt mede, dat de Vereeniging «Bieda» 
in 1923 haar 30-jarig bestaan viert en stelt namens deze Vereeni
ging voor den Philatelistendag te Breda te doen houden. 

Hiertoe wordt beslaten. 
De heer Pos vraagt waarom deze dag steeds in September 

wordt gehouden en of het niet mogelijk is dit vroeger in het 
jaar te doen. 

De voorzitter antwoordt dat hij bij ondervinding weet, dat de 
maanden Juli en begin Augustus niet gewenscht zijn, misschien 
zou het in het laatst van Augustus of begin September mogelijk zijn. 

Het bestuur zal er, in overleg met de plaatselijke Vereeniging, 
rekening mede houden. 

Mededeeling wordt gedaan dat de catalogus-leiddiaad voor 
Nederland thans gereed i s ; het boekje zal verkrijgbaar zijn, 
ingenaaid voor f2,75, franco per post f2,90, gebonden f3,75, 
franco per post f3,90. 

De voorzitter maakt thans van zijn recht gebiuik om punt 7 
van het Congres over te brengen naar de Bondsvergadering, en 
geeft den heer De Raaij het woord tot het houden van zijn 
inleiding. 

De heer Costerus verzoekt nog eenige inlichtingen omtrent 
het kapittel van de Bondsmcdaille. 

Besloten wordt het reglement van het kapittel op te nemen 
in het Maandblad. 

Alsnu houdt de heer De Raaij een interessante inleiding en 
komt ten slotte tot een 3-tal vooistellen : 

I. Het Congres, gehooid het plan De Raaij, tot stichting 
van een congresprijs, in den vorm van een wisselbeker 
draagt het Bondsbestyur op, dit plan nader uit te werken 
en direct stappen te doen om het plan tot uitvoering te 
brengen. 

II, Het Congies, gehoord het plan De Raaij, tot het instellen 
van een medaille voor «wetenschappelijk ondeizoek», 
draagt het Bondsbesluur op dit nader uit te werken en 
onmiddellijk stappen te doen, die tot de uitvoering leiden. 

III. Het Congies, gehooid hebbend het plan Ue Raaij, lot het 
aanschaffen van een filmapparaat, machtigt het Bonds-
bestuur, de noodige gelden hiervooi bijeen te bi engen en 
een commissie te benoemen, die onmiddellijk de uitvoering 
hiervan regelt om zoo spoedig mogelijk lot uitvoering te 
geraken. 

De heer de Raaij stelt voor dit doel een serie postzegels van 
f40.— waarde aan het Bondsbesluur ter hand. 

De voorzitter brengt dank aan den heer de Raaij voor zijn 
voordracht. 

Besloten wordt een commissie te benoemen, bestaande uit 
d=n heer De Raaij en 2 Bondsbestuuisleden om de vooistellen 
de Ra.iij nader uit te v\ erken. 

Ue beeren De Beer en Costeius stellen nu voor een post op 
de begrooling uit te trekketi, die niet mag oveischi tden uoi den 
en den Bond op buitenland-,che congres-en steeds te doen vertegen
woordigen door den voorzitter en een andei besiuurslid. 

Besioten wordt een post van f75,— op de begiooiing te 
biengen. 

Uaama sluit de voorzittei deze' i ieijde Algemeene Veigadering. 

De deelnemers aan de Philatelistendagen begeien zich thans 
naar de theeschenkerij op Sonsbeek en blijven daar eenige uogen-
blikken gezellig bijeen, om zich te ongeveei 7 uur te vereenigen 
aan het officieele diner in Hotel des Pays-Bas te Arnhem. 

Aan tafel was mede aanwezig de Piesident van de Fédéiation 
des Ceicles f hilatéliques de Be g.que. de heei W. Bigwood. 

De voorzitter spreekt den geoiuikelijken vvclkomstgiot 1 aan laftl 
uit, in het bijzonder, in de Fransche taal, tot den heei Biuwood 
en wordt door den voorzitter na de op Haai ingesie den dronk 
het gewone telegram van hulde aan H.M. de Koningin verzonden, 
waarna de muziek het Wilhelmus speelt. 

De heer Wigwood antwoordend, spreekt over de viiendschaps-
banden tusschen den Be gischen en den Nederlandschen Bond 
en dl inkt ten slotte op den voorspoed ei bloei van den Neder-
landschen Bond. Thans wordt het Nederlandsche Volkslied 
gespeeld. 

De heer Maingay drinkt in een zeer geestige speech op de 
aanwezige dames. 

TWEEDE DAG. 
Te ongeveer 11 uur vangt het Congres aan, geopend door 

den Bondsvoorzitter met een wooid van dank aan de commissie 
van voorbereiding van deze Philatelistendagen. 

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

De heer Pos inleider van het punt komt tot de conclusie : 
Het is wenschelijk, nuttig en noodig, dat de Bond een commissie 

benoeme, die onderzoekt: 
a. hoe het verwisselen van zegels uit de boekjes is te vooi-

komen. 
b. hoe de schuldige te straffen. 
De voorzitter zou alvorens een Bondscommisste in te stellen 

eerst rapporten willen hebben van de verschillende vereenigingen, 
hoe men in hun midden tegen ruiling oplreedt, en wat er volgens ' 
hen aan te doen is. 

De heer Vredenduin geeft als een goed middel op dat men 
bij gebruikte zegels de afstempeling even doortrekt op het blad 
van het boekje, er zouden dan bij ruiling al twee precies gelijk 
afgestempelde zegels moeten zijn. 

De heer Van Brink merkt op dat er vereenigingen zijn die 
leden deballoteeren of royeeren en hiervan geen mededeeling 

VOS T Z EGECMÄ N DEL 
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doen in het orgaan. Hij acht dit onjuist 
De heer Kasten, beheerder van het Informatiebureau, verklaart 

dat hy steeds naz.et m het Maandblad welke leden in de v e . e e n 
gmgen worden voorgehangen, en zoo hij van een candidaat"ets 
weet waarschuwt hy de vereeniging. >ci,iu,urtai icis 

De voorzitter geeft uitdrukkelijk in overweging aan de vereeni

gingen, de namen van door hen gedeballotelrde en Geroyeerde 
personen op te geven aan het Bondsmformatiebuieau" 
wenscheHjk ' ' ' " " " ^^^ een Rijkspostmuseum in Nederland 

Zoo ja, hoe kan deze stichting bevorderd worden ? 
conckisie" ^ ° ' ' °°^ ' ' " """"^ inleidende, komt tot de navolgende 

Het congres noodigt het Bondsbestuur uit een onderzoek in 
te stellen naar de mogelykheid van het stichten van een post^ 
museum, zy het ook in eerste instantie een verzamelplaats van 
postwlz'en ° ° ' ° ' Nederlandsch en NederlandschIndische 

De voorzitter zegt toe dat stappen in deze richting zullen 
worden gedaan. " 

Punt 3. Heeft de Staat recht op de frankeerzegels en post
pakketten, postwissels en andere posts tukken? 

De heer Pos concludeert het navolgende ■ 
«Het Congres noodigt het Bondsbestuur uit te onde.zoeken in 

hoeverre het mogelyk zy, dat de geadresseerde de frankeerzegels 
op poststukken kan behouden». ® 
den^heei'P°oT'^^ gedachtenwisseling volgde op de inleiding van 

Punt 4. Is het gewenscht, in verband met het standpunt, 
waarop de phdatelie titans in Nederland staat, om aansluiting te 
zoeken by het bestaande «Koninklijk Nederlandsch Genootschap 
voor Munt en Penningkunde» om daa.van dan b.v. te maken 
een Koninklyk Nederlandsch Genootschap voor Munt Penning
en Zegelkunde? ' " 

Ingekomen is een brief van den inzender den heer I B H 
van Asbeek Brusse, welke wordt voorgelezen 

De vooizitter is van oordeel dat men niet gesteld zal zijn op 
de combinatie Munt en Zegelkunde en komt het dus slechts 
neer op het verwerven van het preadicaat «Koninklijke». Mogelijk 
IS het doenbaar in deze pogingen in het werk te stellen 

Punt 5. Verdient het aanbeveling om in het vervolg de korte 
verslagen der gewone vergaderingen van bij den Bond aanee
sloten vereenigingen met meer in het Maandblad op te nemen ' 

De voorzitter deelt mede dat dit punt eigentlijk bij den Raad 
van Beheer van het Maandblad thuis behoort 

Deze heeft hierover alleen te beslissen. Spieken kan men er 
natuurhjk op het congres wel over, maar nimmer een besluit 
nemen. Hy stelt echter voor den Raad van Beheer te verzoeken 
dit punt onder de oogen te willen zien: 

Aldus wordt besloten. 
Punt 6. Wetenschappelijk verzamelen. 
De heer De Raaij houdt als inzender een interessante inleidin>^ 

welke later m het Maandblad in zijn geheel zal worden opgenomen 
Punt 7. Dit IS reeds behandeld op de Bondsvergadeiing, maar 

de voorzitter wenscht nog even een middel aan de hand té doen 
voor de onkosten van het plan de Raaij n.1. aan de aangesloten 
vereenigingen te verzoeken 10 cents per lid te willen geven in 
de kosten. Hiertoe wordt besloten. 

De voorzitter wijst als leden van de commissie voor uitwerking 
van het plan De Raaij aan, de beeren De Raaij en Kastein^^ 
terwyl hy, op verzoek, zelf ook zitting in deze commissie zal nemen 

Punt 8. Rondvraag. 
De heer Pos vraagt of het niet we.ischelijk is ter oeleoenheid 

van het zilveren ambtsjubileum van H. M. de Koningin te tl'achten 
een jubi leum serie te veikrijgen. 

De voorzitter kan zich hiermede vereenigen mits het niet meer 
wordt dan hoogstens twee zegels. 

De volgende motie wordt aan:;enomen : 
«De Nederlandsche Philatelisten, vereenigd op het Congres 

van den Nederlandschen Bond van Vereenigingen van Postzegel
verzamelaars, gaaine willende medewerken tot het luistei'rijk 
vieren van het 25jarig ambtsjubileum van H. M. de Koningin 
in 1923, verzoeken de Regeering tot uitgave van ten hoogste' 
twee jubileumpostzegels te willen oveigaan. 

Hierna wordt hel Congres door den vooizitter gesloten. 
De deelnemers vereenigen zich daaina aan een gemeencchan

pelyke lunch in «Musis Sacrum». 

Te 3 uur wordt begonnen met de autotocht in de omstreken, 
die niettegenstaande het steeds maar bleef stortregenen, toch 
doorging. 

Over Ve/p en Roosendaal ging het naar het Openluchtmuseum, 
dat in den regen werd bezichtigd, terwijl in de restaurant 
«De Waterberg», gezien het weder, een zeer toepasselijke rust
plaats, een kop thee werd gebruikt, daaina ging het over ö(?j/é?rfe(?/6 
naar Arnhevi terug. 

En eindigden hiermede de zoo goed geslaagde Philatelisten 
dagen. 

De /<> Secretaris, 
T H . H . K L I N K H A M E R . 

Ingekomen is nog het navolgende schrijven; 
Het Loo, 21 September 1922. 

Ingevolge de bevelen van Hare Majesteit de Koningin heb ik 
de eer het Bestuur der Nederlandsche PhilateüstenVereeniging 
te Arnhem Haren dank over te brengen voor de hulde Hare 
Majesteit toegebracht op den dertienden Nederlandschen Phila
telistendag. 

De Particulier Secretaris van H. M. de Koningi?i, 
(w. g.) V A N G E E N . 

Nederlandsche Vereeniging van Postzegelverzamelaars. 
AFs rechtspersoon erkend by Koiilnklyke Beslaiten van 

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

Verbeteringen van de Mededeelingen in October. 
Vervallen : 149. J. Jorri tsma. 
In de ß ij V o e g i n g Jaarboekje : 553. H. Th. Dozy. 

548. Th. J. Indeweg Gerlings 
Verbeteringen Jaarboek 1922. 

283. mr. J. C. de Beaufort. 
2. F. Jungslager. 

193. Th . H. Klinkhamer. 

Af te voeren : 
443. mevr. ten BokkelSaltet. 

85. J. W. H. Rees. 
Nieuwe leden. 

No. 561. W. Burghard, Tjiamis (Java, N.L). 
No. 562. C. Luttik, Rijksstraatweg 185, Velsen, V.A.L. 
No. 563. M. de Vries, Gen. de la Reijlaan 8, Bussttm. 

Ingetrokken bedanken van: 
262. J. F. Burgersdijk. 
232. K. W. Ph. C. Chevallier. 
432. P. Vredenduin jr. 

Overleden. 
204. J. du Puis. 

Bedankt met 31 Dec. 1922: 
116. J. J. Dekker. 259. J. J. Noordendorp. 
480. P. J. Gaillard. 431. J. P. Traanberg . 
388. V. van Itallie. 375. jhr. C. van Suchtelen van de Haare. 

Afgevoerd wegens wanbetaling. 
411. H. Hoefsmit. 479. B. G. T. Mollc. 

Aanmeldingen voor het lidmaatschap. 
Livain, Padang. Blakang Oloh (N.I.). 
mr. A. Ikman van Burck, Wilhelminapark 94, Breda. 
Geheimrat Peter Mavrogordato, Nymphenburgerstrasse g, 

BerlütSchöneberg. 
M. Tydeman, ondern. Tjitamboer, p/a West Java Handelmij, 

Bajidoeng. (N.L). 
H. Bauinbach, Utrechtschestraat 4 i , Amersfoort. V. 

Adresveranderingen. 
333. dr. O. S. Bastiams, th ins de Lairessestraat 52huis, 

Amsterdam. 
232. K. W. Ph. C. Chevallier, thans Nassaukade 92, ^;»j/«rrfo?«, 
421. G. Hamer, thans Kleverparkweg T23, Haarlem. 
330. H. Stoffers, thans den Texstraat 5B (bovenhuis), Amsterdam. 
258. J. Vuijk. thans adres onbekend. 

>ll.^M.iJB».li.VJ 
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Administrateur Afd. Verkoop 
D C Paraira, Sarphatistraat 117, Amsterdam, G u o n « 684;! , 

kantoor Atnsteidam (vooi aan^efcekende stukken boven adies te 
plaatsen Bijkantooi Tulpsplein ) 

Finaiicieele rommissie. 
Lcdeii I van Essen Man (aftr 1923) G J Stork ^afti 1925), 

A Kriebel (a^tr 1925) 
Plaatsvetv leden L J Mai tens ( i f t i 1923),] F Burgeisdijk 

(aftr 1925), C van Vreeden (afti 1925) 
Besiuiiisbd T h H Klmkhamei . 

KORT VEHSLAß der Bestuursvergadering op 29 
October 1922 te Amsterdam. 

1 Behandeling van de agenda voor de Algemeene Vergade 
ring en van enkele punten, die aan het oordeel der Alg 
Verg moeten uorden onderworpen 

2 Verslag \ a n onzen vertegen« oordigei in den Raad van 
Beheer van het Nedeil Maandblad voor Philatelie, ovei de 
werkzaamheden van dit college 

3 Behandehng van ingekomen aanklachten tegen leden 
4 Voorstel van den penningmeester tot io)eei ing wegens 

wanbetaling dei leden 441 en 479 
De Sutciaiti, A \ \ \ DAM 

VERSLAG van de ALfiEMEENE VERGADERING 
op 29 October 1922 te Amsterdam. 

Aanwezig 33 leden, waaronder het bestuui en de afgevaardigden 
van alle afdeelingen 

De voorzittei heet allen welkom en herdenkt deleden die ons 
in het afgeloopen jaai zijn ontvallen Hij wiist in deze bijeen 
komst, waar vertegenwoordigers uit alle oorden des lands aan 
wezig zijn, op de beweging in eenine landen om de hooge post 
tarieven te verminderen, welk sti even ook in ons land zou moeten 
worden gepropageeid 

De punteji 2 en 3 dei agenda w 01 den goedgekeurd Bij punt4. 
wijst de heer Voss op te hooge taxatie van de leening NedInd e 
1915, h t niet vermelden van het bedrag van het renteloos 
toorschot, dat moet worden afgelost, het niet pubhceeien \ an 
den in het bezit der Veieeniging zijnden inventaus 

De vooizittel merkt op, dat het stukje Ned Indie a pau kan 
uitloten, hetgeen leeds eenmaal is geschied, dat het legaat eeist 
na het vervullen van onze ■% eiplichting tot verzilveren van de 
verzameling, in ons volledig bezit komt, een bezit echter, dat 
we niet te gelde maken, maai \oo i ons een philatelistische 
wa?ide heeft en dat in een safe te Ainhem bewaaid woidt Het 
falsificatenalbum beiust bij den Directeur van Veikoop en 
IS m gedeelten tei beschikking van de afdeelingen ter bezieh 
tiging Het pakket Caibin circuleert thans in de afdeeling 
Verkoop en beantwoordt met aan de veiwachtingen 

Hef volgend laar zullen wij een staat onzei bezittingen in het 
jaaiboekje publiceeien 

BIJ punt f licht de afgevaaidigde v m de Afd West Friesland 
haai voorstel toe Spiekei meent dat bij niet aanneming eene 
sepanstische strooming in deze afdeeling te vreezen is 

De voorzittei doet opmerken dat kleine ve ieen igngen toch 
de groote voordeden der Nedeil Veieeniging zullen missen, 
terwijl de/e afdeeling, die haie betekening baseeit op eene con
tributie van f 7 50, en geene afdeelingscontributie heft betei 
deed de bespaung , verklagen door de door het Bestuui \oo ige 
stelde contubutievei laging te storten in de kas der afdeeling 
waaidooi de afdeeling beieiken zou, heteeen zt zich nu voorstelt 

De heei Voss wijst nog op de mogelnkheid vanopricht ingvan 
kleine afdeelingen uitsluitend met het doel om de ret i ibut ie te 
bemacht igen 

Nadat de voorzit 'ei het vertrouwen had uitgespioken \ an het 
Bestuui in de eerlijkheid en goede trouw der leden on ei de 
aandacht on vestigde, dat het bestuuisvooistel slechts ten doel 
had te voldoen aan een dikwijls heihaald verlangen dei kleine 
afdeelingen, wordt het voorstel West Fnesland veiwoipen met 49 
tegen 9 s temmen 

Het bestuursvooistel is daarmede aangenomen 
Punt 6 woidt ongewijzigd goedgekeurd 
Aan de 01de is nu de Begrooting IQ23 
Het bestuursvooistel , om de contributie te verlagen tot f6,50 

wordt aangenomen 

BIJ de behandeling der Uitgaven vestigt de voorzittei de aan
dacht op den teistirUl Het aantal deelnemeis bieidt zich uit. 
Hij veizoekt de afgevaardigden op de afdeelingsvergaderingen 
propaganda A oor de leespoiiefeuiUe te maken 

Op verzoek van den heer Stork zal de bibliothecaiis, die vele 
nieuwe werken voordeelig heeft aangekocht, gaaine eene aan 
vulling van den catalogus publiceeren 

De heer Voss wenscht een inhoudsregister der laatste jaar
gangen van het Nederl. Tijdschrift vooi Postzegelkunde Deze 
IS reeds, volgens den vootzittei, m bewerking. 

De voorzitter \e imeldt , dat het Handboek op de tentoon
stellingen in Luxembuig en Berlijn met zilvei is bekroond De 
kans, dat deel II spoedig verschijnt, is vnj groot , het idee is 
dit uit te geven met een lossen vreenidtaligen tekst 

De begrooting wordt alsnu goedgekeuid 
De bestuuisleden A van Dam en H J Boeken J zn. woiden 

heibenoemd 
In de financieele commissie woidt de heer G J Stork heibe 

noenid en in de vacatuie voorzien dooi benoeming van den heei 
A Knebel . 

Als plaatsvervangend lid woidt aangewezen de heer C van 
Vieeden en de heer J F Buigersdijli herbenoemd 

De volgende jaailijksche Algem Vergadenng zal gehouden 
worden in den Haag m het laatst van Octobei. 

Het 40 jarig bestaan dei Veieeniging zal gevierd wordendooi 
het houden van eene Internationale Tentoonstelling, liefst in 
Septembei Met het oog op lelaties met diverse ministenes 
aangeknoopt, en de belangt ijke factor van den persoon, die de 
leiding zal hebben, woidt de keuze der plaats aan het bestuur 
oveigelaten De wenschelijkheid, om den Haag daaivoor aan te 
wijzen, woidt door den heei Stoik uitgesproken 

Bij punt II bespreekt de vooizitter de voorstellen op den 
Philatelistendag te Ain/iem, van den heer De Raay, n l het 
instellen van een vvisselbeker vooi de beste vooidiacht en een 
medaille voor dengene, die met behulp van een projectie apparaat 
zijr zegels het best weet te verklaren 

Daarvoor behoeft de Bond e \ t i a inkomsten Bi) een eenmalige 
gift dooi alle aangesloten vereenigingen van 10 cent pei lid is 
dit doel te veiwezenlijken Deze f 50 zou gevonden worder uit 
het oveischot van dit jaar 1922 Het piojectie appaiaat werkt 
zondei negatieven, de zegels worden niet beschadigd, teiwijlhet 
aan de afdeelingen kan woiden uitgeleend 

Het VOOI stel ondei vindt geen bestrijding De heer Riikhoek 
hoopt, dat de wisselbekei niet alleen een philatelistisch doel, 
maar ook een philatelistisch uiterlijk ' a l hebben 

De heeien Burgeisdijk, dl Van Piaag en Knebel uiten hunne 
wenschen tei verbetei ing van kwaliteit en verlaging dei pi ijzen 
\ a n zegels in de londzendingsboekjes De aandacht van het 
bestuui zal hierop bliiven gevestigd 

Op veizoek van den heer Stoik zal getracht woiden te 
beweiken, dat de bondsinsignes bij het bestuui der Nederl 
Veieeniging voor de leden verknigbaai zullen zim 

De heei Van Houten vestigt de aandacht op het feit, dat de 
zegels een aitikel vormen, dat, met 001 deel gekocht, niet aan 
depieciatie onderhevig is Zij zun van blijvende waaide en daarom 
voimen zij m deze bewogen tilden eene geschikte geldbelegging 

De ve igadenng woidt gesloten 
De Secretarts, A v A\ D A M 

Afdeeling „AMSTEBDAM." 
KORT VERSLAG der vergadering van 26 October 

1922. 
Op deze ve igadenng weid in intiemen kring het 25jaiig 

jubileum der afdeeling gevierd 
Na behandeling dei gewone agenda, waarbi) de heei mr W 

S W de Beer als lid dei afdeeling met algemeenefs temmen 
werd aangenomen en de agenda dei Alg Jaar) vergadenng dei 
Ned Vei bespioken en afgehandeld was, weid ter opluistering 
eene vooidracht gehouden door den vooizittei ovei de T h u m 
en Taxische post, welke zeer veel bijval vond 

De heei Paiaira toonde eene inteiessante collectie valsche 
Vopstaande en dubbele opdrukken ^jï, 2 cent en 2I/2 3 cent 
Ned Indie, waarovei in de laatste aflevenng van het Maandblad 
geschreven was \ e i d e i valsche opdiukken lava en Buiten Bezit, 
benevens zegels van Ned Indie, met opd iukJaa ibeur sBandoeng 

Nadat door den heei Goossen als oprichter der afdeeling en 
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den heer Sauveplanne hartelijke woorden gewijd waren aan den 
voorzitter der afdeeling en aan dezen laatsten een bouquet 
chrysanten overhandigd was geworden voor ziine echtgenoote, 
werd de bijeenkomst gesloten en vereenigden de aanwezigen 
zich aan een intiem souper. 

A. SAUVEPLANNE, secretaris. 
Het bestuur der afdeeling »Amsterdam« bericht hiermede, 

dat bij gelegenheid van het 25-jarig beslaan der afdeeling, de 
beeren J. Goossen C.zn. en J. C. Bohhneijer als oprichters der 
afdeeling, die gedurende 25 jaren de bijeenkomsten trouw be
zochten en tevens ter ei kenning hunner philatelistische verdiensten 
in het algemeen, benoemd zijn tot eerelid der afdeeling. 

Tevens betuigt het bestuur der afeeeling zijn hartelijken dank 
aan allen, die hebben medegewerkt aan het welslagen van het 
feest bij gelegenheid van het zilveren jubi leum der afdeeling en 
mede aan hen, die door hunne aanwezigheid, op telegrafische 
of schriftelijke wijzen, bewijzen van hunne belangstelling hebben 
gegeven. 

Postzegelvereeniging ,,Breda", 
te BREDA. 

Opgericht 31 November 1893. 
i l s rechtspersoon erkend bij Koninklijk Besluit yan 

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

Intercommunaal Telefoonnummer 197. 

KORT VERSLAß der vergaderinsr, eehonden op 
Maandae: 13 NovPinb< r̂ 1933. «les arond.s te 8 
uur, in de ,,Beurs van Breda", te Breda. 

Tegenwoordig 30 leden en i introducé. 
Bij afwezigheid van de beide voorzitters, wordt de vergadering 

geopend door het bestuurslid, den heer A. F. Singels, die de 
aanwezigen, waaibij de heer Sinninghe. welkom heet 

De notulen der vergadering van 9 October 1.1. worden onver
anderd goedgekeurd en vastgesteld. 

De secretaris lee'^t een schrijven voor, ontvangen van het bestuur 
der afd. »Amsterdam« van de Nederl. Ver. van Postzegelverza
melaars, waarin wordt dank betuigd voor ontvangen telegrafischen 
gelukwensch bij gelegenheid van het zilveren jubi leum van 
genoemde afdeeling 

Als nieuwigheden gaan vervolgens rond : vliegpostzege's van 
Oostenrijk van 300, 600 en 900 kronen op echt eevloeen brief, 
100 reis van Brazilië, 30, 50 en 100 mark van Z)K?teW««(^, zegels 
van Belg;iè'. 30 c. en 60 c. (p^or s^o) van Italië, benevens geze
gelde hriefomslaeen van Curasao van 7I/5 cent (5 + 2 /̂̂  cent) 
en 20 cent (12'-^ + 'jV^ cent). 

Aan de vergadering worden alsnog getoond een aantal foto's 
van zegels van oud-Duitsche Staten, henevens eenige werkjes 
handelende over de zegels der Engelsche Koloniën, welke alle 
door den hee.r Emb J inssens ten epschenke ziin gegeven aan 
den heer Sieemund, die een en ander gaarne voor de leden in 
bruikleen zal afstaan. 

Tot leden van en Raad van Beheer van hei Maan"'blad 
worden voor het jaar 1923 bij acclamatie he 'benoemd dehee ien 
ƒ. C Cramerus en L. C. A. .Smeulders. terwijl tot plaatsvervan-
gi^nd lid wordt aangewezen de heer H. f. Spitzen. 

Tot veriegenwooi'digers voor de Bondsvergnderinf^en worden 
voor het jaar 192s. op voorsiel van het Bestuur, herbenoemd de 
heeren H. M M. Buffa.t, J M. hnte van Gils. Ch J M. M. L. 
Hekking. H ƒ. H M [an/en, A. F Singels en L. C. A. Smeu'ders . 

De vooizitter deelt mede, dat het besiuur r^eds in staat is 
een vootlonpig programma te kunnen ter tafel breneen der 
feestviering ter ge'egenheid van het 30-jar'g be=iaan der Ver-
eeniging in 1023, welke zal ■samenvallen met hel houden van den 
Veertienden Nederlandsehen PhilaieHstendag. 

De commissie maaki, bü monde van haar secretarie, den heer 
Cramerus, het volgende progamma bekend, waai mede het besiuur 
over het gehee' zich wel vereenigen kan. 

De juiste datum kan thans nog niet worden medegedeeld, 
doch zal vermoedelijk zijn op drie achtereenvolgende dagen in 
September. 

V r i j d a g : 's avonds 8 uur, receptie in de groote zaal van 
»Moderne«, waarna feestelijke bijeenkomst met daaraan verbonden 

verloting voor de aanwezigen en groote verloting voor de »buiten«
leden ; strijkoikest. 

Z a t e r d a g ; io','2 uur voormiddag, opening' van den Phila
telistendag in de bovenzaal van het »ZuidHollandsch Koffiehuis«. 
Daarna bezichtiging van een show van postzegels. (Voor het 
inzenden daarop is reeds toezegging gedaan door eenige bekende 
verzamelaars); i uur, gemeenschappelijke lunch in »Moderne« ; 
2 uur, Bondsvergadering in de »Beurs van Breda«; 6 uur, 
Feestdiner in het »MastboschHotel«. 

Z o n d a g ; 10 uur. Congres ; l'/a uur gemeenschappelijke 
lunch in hotel »Burck«, in het Liesbosch. Tocht daarheen in 
auto's, aangeboden door de Vereeniging. 

Na eenige toelichtingen door den vooizitter, wordt het pro
gramma zonder hoofdelijke stemming goedgekeurd en vastgesteld. 

De heer Das bespreekt de wenschelijkheid tot het instellen 
en aannemen van een »Bondslied,« dat zou kunnen gezongen 
worden bij de lunches en den feestmaal tijd, op dezelfde wijze 
zooals dit geschiedt bij reunies van heeren doctoren, officieren, 
enz. 

Des heeren Das' idee vindt algemeen bijval, waarna op voorstel 
van den voorzitter worden benoemd tot leden eener commissie, 
welke zich belasten zal met het ontwerpen van een nader plan 
te doen opzichte de heeren L. Das, H. M. M. Bufifart, L. C. A. 
Smeulders en dr. G. M. van der Wal. 

Vervolgens worden beroemd tot leden van : 
het E e r e  C o m i t é . de heeren : Burgemeester mr. dr, W. G. A. 

van Sonsbeeck, Jos. 'C. M. Laurijssen, Generaal W. J. H. de 
Veer, Notaris A. J. A. Verschiaage, Kolonel M. J. Olrée, 
ds. F. J. J. Loeff en jhr. [. A. van Hoogenhouck Tulleken ; 

het U i t v o e r e n d  C o m i t é , de heeren : H. J. Spitzen jr., 
L. C. A Smeulders, A. F. Singels, J. E. van Dijk en J. C. Cra
merus (Bondsbestuurslid); 

de C o m m i s s i e v o o r d e S h o w . de heeren : Th. M . F . M . 
Siegmund, J. C. G. van den Berg, J. Sikkens en A. J. Jacobs ; 

de C o m m i s s i e v o o r o n t v a n g s t , f e e s t e l i j k h e d e n 
e n l o g i e . s , de hee ren : H, M. M. Bufifart, L. Das, A. Th. Reijst, 
P. f. H. van Deventer, dr. K. E. Ziegeler en dr. G. M van der Wal. 

Ten slotte heeft de verloting plaats van eenige zegels, aange
kocht voor f 3,70, waarbij nog wolden gevoegd zegels voor het
zelfde doel (en geschenke ontvangen van de heeren ds. Loefif, 
Tanzen, Veen en Cramerus, Aan een 20tal leden valt een pi ijs 
'ten deel. * 

Waarna de vergadering is gescheiden. 
De ie Secretaris, 

Breda, 13 November 1922. L. C. A. SMEULDERS. 

Candi''aat'edeii. 
J. R. W . Sinninghe, Baronielaan 190. ie. Breda (Vooigediagen 

door J. C. G. van den Berg, te Ginnekeii ) 
mr. dr. W. G. A. van Sonsbeeck, Burgemeester van Breda, 

Wühel ininapaik 15, te Breda, T 304, (Voorgediagen door J. C. 
Cramerus, te Bredi ) 

C. Willepoortse, Latijnsrhe Schoolstraat C 49, te Middelhwg. 
(Voorgediagen door E. S'ik, te Breda) 

H. H. Luiiten. Kantoorbediende. Kleine Coolstraat 16 b , te 
Rotterdam (Vooigediagen door L. A. J. Aldenhoven, te Rotterdam) 

A. Goekoop. Ingenieur bij de Nederl. Spoorwegen, Nas^aulaan 
I, te Amersfoort. (Voorgedragen door L. C. A. Smeulders, te 
Breda) 

mr. R. H. Nierstrasz, Bankdirecteur, Largestraat 78, te Alkmaar. 
(Voorgedragen door P. C. Ko'teweg, aldaar.) 

Bedankt voor het lidmaatschap 
No 301. E. C. G. Crets, té Maastricht. (Sectie VI.) 
No. 97. L. Brands, te Tilhtre;. (Sectie 111.) 
No 275. W. M. Th. V.eX\\i,\.e.'Breda. (Sectie I.) 
No. 175 W. G. Zwolle, te Amsterdam. (Sectie VII) 
No. 72. W. A. M. J. de Bruijn, te Breda. (Sectie I.) 
No. 138. H. Folmer, te DriewefiCfi (bij Goes). (Sectie III.) 

Adresvranderingen. 
, No. 355. F. C. Erkelens. voorheen te Amersfoort, X\ia.ns Dijk

huisstraat 22. te Soesterberg. (Sectie IV.) 
No. 196. M. C. H. J. Cramerus, te 'Breda, thans Koninginne

straat 23, aldaar. (Overgebracht van Sectie I naar 
Sectie IL) 

P * » Ä T r ESELMANDEL 
IWATEWGRAArSIIIEER « fc ^ ^ D I R . U E Ö N D E RAAT 

«^ ^0 Ä • INT.TEL. X U l D 6 * 5 5 
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Xo. 227. G. D. C. Valewink, te Ooskrbeek, thans Utrechtsche-
straatweg 98, aldaar. (Sectie IV.) 

No. 242. K. H. Rentes, te 's-Gravenhage, thans Kettingstaat 8, 
aldaar. (Sectie V.) 

No. 127. H. C. van der Schans, voorheen it's-Hertogenlosch, 
Z. thans Albrechtstraat 7, te Venlo. (Sectie VI.) 
No. 255. W. j . H. de Veer, te &/«««/!:(?», thans Baronielaan 272, 

aldaar. (Sectie II). 
Bekendmaking. 

Vonr degenen, die zich thans bij een der bestunrsleden als 
lid aanmelden voor liet vereenigingsjaar 3923, gaat het l id
maatschap reeds nu in en behoeven zq v(or het t^dvalj: tot 
en met 31 December a.s. nog geen contributie te betalen, 
terw^I zij recht hebbeu deel te nemen aan de groote alge-
meene verlot ing (zonder nieten) in de Januari-vergaderiiig. 

Aankondigingen. 
BESTUURSVKRGJADERING op Vrijdag l December 1922, 

des avonds te 8 uur, in de achterzaal van Café , ,Moderne", 
Veemarktstraat. 

LEDEN-VERGADERING op Maandag 11 December 1922, des 
avonds te 8 uur, in de bovenzaal van de , ,B e u r s v a n 
B r e d a " . (Ingang St. Janstraat.) 

Vereeniging van Postzegelverzamelaars ,,Hollandia", 
te AMSTERDAM. 

Opgericht 1 November 1902. 
Goedgekeurd by Koninkiyk Besluit van 2 Juni 1908, u". 68. 
Secretaris: J. A. K A s T E l N, Bilderdijkkade 18, Amsterdam. 

J. 
I N 

F. 
te 

MEMORIAM. 1 

L. DU 
OCTOBER 

PUIS 
1922. 

VERBLAU der Algemeene Ledenvergadering, ge
houden op Zaterdag 21 October 1923, 's avonds 
te 8 uur, ia Hotel Krasnapolsky, te Amsterdam. 

Aanwezig 39 leden en i introducé. 
De voorzitter, de heer Vredenduin, opent de vergadering en 

terwijl alle aanwezigen zich van hun zetels verheffen, spreekt hij 
eenige gevoelvolle woorden ter herdenking van den heer J. F . L. 
du Puis, die jarenlang een ijverig en sympathiek lid der Vereeni
ging is geweest. Hij memoreert , dat de overledene vanaf 1903 
bestuurslid was en de functie van penningmeester vervulde. 
Door drukke bezigheden was hij verhinderd het langer waar te 
nemen, doch bleef sinds dien tijd een getrouw lid, wiens nage
dachtenis zeker lang bij zijn medeleden in eere zal gehouden 
worden. 

Wegens verhindering van den 2en secretaris leest de ie secre
taris de notulen voor, die onver-mderd worden goedgekeurd. 

Hierna verwelkomt de voorzitter de beeren Schumaker en De 
Beer, die als nieuwe l edende vergadering voor 't eerst bezoeken. 
De heer J. Bastenhof jr . wordt met algemeene stemmen tot lid 
aangenomen. Tot leden van de kascommissie worden benoemd 
de beeren Kulker, De Ronden en Poelman. Nadat de heer Van 
Gastel verschillende nieuwe uitgiften van Eng. Kol. zegels had 
laten circuleeren, deed de voorzitter eenige mededeelingen over 
de aanstaande herdenking van ' t 20-jarig bestaan van, ,Hollandia". 
De feestelijke soiiée zal p laatshebben op 25 November , ' s avonds 
te 8 uur, niet in »Kras«, doch voor dezen keer in »de Kroon« o^ 
het Rembrandtplein. Alle leden worden opgewekt tegenwoordig 
te zijn en door voordrachten en muzikale bijdragen den avond 
zoo gezellig mogelijk te maken. Het bestuur zal door extra-ver
lotingen, zoowel op de huishoudelijke vergadering als tijdens het 
souper, zorgen voor philatelistische attracties. De leden worden 
erop attent gemaakt, dat introducé's ten zeerste welkom zijn. 
Aan de leden in Amsterdam en onmiddellijke omgeving, die 
aan 't souper wenschen deel te nemen, is een circulaire toege
zonden, waaraan een biljet is toegevoegd, dat de secretaris vóór 
18 November gaarne ingevuld zal terugontvangen. Tot dien 

datum kan ieder zich nog voor 't souper aanmelden. De prijs is 
f5 ,— per persoon. 

De heer Sauveplanne deelt nog mede, dat hij een zichtzending 
ontvangen heeft, waarin de zegels geprijsd zijn tegen 30 c. de 
franc en waaruit natuurlijk niets gekocht is, omdat de z-^gels 
veel te duur zijn. Na overleg met het bestuur wordt besloten 
de franc op 20 cent te noteeren en de zending opnieuw te laten 
circuleeren. 

Thans heeft de veiling plaats. De heer Donath geeft enkele 
inlichtingen omtrent een paar Pietersburg-zegels, die onder-den 
hamer komen. De bewuste exemplaren zijn niet valsch te noemen, 
doch de handteekening (Smith), die er zich op bevindt, is erop 
aangebracht, nadat ze niet meer in omloop waren, 't Geval 
heeft zich n.l. aldus toegedragen : Wijlen de heer Duiven te 
Lugano, die eenige duizenden zegels had opgekocht, heeft van 
den heer Smith persoonlijk weten gedaan te kiijgen, dat die al 
deze zegels, welke nog ongeteekend waren, geteekend heeft. 
Bovendien zijn ze na dien tijd nog van een keurstempel voorzien, 
zoodat ieder ze voor echte Pietersburg-zegels aanziet. Exemplaren 
»zonder« een keurstempel en gebruikte (welke zeer weinig voor
komen) zijn alzoo de »echte«. 

Dan toont de heer Donath nog een 15-tal Fransche kol. zegels 
van Cnte d'Ivoire, die hem door een handelaar als nagemaakte 
zegels werden aangeboden voor den prijs van f 3 , — (ongeveer 
nom. waarde), met de bijvoeging, dat hij in staat is, ook alle 
andere Fransche kol. zegels getand, gebruikt en ongebruikt te 
leveren. Is 't geen schande! Men zij op zijn hoede, want sommige 
ervan zijn meesterlijk nagemaakt . 

Na de verloting werd de vergadering gesloten. 
De ie Secretaris, J. A. K A S T E I N . 

Aangenomen als lid. 
D. Bastenhof jr., 2e Jan Steenstraat 24, Amsterdam. 

Bedankt als lid. 
303. D. C. Paraira, Amsterdam, 

42. J. du Puis, Amsterdam, (overleden). 
273. C. Pohlmann, Deventer. 
175. H. H. Beltman, Enschedé. 
25. J. Duiven, Lugano, (overleden.) 

182. H. J. Nederhorst jr., Gouda. 
149. A. M. Tritschler, Rotterdajn. 

33.' Amédee Wauters , Antwerpen. 
249. J. van de Wouwer, Antwerpen. 

Candidaat-Ieden. 
W. G. Zwolle, ie Luit. der Inf., Gerard Terborgstraat 2811, 

Amsterdam. (Voorgesteld door P. Vredenduin.) 
G. van den Arend, Directeur der Tabak-Maatschappij Arends

burg, Raamweg 23, Den Haag. 
(Voorgesteld door J. A. Kastein q. q.) 

H. A. M. M. van Buuren, Kantoorbediende, Da Costastraat 
25, Amsterdam. (Voorgesteld door K. A. F. Dütting, lid 334). 

Vergaderingen. 
BESTUURSVERGADERING op Zaterdag 18 November 1922, 

des avonds te 8 uur, in Café S u i s s e , Kalverstraat, 
Amsterdam. 

LEDENVERGADERING op Zaterdag 25 November 1922, des 
avonds te 8 uur, in , ,D e K r o o n", Rembrandtplein, 
Amsterdam. 
NA AFLOOP FEESTVERGADERING EN SOUPER. 

De ie Secretaris, ]. A. KASTEIN. 

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

Opgericht 8 September 1906. 
Koninklflk goedgekeurd 22 Juli 1907. 

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

KORT VERSLAG van de algemeene vergadering op 
Dinsdag 31 October in Hotell'Europe te Utrecht. 

Te ruim 8 uur opent de heer Van Gittert de vergadering. 
Als voorzitter heeft hij de U. Ph. V. officieel vertegenwoordigd 
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op de receptie van de feestende afdeeling Amsterdam van de Ned. 
Vereeniging van Postzegelverzamelaars. Verhinderd deel te nemen 
aan den feestmaaltijd, heeft hij toen de vertegenwoordiging van de 
U. Ph. V. overgedragen aan den mede-aanwezigen eer e-voorzitter 
der U. Ph. V., den heer De Beer, die zich met lofwaardigen ijver 
van die schoone taak heeft gekweten. 

De notulen der September-vergadering worden, zonder wijziging, 
goedgekeurd. Ingekomen stukken worden voor kennisgeving 
aangenomen. 

De stemming over de 4 ter ballotage voorgehangen leden, 
heeft ' tot uitslag, dat de beeren F . W. van Vloten, jhr . L. de 
Stuèrs, J. A. Gerritsen jr. en W. van Giesen met algemeene 
stemmen als lid vrorden aangenomen. Het bestuur stelt voor 
royement voor de beeren Keman, de Buck, Westra en Van 
Merkesteijn. De vergadering keurt dit voorstel goed. 

Aan de orde is voorts de bestuursverkiezing. Aan de beurt 
van aftreden zijn de vice-voorzitter, secretaris, directeur van 
verkoophandel en sectiehoofd I. De secretaiis stelt zich niet 
herkiesbaar. Gebruik makende van de nieuwe bepaling in het 
herziene reglement, worden de beeren Kaub, Spruit en Raatgever 
bij acclamatie in hunne respectievelijke functies hei kozen verklaard. 
De beeren nemen deze herbenoeming aan. Voor aen openge
vallen post van secretaris stelt het bestuur voor den heer Van 
Hulzen. De vergadering benoemt bij acclamatie den heer Van 
Hulzen als zoodai.ig. Genoemde heer deelt mede niet direct te 
kunnen beslissen, of hij de secretaris-functie kan aanvaarden, 
daar er nog omstandigheden kunnen ziin, die de waarneming van 
het secretariaat voor hem onmogelijk zouden kunnen maken. Over 
weinige dagen zal hij echter definitieve mededeeling kunnen doen. 

De heer Spruit brengt als Directeur van Verkoophandel verslag 
uit over zijn afdeeling. Wegens de groote belangrijkheid van het 
verslag zal het bestuur trachten het in het Maandblad opge
nomen te krijgen. Een onbevooroordeelde lezing van het stuk 
zal ieder lid der U. Ph. V. de volste overtuiging geven, dat het 
bestuur van de U. Ph, V. met voorzichtig, maar toch voortvarend 
beleid, de belangen der leden op dit punt heefi behartigd, maar 
dat groote moeilijkheden meer dan eens aan dat beleid in den 
weg stonden. Intusschen g^eft de reorganisatie van den verkoop
handel, zooals die thans tot stand gekomen is, gegronde hoop, 
dat in dan vervolge een vlot verloop van het rondzendings-
verkeer gewaarborgd is. 

Voor de verloting hebben de beeren Van Gittert, Van Hulzen 
en Feldbrugge eenige prijzen afgestaan. Veertien aanwezigen 
behooren tot de gelukkigen. 

Bij de rondiraae; komt een technische vraag over het opplakken 
van zegels ter tafel. Eenige aanwezigen zijn zoo i'riendelijk uit 
den schat hunner philatelistische ervaring het antwoord te putten, 
waarmede de vraagsteller ten zeerste voldaan is. 

Ue veiling heeft het bekende geanimeerde verloop. 
De heer De Beer, die inmiddels ter vergadering is gekomen, 

blijkt een uitstekend boekverkooper en weet menig exemplaar 
der nieuwe „Handleiding" een kooper te bezorgen. 

Ondertusschen is de zichtzending ter tafel gekomen en vindt 
de gewone belangstelling. Te lo ' / j wordt de vergadering opge
heven. 

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

Nipuwe leden. 
[e) W. van Giesen, Saxen Weimarlaan 14, Amsterdam, 
[e) ]. A. Gerritsen jr., Lagestraat 16, Dieren. 

jhr . L. de Stuers, Beeklaan 431, Den Haag. 
(e) F . W . van Vloten, Lijsterstraat 5, Utrecht. 

Candidaat-Ieden. 
J. A. Lammers, Suikeronderneming Sragi, Pekalofigan. 
A. Wagenaar, Oude gracht 421, Utrecht. 
R. J. van Gerrevink, Soestdijkerstraatweg 116, Bilihoven. 
A. C. Mijs, Bürgern. Reigerstraat 17, Utrecht. 

Geroyeerd. 
P. J. W. B. A. van Merkesteijn, Royaards v/d. Hamkade 2, Utrecht. 
F. W. J. Westra, Nicolaas Beefsstraat 4, Utrecht. 
]. de Buck, J. Blankenstraat 46, Den Haag. 
H. J. Keman, 3e Hugo de Grootstraat 12, Amsterdam. 

Rehabilitatie. 
W. J. C. Fuijt, Parklaan 14, Soest. 

Bedankt. 
W. J. C. Fuijt, Parklaan i4, Soest. 
mej. B. D de Jong, Tolsteegsingel 3 2 ^ , Utrecht. 
D. C. Eelman, Gedempte gracht \oa, Zaandam. 

Adresveranderingen. 
J. de Graaf wordt Praebs terkamp 4, Zntphen. 
F. C. W. J. P. Soeters (foutief in ledenlijst), Emmakade Z.Z. 70, 

Leeuwarden. 

Vergaderingen. 
BBSTÜURSVERGADERINU op Dinsdag 21 November 1922. 
ALGEMEENE VERGADERING op Dinsdag 28 November 1922, 

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

Opgericht 17 April 1897. 
Als reclitspersoon erliend b^ Kon. Besl. van 20 April 1903, n». 68. 
Secr. : C.]. COEL.4ND, Van Weede v. Dijckveldstr. 80, 's-Gravenhage. 

VEHKOKT VERSLIU van de naj larsvergadering 
ran Donderdag 36 Octobtr 1922, 's avonds te 
8 uur, in het „^uid-iollandsch Koffiehuis",te 
's-Uravenhnge. 

Aanwezig 18 leden. Voorzitter: de heer Stroo. 
De voorzitter heet allen hartelijk welkom, inzonderheid ons 

heden voor het eerst aanwezige nieuwe lid, dr. van Praag. Ook 
spreekt hij den heer Degcller. in verband met diens benoeming, 
namens de aanwezigen toe en betuigt ons aller genoegdoening 
voor de appreciatie van zijn bekwaamheden, die de heer D. 
daarmede heeft mogen ondervinden. 

De notulen worden voorgelezen en goedgekeurd. De ingeko
men stukken worden voor kennisgeving aangenomen. In verband 
met het schrijven van de Amslerdamsche afdeeling der Neder-
landsche Vereeniging over haar jubi leum, wordt gaarne het aan
bod van den heer dr. van Praag aanvaard, de H. P. V. bij de 
feestvieiing te vertegenwoordigen, indien de voorzitter niet zelf, 
door gezondheidsreden, in de' gelegenheid mocht zijn, als mede
oprichter en oud bestuurslid dier afdeeling, persoonlijk te gaan. 
Met veel blijken van instemming wordt de mededeeling van den 
voorzitter begroet over de oplossing van het keuren van nieuwe 
zegels door den heer J. D van Brink, die zich daartoe welwil
lend bereid verklaaid heeft. Overgegaan wordt tot het houden 
der periodieke verkiezingen, met uitslag, dat alle functionarissen 
met bijna algemeene stemmen blijken te zijn herkozen. Dan is 
het woord aan den penningmeester voor zijn begrooting voor 
1923, die alleen den heer dr. van Praag aanleiding geeft tot 
de vraag, of de benijdenswaardige posilie der geldmiddelen, die 
men niet veel zal aantreffen, geen aanleiding geeft, die op een 
of andere wijze den leden meer ten goede te doen komen. 

Een en ander wordt door den voorzitter weerlegd, o.a. door 
erop te wijzen, dat gerekend moet worden op kwade dagen, 
die zouden kunnen komen en ook dat de leden wel degelijk in 
staat wolden gesteld daarvan te profiteeren, als daar zijn: eene 
groote verloting jaarlijks en de eveneens kostelooze verlotingen 
ter iedere bijeenkomst. 

Nadat geconstateerd was, dat er geen voorsteljen, bedoeld bij 
art. 19 huish. regl., zijn ingekomen, wordt overgegaan tot de 
gebruikelijke verlotingen. De heer Latour laat inmiddels een 
couvert circuleeren met de Indische zegels met opdruk 3e Jaar
beurs Bandoeng 1922. 

Na rondvraag sluit de voorzitter de vergadering en werd nog 
eene kleine veiling gehouden. 

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

Aanmelding voor het lidmaatschap. 
Voor werkend lid : 
D. Davidson, Toussaintkade 35, Den Haag. 

(Voorgesteld door den heer L. Mazel.) 
Voor correspondeerend lid : 
J. K. Koozebuur, Schwanthalerstrassc 65, München. 

(Eigen aangifte.) 

i y - j t * j n j f i y y i n i a g i 
VVATERGRAAFJMErR, 'm'^^^'^^Êk. 'Ék.W-m k-'Ê^-'O'^ OIR. L E O N Q E FHAAT 



K E U S C l MMiBUD Ml PHILiTELIE 
OFFICIEEL O R G A A N V A N 

de Nederlandsche Vereeniging van Postzegelverzamelaars te Amsterdam ; de Postzegelvereeniging „Breda" te Breda; 
de Vereeniging van Postzegelverzamelaars „Hollandia" te Amsterdam; de Utrechtsche Philatelisten-Vereeniging te 
Utrecht; de Haagsche PhilateHsten-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 Philatelisten-
Vereeniging „Groningen" te Groningen; de Philatelisten-Vereeniging „Zuid-Limburg" te Maastricht; de Philatelisten-
Vereeniging „Apeldoorn" te Apeldoorn en den „Nederlandsche Bond van Vereenigingen van Postzegelverzamelaars". 
Alle bydragen van postzegelkundigen, wetenschappelflken en 
redaetioneelen aard, bencTens nieuwe uitgiften, te zenden aan 
den Hoofdredacteur J. O. VAN BRINK, te Hoek van Hol land; 
al wat Nederland en Koloniën betreft, aan den Redacteur 
F. H. M. POST, Maliebaan 1 0 4 , te u trecht ; a l les op het gebied 
van Poststukken, aan den Redacteur W. P. COSTERUS Pzn. , te 
Ëdaui. Afstempelingen aan den Heer J. P. TRAANBERG, 
Brouwersplein 2ór, te Haarlem. 
Eereleden der Redact ie : J. B. ROBERT en H. J. SPITZEN jr. 

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

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

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

Gratis voor de leden van bovengemelde Vereenigingen. 

ADVERTENTIËN (bij vooruitbetaling) : 
Vi pagina / 30,— 
VJ » ' 17,50 

» » 12,50 
» » 10,— 

/e pagina . 
/. > • 
/ , » ■ 

lil » • 

/ 7 , 5 o 
. 6 , 

» 5,50 
» 4,50 

V16 pagina. / 4,— 
V18 » • » 2,~ 
Bij 3> E en 12maal plaat
sing 5, 10en15%riductie 

Ie Jaargang. BREDA, 16 NOVEMBER 1922. No. n. 

Een nietuitgegeven Vredesserie van 
de Vereenigde Staten van 

NoordAmerika. *) 
In de kelders van Uncle Sam's staatsgrafeerinrichting en druk

kerij te Washington liggen twee stempels, waarvan de platen 
zouden worden vervaardigd voor den aanmaak van twee Vredes
zegels in de waarden 2 en 5 cents. Ten gevolge van het uit
breken van den grooten oorlog werden deze beide waarden, die 
de loojarige onderteekening van het verdrag van Gent in her
innering zouden brengen, nimmer uitgegeven. 

Op 26 December i8 i4 werd dit verdrag onderteekend, dat 
een einde maakte aan den oorlog tusschen de V. S. A. en 
Engeland. 

Een eeuw van vriendschap tusschen beide landen ging voorbij 
en de Amerikaansche regeering had, door de uitgifte van deze 
Vredeszegels, uiting willen geven aan haar gevoelens ten opzichte 
van de andere groote, Engelsch sprekende natie. 

Waren deze stempels vernietigd? Zoo niet, werden er dan 
platen van gemaakt en indien dit was geschied, waren er zegels 
van gedrukt? Indien de stempels nog bestonden beteekende 
dit dan, dat de uitgifte opgeschort was tot een later tijdstip? 

Ten einde antwoord te erlangen op deze vragen, wendde de 
redactie van het tijdschrift >The American Boy« zich tot den 
derden assistent DirecteurGeneraal der Amerikaansche poste
rijen, aan wiens zorgen de zegelaantnaak en aanverwante zaken 
zijn toevertrouwd. Genoemde ambtenaar schreef aan de vragende 
redactie het volgende: 

»In antwoord op Uw schrijven betreffende de uitgifte van 
Vredeszegels, deel ik U mede,~ dat op 28 Januari 1914 een 
memorandum werd gezonden aan den DirecteurGeneraal der 
Posterijen, betrekkelijk den aanmaak van Vredeszegels ter viering 
van den honderdsten verjaardag van den vrede tusschen Engelsch 
sprekende volkeren, 1814—I9i4. 

Den 12 Juni 1914 werd de secretaris van de schatkist verzocht, 
den directeur der Rijksgrafeerinrichting te machtigen het noodige 
te verrichten voor den aanmaak van modellen voor twee post
zegels in de waarden 2 en 5 cents. Ter voldoening aan dat 
verzoek werden door dien directeur ontwerpen ingediend. Het 
ontwerp van 2 centzegel werd door den DirecteuiGeneraal 
goedgekeurd op 9 Juli r 9 i 4 ; dat van het 5 centzegel op 27 Juli 
d.a.v. door den plaatsvervangend DirecteurGeneraal. De goed
gekeurde ontwerpen werden naar de Rijks grafeerinrichting ge
zonden, waar met het graveeren van de stempels werd begonnen. 

Den 17 September 1914 werd aan de grafeerinrichting verzocht 
de voorbereidende werkzaamheden te staken en de goedgekeurde 
ontwerpen terug te zenden, aan welk verzoek voldaan werd. 
De beslissing tot den aanmaak werd door den DirecteurGeneraal 
ingetrokken. 

De stempels, die gereed waren, werden opgeborgen in de 
kluizen der grafeerinrichting ter beschikking van den Directeur
Geneiaal. 

Platen werden niet vervaardigd en derhave werden geen zegels 
gedrukt. De stempels zijn niet vernietigd, doch berusten in de 
kluizen der Rijksgiafeerinrichting. 

De vraag, of deze Vredeszegels nog zullen worden gedrukt, 
kan op dit oogenblik niet beantwoord worden«. 

Uit dit schrijven volgt, dat de mogelijkheid, dat deze Vredes
zegels te eenigertijd zullen worden uitgegeven, bestaat. Het is 
van belang voor de verzamelaars te weten, dat de stempels 
bestaan en gereed zijn voor den aanmaak der platen, indien de 
postautoriteiten tot de uitgifte dezer Vredeszegels mochten be
sluiten. 

Op aanstichting van vredesorganisalies. waaronder de »British
American Peace CentenaryCommittee, deed de regeering de eerste 
stappen in zake deze uitgifte. 

In Juli I9<t6 werd dit comité te Londen ontvangen door de 
»American Luijcheon Club« en in deze samenkomst werd be
sloten, den loojarigen herdenkingsdag te vieren na beëindiging 
van den grooten oorlog. 

Het 2 cents zegel, dat in rood zou worden afgedrukt, vertoont 
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twee figuren, die elkander de hand drukken ; de eene figuur 
draagt de Amerikaansche, de andere de Britsche vlag. 

Het 5 cents zegel, dat in blauw zou verschijnen, draagt een 
gevleugelde figuur, voorstellende de Vrede, met eene vliegende 
duif op den voorgrond. Beide zegels dragen de jaartal len 
1814—1914 en het woord »Peace«. 

Het zou inderdaad vreemd zijn, indien de zegels met den 
datum 1914 konden worden uitgegeven, doch uit den brief, 
hierboven weergegeven, blijkt duidelijk, dat deze aangelegenheid 
nog niet als officieel afgedaan is te beschouwen. 

V. B. 

*) Met gebruikmaking van een artikel uit »The American Boy«. 

Nieuwe Uitgiften. 

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

Readers and correspondents all over the world are kindly, 
invited to forward early 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 lecteurs que nous serons toujours heu
reux de connaïtre les renseignements ou documents qu'ils voudront 
bien nous communiquer, particulièrement en ce qui concerne 
les nouvelles emissions en ajoutant des exemplaires. 

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

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

ALEXANDRIÉ. 
De I centime grijs van Frankrijk werd overdrukt met i 

millième. B. M. 
ARABIË. 

De koerseerende uitgifte werd uitgebreid m e t : 
2 piastres oranje. 3 piastres bruin. 

5 piastres olijfgroen. 
Voorts werden van de »kleedjes serie overdrukt : ■ 

Vi piastre op i para (Yvert n» 14). 
I » V > » » > > B. M. 

ARGENTINIË. 
Met het gewijzigde watermerk R A in zon verschenen in 

het S. Martintype : 
Vi, I, 3, 3, 10, 12 en 20 centavos. 
Voorts werden de dienstzegels uitgebreid m e t : 

M. A op 20 centavos blauw Czonder watermerk) 
M. R. C. » . » » , » 
M. I. » 5 centavos rood (watermerk meerv. zon). 
M. R. C. » 5 » » » » » 
M. G. » I » bruin ( » ■ R. A. in zon). 
M. G. j> 20 » blauw ( » » » » 

BAHAMASEILANDEN. 

Met het watermerk ia 
sierschrift verschenen : 

Koningslype : 
2J/J penny blauw 
6 > bruin. 

Koningstrap : 
3 shilling, blauw en zwart. 

p ^ ^ ^ ^ ^ ^ 

5 

BELGIË. 

De firma Yaar en Co meldt ons de 
volgende aanvul l ingswaalden: 

5 centimes, leiblauw. 
10 » groen. 
20 » bruin. 

BELGISCH KONGO. 
Ten vervolge op het medegedeelde in het vorige nummer 

doen wij hieronder, dank zij de medewerking van den heer 
V. d. Heiden te Rot terdam, opgave van de volgende port
zegels verkregen door den opdruk T of 1 TAXES 1 op fran
keerzegels in het Octobernummer beschreven. 

Aldus werden ons getoond : 
25 c. op 40 centimes ; opdruk T en TAXES. 
30 c. » 1 o » ; » » > » 

5 c. » 50 * ' * "̂  
Nader bericht aan den afzender in Belgisch Kongo is ver

zocht om opgave van de opdrukken, die totdusverre als port
zegels zijn verschenen. 

BRAZILIË. 
Ter hej innering aan de honderdjarige onafhankelijkheid 

verschenen onderstaande herinneringszegels : 
100 reis, b lauw: generaal V'piranga zijn troepen voorgaande 

in den strijd onder den ui t roep : »Vrij of 
dood«. 

200 reis, rood : beeltenissen van Don Pedro I enjosd Boni
facio: 

300 reis, groen : Gezicht op de tentoonstelling en de haven 
van Rio de Janeiro. 

In het volgend nummer hopen wij de afbeelding van deze 
zegels te kunnen geven. 

BRITSCHHONDURAS. 

In het nieuwe type, waarvan wij de 
eersteling vermeldden in het October
nummer verscheen de 35 cents, zwait 
op groen. Oud watermerk. 

BRITSCH OOSTAFRIKA. 

Voor het gebruik in het in bezit genomen 
Duitsch OostAfrika verschenen met den lokalen 
opdruk G. E. A. de i cent zwart en 10 cent 
oranje, beide in nevenstaande tcckcning. 

CANADA. 

De I cent oranje en de 2 cents groen ver
schenen met uitsluitend verticale tanding voor 
het gebruik in postzegelautomaten. 

Den heer van Gastel dank voor bericht. 

CYPRES. 

Alhier verscheen de i piastre rood en violet 
en de 22/1 piastres rood en blauw, beide met 
het watermerk in sierschrift. 

[TOUR PIASTRES 

■» ^^Ji ' V J k Jk. ï * È. ' i<^v:^ i DmvLEaN D E RAAT 
WATERGRAAFSMEER. ■ ^ ^ ■ l J t % ; # * J T m •► IgT = • (NT.T E L. X U I D 62S5 
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DANZIG. 
Het in het October-nummer vermelde betreffende den aan

maak der 20 mark-zegels in groot formaat is door de feiten 
achterhaald. De firma Yaar meldt ons de verschijning van de 
100 mark in de bekende teekening; kleur goud-groen met 
roode omlijsting. Mooi is anders ! 

DUITSCHLAND. 

M i g p « u y i B i n n m , , m i , | , 

* * ** ''-•^-^'•'^" nff»-*-l^*f l^j 

Voorts in het type der lo M. 
50 mark, leiblauv/ 

100 mark, donker violet op 
crème. 

Y. 

In het posthoorntype ver 
schenen : 

6 Mark blauw. 
20 » paars en oranje. 
30 » bruin en geel. 

E G Y P T E . 
Ter herinnering aan de troonbestijging van koning Fuad I 

werden de koerseerende zegels in Arabisch overdrukt m e t : 
»Koninkrijk Egypte, 15 Maart 1922«. 

Aldus zijn verschenen: 

Frankeerzegels, i, 2 , ' 3 , 4., 5, 10, 15, 20, 50, 100 en 200 
millièmes. 

Portzegels 2, 4, en 10 millièmes. 
Van de 15 millièmes verschenen de beide afwijkende typen, 

te herkennen aan de rand-inschriften. 
Binnenkoit zullen de defmitieve zegels van dit land ver

schijnen. 
FRANSCH SOMALIË. 

De 10 centimes verscheen in geel-groen en 
en groen ; de 30 centimes in karmijn. 

GAMBIA. 
' Dank zij de medewerkmg van den 
Heer v. Gastel zijn wij in staat van de 
in het vorige nummer vei melde nieuwe 
serie de afbeeldingen te geven. 

Met uitzonderng van de 4 en y'/ä 
pence, de i en 5 shilling, die het 
watermerk C. A. hebben, zijn alle 
gedrukt met 1-et nieuwe watermerk in 
sierschiift. 

In het kleine foimaat — zie afbeel
ding der 6 pence — zijn verschenen ; 

Vj d. groen. 
I » bruin. 
1V2 » rood. 

4 
S 
6 

d. donkerood. 
» geelgroen. 
» wijnrood. 

grijs. 7'/2 » bruin op geel. 
2'/2 » oranje. 10 » donkerblauw. 
3 » blauw. 

In het shilling-type verschenen : 
I shilling, bruin op geel. 

6, blauw. 
violet op donkerblauw. 

6, gl oen. 
violet. 
bruin op wit. 
groen op geel. 
geel-groen. 

De koningskop is op alle waarden in zwart afgedrukt. 

GUATEMALA. 
Hier verscheen een 12Y2 centavos, groen. 
Het Bulletin Mensuel vermeldt de verschijning van den 

opdruk 1922 25 centavos op onderscheiden waarden der 
uitgiften 1902—21. Met dien opdruk verschenen: 

30, 60, 75 en 90 centavos. 
i> 1,50 2, 3, 5 en 15 pesos. 

INDO-CHINA. 
Het Bulletin Mensuel vermeldt voor dit gebied de volgende 

nieuwe waarden cents en piastres en gewijzigde kleuren. 
Verschenen zijn in het 10 centime-type : 
Vs cent, blauw. i cent bruin. 
2/5 » donkerbruin. 2 » groen. 
4/5 » rose. 3 » violet. 
In het 20 centimes type : 
6 cents roodbruin 15 cents goudgeel . 
7 » olijfgroen 20 » blauw op geel 
8 » donkergrijs 40 » rood op blauw 
9 » geel op groen i piastreiblauw op groen 

2 piastres bruin-violet. 
Voorts verschenen de volgende opdrukken op frankeerzegels 

van de hiervoren vermelde typen : 
1 cents op 5 c. oranje 10 cents op 50 c. blauw. 
2 » » 10 c. groen. 11 » » 55 » violet. 
6 » » 30 c. lood-geel. 12 » » 60 » blauw. 

De portzegels verschenen eveneens met de 
waardeaanduiding in cents en piastre : 

6 cent olijfgroen. 
8 » zwart op lila. 

10 » blauw. 
12 » geel op groen. 
20 » blauw op geel. 
4o » rood op blauw. 

2/5 cent zwart. 
"/5 

INDO-CHINE 

rood. 
bruingeel 
groen 
violet. 
oranje. 

I piastre bruin-violet. B. M. 

ITALIË. 
De serie pakketpostzegels werd uitgebreid m e t : 

12 Lire, bruinrood. 20 Lire, lila. 

KAAP VERDE. 
In het Cerestype verschenen volgende waarden : 

centavos, oranje. 
wijnrood. 
grijs. 
blauw. 
roodbruin. 
ultramaiijn. 
donkergroen. 

Voorts werden van vorige uitgiften overdrukt 
o4 op 130 op 75 reis (Yvert no. 163). 
» » » » 80 » » » 139 
7> » s » 80 » » » l64 
» » ï » 200 » » » 166. 

4 
4V2 
5 
6 
7 

12 

15 centavos, bruinrood. 
30 centavos olijfgroen. 
40 » lichtblauw. 
60 » donkerblauw. 
80 » rose. 
1 E. lichtrose. 
2 E. donkerlila. 

B. M. 

LITHAUEN. -
Op frankeerzegels van onderstaande uitgifte verschenen de 

volgende opdrukken : 
3 centu op 20 Sk. 15 centu op 4 Auk. 

10 » » 2 Auk. 30 » » 8 » 

P P « T I ÉGÊCH A N,bEL 
WATERS RAAFSMËCR y-M^rjßk.jkmic DIR . L E O N D E RAAT 

=» ' ^ I N T . T E L : X U l D .62S5 . 
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In nieuwe teekening, waarvan wij de afbeelding in het vol
gend nummer hopen te geven, vei schenen : 

20, 40, 50, 60 Sk. 
I, 2, 3, 4, 5, 6, 8 en 10 Auk. 

LUXEMBURG. 

Bij de in het vorige nummer ver
melde dienstzegels met den opdruk 
»ofïiciel« (ten onrechte vermeld als 
ofïicifTl) zijn nog te voegen de 2 en 75 
centimes. 

MALAKKA. 

Verschenen : 
12 cents blauw, watermerk sieischiift. 
15 » rood op geel, » C. A. 

v. Gastel. 

MOZAMBIQUE. 
In het Gerest)pe verschenen: 

15 centavos, bruinrood. 
60 » donker blauw. 

MONACO. 

öo centavos lose' 
2 Es, donker lila. 

ii«w«vn<9«v99v«pn 

M*AMM Van het voiige type werden 
overdrukt : 

In bovenstaande teekening ver 20 c. op 15 centimes groen, 
scheen de 10 francskarmijn. 50 c. op i franc zwart op geel. 

Den heer Mutsaers vriendelijk dank voor bericht. 
NICARAGUA. 

De herinneringsseiie aan de loojaiige onafhankelijkheid, 
(Yvert nos. .417 tot 422 werd uitgebreid met 50 centavos, 
violet en zwart. Van deze serie werden vooits overdrukt met 
R. de C. Vale un cenlavo, de 1, 5, 10, 25 en 50 centavos. 

B M . 
NOORDWEST PACIFIC EILANDEN. 

De 1 d. violet van Australië werd overdrukt met den 3
regeligen opdruk N. W. Pacific Islands. 

Den heer Colago Belmonte vriendelijk dank voor toezending 
van een exemplaar. 

NOORWEGEN. 
Een nieuw zegel zond de heer H. D e t h 1 o ff, Kristiania, 

beurtelings Hoofdredacteur en Redacteur van »Nordisk Fil 
Tidskrift« den heer Robert, met de mededeeling, dat de tee
kening voor de 20 öre ingevoerd, niet onmogelijk ook voor 
andere waarden zal worden gebiuikt. Na sedert vijftig jaren 

in een zelfde teekening de zegelwaaiden 
te hebben gezien is men het moede 
geworden, hoewel de teekening naar 
het heette werd gemaakt voor het 
la lgemeene volk«. Het is jammer, dat 
het zegel, het X der ontwerpen, een 
»witte« omranding behield i de drukker 
was echter niet te bewegen het geheel 
in eenzelfde kleur te drukken. Dit is 
wel degelijk te betreuren, daar het 
effect van de niet gekleurde teekening, 
de leeuw, de landsnaam en de waarde, 

zeer sterk erdoor wordt veiminderd, ik zou zeggen »geheel 
vernietigd«. Een en ander wordt bevestigd door ontwerp VIII 
— zie »Nordisk F. T.« Oct. bladz. 122 — dat van denzelfden 
teekenaar, heer Johs. Kolbel, is, als de op voorstel van heer 
Dethloff gewijzigde ontwerpen van Juli 1921, aflevering ia , 
enz., de eerste ontwerpen tot en met V/r. geven allen den 
Kroon te zien met een zichtbaar deel van den microscopischen 
leeuw, die als 't ware even te voorschijn komt kijken of alles 
wel in orde is, en met al of niet een posthoorn er onde r ; 
het ontwerp VI heeft den leeuw inplaats van den posthoorn 
onder een veel kleineren, overigens tennaastenbij ' gelijken 
kroon, enz. 

Het hoofd der postzegels van het Hoofdbestuur der Posterijen 
hield een voordracht over de ontwikkeling van het nieuwe zegel 
in de Kristiania Filatelist Klub op 7 Aug. j .1. Op 2 October begon 
de druk en op 5 October leverde de boekdiukkeii j de eeiste 
500.000 zegels in het nieuwe type. Vermelding verdient nog 
hoezeer de Postbesturen van Scandinavië de Philatelisten 
waardeeren. Van de eerste op 2 October gereed gekomen 
nieuwe postzegels, ontvingen de Koning, de Minister van 
Handel en andere notabelen zoomede a l l e t e r v e r g a 
d e r i n g d e r K r i s t i a n i a F i l C l u b v a n 2 O c t . 
a a n w e z i g e l e d e n e e n e x e m p l a a r . De zegels 
werden eerst op 9 October aan de postkantoren toegezonden 

Dezelfde kunstenaar is bezig aan een nieuw ontwerp voor de 
kronenwaarden. 

In de naaste toekomst zal waarschijnlijk weder locaalport 
worden ingevoerd, en dan zullen wel de 15 örezegels in de 
teekening der nietiwe 20 öre komen ; de donkerblauwe kleur 
zal voortreffelijk bij deze teekening passer, terwijl de heer 
Dethloff het mogelijke zal doen de teekening te doen ver
grooten, door de zegelkleur te doen reiken tot aan de tanding. 

OOSTENRIJK. 

In nevenstaande teekening vcischeen 
de 200 klonen rose. 

POLEN. 

De 20 mark, roodbruin van 
nevenstaande uitgifte verscheen 
in kleiner foimaat. 

B. M. 

PORTUGAL. 
De seiie portzegels werd uitgebreid met een 10 centavos, 

olijfgioen. 
PORTUGEESCH GUINEE. 

Dezelfde waarden vermeld onder Kaap Veide en in de daar 
onischreven kleuren, verschenen in het Cerestype voor dit 
geb ied ; bovendien de i centavo, geelgroen.  B.M. 

u■J^^hJ^:^HlJW!f.t?^.Tj^ 
WATERGRAArSMEER «"NOTAARE C _ D(R. :LEON D E : R A A T 
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RUIVIENIË. 

« ^ iwwwa 

>i? 
•^•^ ih 

■MWVVI nwwvvH 

MftÉ«*É*MAMi«M*M^MMMld 

Onze correspondent te Bucaiest, de 
heer Gruen meldt ons de verschijning 
van de volgende nieuwe uitgiften, beide 
in nevenstaande teekening; 

5 bani, zwart. 
50 » oranjegeel. 

Dank zij de vnendelijke bemiddeling 
van den heer Felix Gruen te Bucarest 
zijn we in staat hierbij de afbeeldingen 
te geven van de nieuwe kroningsserie 
waarvan wij de details gaven in de 
kroniek der vorige maand. 

De 5 bani vertoont den dom 
te Alba Julia, waar de kroning 
plaats vond. 

De 50 bani de wapens dei lan
den, die Gioot Rumenié uitmaken. 

De I Leu : Koningin Marie, als 
verpleegster. 

De 2 Lei : beeltenissen van 
Michael den Dappere en Koning 
Ferdinand met Helm. 

Verdere zegels lagen ons nog 
niet voor. 

Genoemde correspondent geeft ons 
voorts de oplagecijfers der onderschei
den waarden, hem medegedeeld door 
het poitbestuur te Bucaiest. 

Gedrukt werden : 

i(fliW:5o 
i   , . ; ; , . . ; ' , . . . ^ 

\r^_J :M'-i 

^B 
m 

5 
25 
50 

I 
2 
3 
6 

m 

bani , 

Leu 
Lei 

deze 

2 millioen stuks. 
400.000 
4 millioen 
I » 
I » 
200.000 
100 000 

zegels is bereids een wilde 
speculatieve handel ontstaan, waaraan 
de Rumeensche postambtenaren niet 
vreemd zijn. 

Gelet op de hooge oplaagcijfers, zelfs 
van de 6 Lei, is het naar onze mee
ning volstrekt overbodig vooi deze 
serie een fancyprijs te betalen. Men 
wachte kalm af met den aankoop 
tot de gevraagde prijzen zich hebben 
aangepa'it aan de nominale waarde der 
zegels. 

^www» 
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SAARGEBIED. 

De sei ie in Fransche munt werd 
uitgebieid met de 5 fiancs bruin en 
biuinrood. 

SALVADOR. 
De 29 centavos zwart der uitgifte 1916 weid overdrukt met 

26 ets . 
De dienstzegels werden uitgebreid met : 

I, 2, 5, 6, 25 en 60 centavos en i Colon. 

Daartoe werden de frankeerzegels der uitgifte 1921 overdrukt 
met oficial. B. M. 

SEYCHELLES. 
In nevenstaande teekening, doch met »Postage« 

links en »Revenue« rechts verschenen onder
staande waarden, alle met het watermerk in 
sierschrift : 

3 cents zwart. 
4 » groen. 
6 » paars. 

12 cents rood. 
15 » geel. 
50 » blauw. 

Den heer van Gastel dank voor bericht. 

SIAM. 
In verband met de portowijzigingen verscheen de 25 Satang 

. donkerblauw. 
De 15 Satang thans in blauw, zal door de kleurwijziging der 

25, in een andeie kleur moeten veischijnen. 
SYRIË (Fransche bezetting). 

De 5 centimes oranje van Fiankiijk werd voorzien van den 
opdruk 25 centièmes. B. M. 

S MARINO. 
In het kleine type verschenen : 

10 centimes, oranje. 25 centimes, blauw. 
20 » bruin. 45 » roodbruin. 

In het grootformaat: 
15 centimesgroen. 

^ ^ ^ ^ 80 centimes blauw. 

ST. THOMAS EN PRINCIPE. 
De zelfde waarden als van Kaap Verde verschenen voor dit 

gebied, bovendien de i cent geel groen. Allein hel Cerestype. 
Voor de kleurbeschrijving wordt verwezen naar het vermelde 

onder Kaap Verde. 

>i9m*mtmmr^fV9^m 

MkMIMMIÉAtM 

TANGANYIKA. 
De heer van Gastel zendt ons de 

volgende »hooge« waardenter inzage, 
alle met het watermerk (liggend) in 
sierschrift: 

1 shilling, groen en zwart. 
2 » bruin » » 
:; » zwaï t. 

» rood en zwart. 
» blauw en zwart. 

Pond, oranje en zwart. 

5 
10 

I 

De giiaffekop is bij deze hoogere 
waarden in een andere omlijsting ge
plaatst dan bij de »cents waarden, wat uit 
nevenstaande afbeeldingen mogeblijken. 

TURKIJE. (Ital. kantoren). 
Met den lokaalopdiuk verschenen; 

" r 30 para op 2 centimes, roodbruin. 
1,50 piastre op 20 centimes, oianje. 

Met den lokalen opdruk verschenen op Itahaansche zegels 
der uitgifte 1901 —17 : 

30 paia op 5 centimes, groen. 
blauw. 

biuin. 
violet. 
donkerkarmijn. 
bruinrood, 
gl oen en bruin, 
blau.v en rood. 
olijfgroen en rood. 

i .So 
375 
375 
4.50 
7.^0 

1=; 
8.7S 

45 
QO 

piastre 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

» 
» 
> 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

25 
25 
4 0 
50 
60 
85 

I Lire 
5 " 

10 » 

PPS TX EG EL H A NOEL 
W A T E R G RAAF SMEEK HiilTAAiPl t C i » ^ ^ DIR. L E O N D E RAAT 

= • IHT.TEL. X Ü I D 6255 
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Voorts kwamen u i t : 
Smirne piastre 3 
Constantinopali » 3 

Hat expresse-zegel i L. 
met 15 piastre. 

URUGUAY. 

op 30 centimes. 
» > » 
20 op 30 centimes werd overdrukt 

B. M. 

De in het September-nummer vermelde 
portzegels werden uitgebieid m e t : 

I Centavos, blauw-groen. 
3 » bruin-violet. 
5 » blauw. 

10 » grijsgroen. 

V. S. AMERIKA. 
Met de beeltenis van den president Hayes verscheen de 11 

cents, lichtblauw. Dit zegel is het eerste van een geheel 
nieuwe serie, die achtereenvolgens zal uitkomen. 

De nieuwe 11 cents werd uitgegeven op i October j . l . den 
looen geboortedag van President Hayes. 

Binnenkort zal als tweede van de nieuwe serie verschijnen 
het 5 cents »Rooseveltx-zegel. 

ZWEDEN. 
In het posthoorntype verschenen : 

35 Ore geel. 
45 » bruinzwart. v. B. 

/® Poststukken. ( ^ 

Neder land . Btiefkaarten. Bij de allerlaatste briefkaart van 
7J/2 cent met lange deelstreep zijn 3 verschillende typen vast 
te stellen: n.l. de onderste adreslijn ligt op gelijke hoogte als 
de stippellijn achter »Afzender« of + i m.M. daaronder of daar
boven. Ik trof ook reeds 2 kartontinten, grijs en zeemkl. grijs. 
Mr. Voss, vriendelijk dank! 

Neder l . Ind ië . Enveloppen. Met de oude lichtblauwe quadril
leering en met dezelfde snede als het couvert van 12J4 cent, 
oranjerood, hetgeen ik in Maart van dit jaar opnam, ligt nu een 
enveloppe dezer waarde voor mij in wijnroode kleur, papier is 
ook grijsachtig wit. In verband met het feit. dat het papier der 
nieuwere enveloppen (ook van de andere koloniën) een andere 
cjuadrilleering vertoont, vermeen ik dat de bovengemelde geen 
lang bestaan zal hebben. De chronologische volgorde der la}/^ 
cents-couverten is mij echter niet geheel duidelijk. 

Env. 12I/2 cents, wijnrood. 
Postbladen, Het zal den lezers vermoedelijk intresseeren, dat 

er van het voor eenigen lijd verschenen postblad proeven bestaan; 
de 2de regel van den voordruk luidt daarbij »SOERAT POS«, 
hiermede werden 2 proeven gemaakt, eerst in wijnrood, daarna 
roodoranje, vervolgens weid »Soerat« (brief) gewijzigd in »Lembar« 
(blad); de oranjeroode kleur bleef. 

Briefkaarten. Ook van de verhuiskaart uitg. 1909 werden 2 
proeven gemaakt, een in zwart op dun, wit papier, nog zonder 
bedrukte achterzijde (dit is meer een drukproef), de ander op 
grijsgroen carton met olijfgroen zegel. 

De verhuiskaait der uitgave 1919 met ongearceerden waarde
stempel en 17 regeligen tekst op de achteizijde werd mij voor
gelegd op zeemkl., in plaats van wit carton, hetgeen naar mijn 
meening geen verkleuring was. 

Als de beeren verzamelaais den
ken, dat ze met een volledige col
lectie Nederlandsche opdrukkaarten 
(is er daarvan wel één gelukkige 
bezitter?!) aan het eind zijn, ver
gissen zij zich lichtelijk; nu begint 
Insulinde. Voor mij ligt de kaart van 
5 cent, geel carton, zegel niet gear-
leerd, hierover heen een groote, 
groene sieropdruk, waarin »ZEVEN 
EN EEN HALVE CENT« in blok-
letters is uitgespaard ; in de boven-
en benedenhoeken »NED: INDIË; 
ook de dubbelkaart zag ik. 

Br. 71^ c. op 5 c , 7I/2 + 7J.2 c. op 5 + 5 c. lilarood. 
Voordat deze opdruk werd aangenomen, zijn 4 proeven ge

drukt in cijfeitype nl. 7I/2 cent (in sierletters, tweeregelig) en 
7 ^ C E N T (lange, gewone letters, eenregelig) beiden in blauw 
en groen; deze voldeden blijkbaar niet. 

Cnra(jao. Enveloppen, Mij werden de volgende nieuwe cou-
\'erten getoond, alle met de nieuwe quadrilleering aan de bin
nenzijde. 

Env. 12V2 c. oranjerood. 
» 5 -f- 'i'Yi c. olijfbruin. 
» I2J4 + iVi c. lichtblauw. 

Uit de afbeelding bij Suriname blijkt, dat men bij Kolonien 
de Deensche methode gevolgd heeft en een suppletie-zegel heeft 
laten bijdrukken in de kleur van het eerste zegel. Zooals men 
ziet, is de 2de waardestempel onder den eersten geplaatst ; er 
bestaat echter een exemplaar van Curasao, waarbij het cijfertype 
links van de Koningin is geplaatst; dit is een proefdruk, die niet 
weid geaccepteerd, daar d e r a n d van de rechterzijklep juist onder 
het 2de zegel doorliep en daardoor de kans bestond op onzuiver 
afdrukken. Deze pioef is in 't grijs, 5 -f" 2V2 cent. 

Ik maak uit het bovenstaande de conclusie, dat er ook enve
loppen bestaan zonder bijgedrukt zegel, van 5 cent olijfbruin en 
1214 cent lichtblauw (de oude kleuren waren zooals bekend, kar
mijn en donkerblauw); het is de vraag nu of deze nog in gebruik 
zullen komen of zijn, of dat de geheele oplaag misschien »bijge-
zegeld« is. 

Briefkaarten. Men deelde mij mede, dat de reden der laatste 
cartonwijziging (v'an geelachtig in grijs) was, dat het eerste niet 
meer te verkrijgen was. Indië kon zooals bekend, nog worden 
voorzien, Curagao echter niet meer; hierom treedt dus deze 
kolonie met kaarten van grijs carton op, alle met scheidingslijn; 
de volgende catalogiseer ik: 

Br. 5 c. groen op grijs (cijfertype). 
» 7f/2 c. en 7!/^ -f- 7)/^ c. bruin op grijs (cijfertype). 
» 12^2 c. en 1 2 ^ -f- \lVt c. oranjerood op grijs (Koningin). 

De kaart van 71^ -f- 7J/2 c. komt voor met en zonder punt 
achter »Antwoord).«, zoowel op de eerste als op de tweede kaait . 

S u r i n a m e . Ook hier nieuwe enve
loppen met de nieuwe i quadrille« en 
wel : 

Env. ro c. lila (Koningin). 
» I2i..^ + lYi c. lichtblauw. 

Ook hier rijst de vraag of de enve
loppe van 1 2 ^ c. lichtblauw in ge-
biuik is gekomen. 

Briefkaarten, En ook hier de nieuwe 
kaarten op grijs car ton; de opmerking 
van de punt bij Curafao, geldt niet 
alleen voor de onderstaande 71^ -|- 7V2 
c , maar ook van de 25̂ 2 + 21^ c. (n ' . 
16). Ik beveel mij voor opgaven hierom
trent aan. 

Br. 7)4 c , 71^ - f 7I/2 c. bruin op 
grijs (cijfertype). 

Br. 12I4 c , 12)/^ -(- lïYi c. oranjerood 
op grijs (Koningin). 

Br . Beehnaualt ind. Van de in October '21 gecatalogiseerde 
enveloppe voor aanget. brieven van Engeland voor 4 d. met 
opdruk 5V2 d. enz. ligt nu ook het kleinste formaat voor mij. 

Env. aanget. br. 5 '/2 d. op 4 d. groen, form. F . 
Br . I nd i ë . Het couvert van V2 anna met Koning George, 

form, k ontving den zwarten opdruk »TWO ANNAS«. De 
enveloppe van dezelfde waarde, die den opdruk 9 pies veikreeg 
(zie Maandbl. Mei '22) had formaat f. 

Env. 2 a. op '/a ^'i g^'o^n, form, k. 
Canada. Een nieuwe kaart voor het binnenland met Koning 

George. 
Br, I c , oranje. 
Czechoslowaliië. Hier veischeen de dubbelkaart voor het 

binnenland en een nieuwe enkelkaart voor het buitenland, met 
Fransche en Czechische opschriften: zegel, bevrijde maagd. 

i J j f l i ^ J i m J B ' f ü r i . l j l 
IWATCRGRAAFSMCCa •M-Yi^AR ^C^ ^ _ D I B . L E O N D E RAAY 

= ^ INT.TEU. XÜIO 62S5 
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Br. 50 + 50 h> geelgroen op geel. 
» 150 h., rood op geel, (prijs 160 h.) 

Cyprus. De kaart van 1 pias. rood (George) werd zwart over
drukt met »2 piastres« (tweeregelig) en 3 groote blokken op de 
oude reeds opgedrukte waarde. 

Br. 2 pias., op 21/j pias., op i pias., rood. 
Pransche Soudan. De enveloppe van 25 c, van Bovensenegal 

en Niger (dromedarisrijder) wordt zwart overdrukt met »Soudan 
Frangais», in deze laatste kolonie opgebruikt. 

Env. 25 c , zwart en groen, form. C. 
HongarQe. Met het jaarcijfer 1919 ligt voor mij een kaart 

van 10 f. voor het buitenland; rechts zegel zonder K I R « , links 
nietversierd wapen; tekst in Hongaarsch en Fransch. 

Br. 10 f., rood op zeemkl. 
Rumenië. Een eigenaardige kaart van dit land is de laatst 

uitgekomene; rechts een groot borstbeeld van Koning Ferdinand, 
buitengewoon weinig geflatteerd; boven de scheidingslijn een 
groot wapen; rechts de landsnaam, de waarde, en Rumeensche 
en Fransche opschriften, alles in rood. 

Br. 2 lei., rood op wit. 
Senegarablë. Een nieuwe enveloppe met inlanders als zegel. 
Env. 25 c. oranje en zwart, form. c. 
Soudan. De Kameelrijder treedt ook nu weer op als waarde

stempel bij de volgende stukken : 
Env. 2 mill., oranje, form. b . 

» 5 mill., bruin, 10 mill., rood, form. a. 
Env. aanget. br. 15 mill., blauw, klein zegel, form. G. 

» » » 2'/2 pias,, olijf, groot » » G. 
Tuuis, In dit land kwamen 2 nieuwe enveloppen in omloop 

met den pleegenden landsman als zegel; zonder verderen over
druk. 

Env. 20 c , bruin, 25 c , violet, form. b. 
Wnrtemberg. Zeer zeldzaam schijnt te zijn, de dienstkaart in 

het Septembernummer '21 van het Nederlandsch Tijdschrift ge
meld met den zwarten opdruk »125«; er schijnen e rmaa rwe in ig 
gedrukt te zijn, die zeer kort in koers bleven. 

D. Br. 125 (pf.), op 30 pf., blauw. 
IJsland. Met Koning Christiaan liggen 2 nieuwe kaartbrieven 

voor mij : 
Kbf. 20 a., groen, 20 a., paarsrood op lichtblauw. 
Zanzibar. Ook hier portoverhooging; kaai t n*. '22 ontving 

den zwarten opdruk. 
Br. 12 c. op 6 c , rood. 

Afstempelingen. 

Nederland. Met betrekking tot den in no. 9 vermelden stem
pel uit 's Gravatihage met Inschrift »GRAFÉLYKE ZALEN« 
vernemen wij van bevoegde zijde dat het bijkantoor «Grafelijke 
zalen« gedurende de jongste internationale conferentie werd 
opengesteld speciaal ten behoeve van de Pers. Het bijkantoor 
was gevestigd in eene afdeeling van de Ridderzaal op het Bin
nenhof, waarin tevens was ingericht een aparte kamer voor de 
journalisten. Het bijkantoor met zijn aankleve werd dan ook 
door de internationale journalisten hun »pershuis« genoemd. In 
het bijkantoor waren o.m. 8 telefooncellen geplaatst. Onzen 
berichtgever danken wij hartelijk voor zijne mededeeling ! 

België . Heer Gregoor is zoo vriendelijk ons uit Antjverpcn 
een drukwerk te doen toekomen waarop de 10 ets. postzegel 
vernietigd is door een zeshoekigen stempel. In het midden de 
datum zooals die ook in de ronde handstempels voorkomt: 

19—20 
22 

' IX ' 
1923 

met bovenin ANTWERPENANVERS en onderaan NAGEZIEN
VERIFIÉ. In tegenstelling met den in no 6 vermelden drukwerk
censuurstempel uit Getit is bovenstaande ons niet uit de eerste 
2 oorlogsmaanden bekend. 

Voor de van 9—25 April a.s. te Brussel te houden Jaarbeurs 
werd reeds in October jl. reclame gemaakt. 

Brussel (Nd.) s tempel t : % 

4E FOIRE COMMLE 
BRUXELLES 
925 AVRIL 

1923 

4E JAARBEURS 
BRUSSEL 

9—25 APRIL 
1933

Duitschland. Wij ontvingen van den heer Heinr. Treitel, 
Charlottenburg, leider der »Beschaffungsstelle für Werbe — u. 
Gelegenheitsstempel« de volgende propagandastempels : 

Ässmannshausen, dubbelringstempel met inschiift: 
A S S M A N N S H A U S E N a m R h e i n . B a d u. K u r h a u s 

 S p r u d e l g e g e n G i c h t  R h e u m a  B l a s e n  N i e r e n 
l e i d e n . 

Bad Salsschirf, dubbelringstempel 
B A D S A L S S C H I R F  h e i l t G i c h t  B o n i f a z i u s 

b r u n n e n. 
EltvilU stempelt : 
E l t v i l l e i m R h e i n g a u — S t a d t d e s W e i n e s 

u n d d e r R o s e n . 
Berlijn. In het tijdelijk postkantoor op de groote postzegel

tentoonstelling was een groote dubbelringdwarsbalkstempel in 
gebruik met omschrift POSTWERTZEICHEN AUSSTELLUNG 
1922, in het bovenste segment een zwaar gedecolleteerde dame 
die uit haar rechterhand een postduif laat vliegen met een brief 
in den snavel en in het onderste segment B E R L I N 

W 62 

B e n u t z t 
Hamburg Links van den datumstempel d i e —— 

rzr: L u f t p o s t ^ = 

Onder dank aan den heer Vogel vermelden wij de volgende 
afstempeling uit Mittenberg. 

M i t t e n b e r g benevens een afbeelding van bergen en 
H o h e n l u f t k u r o r t dennen en SOMMER  u. WINTERSPORT 

Leipzig. Heer Smeulders danken wij de afstempeling 

V e r g i sz n i c h t : 
a u f P o s t s e n d u n g e n : 

S t r a s s e u. H a u s n u m m e 1

Wiesbaden maakt voor elk seizoen reclame. Links van den 
datumstempel staat n u : W i e s b a d e n 

d a s 
W e l t K u r b a d 

FÜR H E R B S T U N D 
W I N T E R K U R E N 

Engeland. Op een couvert, hetwelk de heer Gregoor ons toe
zendt, en bestemd was om de reis naar Nederland per vlieg
machine te maken, doch per gewonen postdienst arriveerde, was 
een violet rubberstempel geplaatst: 

NO F L I G H T 1 
S E N T 

O R D I N A R Y 
BY 

S E R V I C E . 

De in no. 7 vermelde afstempeling uit Londen die reclame 
maakt voor de »Imperial Telegraaf Maatschappij« zagen we o a. 
ook uit Liverpool en Neivcastlc on T/«« terwijl de heer Smeulders 
ons deze uit Leicester voorlegt als continueerend machinestempel. 

Om niet te laat te komen, wordt nu reeds propaganda gemaakt 
voor de in 1924 te houden tentoonstelling. Cardiff heeft als 
continueerend machinestempel C F in driehoek, waarnaast de 
Britsche Leeuw tusschen 5 golflijnen, hierboven BRITISH EMPIRE 
en beneden EXHIBITION 1924, ook te Brighton wordt deze 
stempel gebruikt. 

Ierland. Mr. Norman WalHs is zoo welwillend ons mede te 
deelen dat de volledige tekst van de in het vorige nummer ver
melde afstempeling uit Baile 'Atha Cliath (Dublin) oorspronkelijk 

LEARN IRISH 

luidde ' ^ ' ' ^GAMEs '^^ ■ '"^^'^h'^n golflijnen geplaatst. 
AUG 5—14 

DIR . L E O N I D E RAAY 
iHT.TEU. X 0 » 0 6 Z 5 5 
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Ook Cojcaigh (Cotk) maakte reclame voor deze spelen dooi 
den stempel 

L E A R N I R I S H 
T A I L T E A N N G A M E S 

A U G S—14 

Na 14 Augustus zijn de 3 resp 2 ondeiste legeis uit den 
stempel gelicht, zoodat alleen het verzoek om leisch te leeren 
IS blijven staan Op een dienstbnef uit Dublin kwam dit verzoek 
eveneens voor in roode inkt, nl 

B A I L E ' A T H A C L I A T H 
L E A R N I R I S H 
O F F I C I A L D 
P A I D " '922 

MAY 26 

Onzen coriespondent haitelijk d a n k ' 
Kle in lz ië De Italiaansche post gebiuikte te Smyrna sedeit 

e n d [918 den londen veldpoststempel »POSTA MILITARE 171«. 
Tijdens de catastrophe in September jl schijnt deze stempel 

(tijdelijk') zoek geraakt te zijn, doch de Italianen b l ' k e n zeei 
spoedig na den biand zich wedeiom te Smj ina gevestigd en de 
post verzonden te hebben. Op eenige biieven, in de laatste 
dagen van September aldaai gepost, was over de gewone Itali
aansche postzegels een lubberstempel geplaatst 

R, POSTE 
ITALIANE 

<->SMIRNE <-> 
welke stempel slechts eenige dagen blijkt gebiuikt te zijn, want 
de stukken in begm October verzonden, waren wederom met 
voornoemden veldpoststempel voorzien. De Fransche post is 
hier eveneens wedei werkzaam en gebruikt den bekenden veld 
poststempel »1 resor et Postes 528«. Van de Kemahstische e n d e 
Pritsche post zagen we na den brand nog geene stempelafdruk 
ken uit Sm>ina of omgeving 

Hongarfle. Voor den 24 Sept. j l . te Budapest gehouden 
Philafelistendag luidde de afstempeling 

(gekroonde posthoorn) 
B É L Y E G G Y U S T O K H E T E 

B U D A P E S T 
K I A L L 1 T A ' S 

1922 S Z E P T . 24 
Spanje. Gedurende de poststaking hebben postambtenaien 

de aardigheid uitgehaald de postzegels in plaats van met den 
datumstempel te vernietigen met de afste.Tipeling 

V I V A 
E L C U E R P O dit IS »Leve het korps postambte 

].p naren! Staking van 1922« 

C O R R E O S ! 
H U E L G A D E 1922 

Te Saragossa hadden zij besloten de coirespondentic ongefian 
keeid dooi te zenden en plaatsten dan hieiop 

of in plaats van de ondeiste regel 
ook .AGOSTO DE 1922. 

N o s e f r a n q u e a d e 
a c u e i d o c o n e l m a 

n I f 1 e s t o 

hetgeen beduidt 
»Men flankeert niet o\eieen
komstig het manifest « 

Verder kwamen vele br ie \en aan, waaivan de postzegels afge
stempeld waren met caoutchoucstempels der d n e i s e Kamers 
\ an Koophandel in Moletten inkt Wij ontvingen o a. een brief 
uit Vigo, die de reis naar Amsteidam via Buenos Aires gemaakt 
had Mogelijk had men in Amsterdam wel d e \ o o r Z u i d Amerika 
bestemde mail ontvangen, want deigelijke verkeeide expedities 
schijnen opzettelijk door de sabotage plegende ambtenaien te 
zijn geschied. 

Vereenigde Staten. Den heei A H Pike te Buffalo, Redac 
teurUitgever van het maandblad »Collectors' Digest« gewijd aan 

de poststempels en officieel orgaan der »International Postmark 
Society«, danken wij onderstaande afstempelingen, bijna alle in 
een lechthoek en rechts 7 lijnen 

Atlantic City. ATLANTIC CITY PAGEANT 
SEPT. 6, 7, 8, 1922 

Buffalo. REGISTERORINSUREVALUABLE MAIL 
Chicago. JOIN T H E  NAVY  TRAINING  TRAVEL. 
Cleveland(Uhto) VISIT  CLEVELAND'S EXPOSITION  SEPT 

18 281922. 
Cueio, Texas,. Vlagstempel waarin een snelloopende fazant of 

steppenhoen, waarboven m een band CUERO 
TEXAS NOV. 910 u 1922 

Denver (Colojado). ROCKY MOUNTAIN  NATIONAL P A R K 
OPEN JUNE 15IH  TO OCTOBER i s i . 

Desnwmn (Iowa). IOWA S T A T E FAIR DESMOINES 
AUG. 23  SEPT I. 

Detroit (Muh) ADDRESS DETROIT MAIL  TO N E W 
STRLETNUMBERS. 
INTERNATIONAL AERO  CONGRESS 
OCT. 7 1213141922. 

Dubuque (Iowa) kXiXiKYJiy'a DUBUQUE MAIL TO N E W 
S T R E E T  AND N E W NUMBER 

Mobile (Ala). ALABAMA'S SEAPORT  DEVELOPMENT 
MEANS ALABAMA'S ■ PROSPERITY 

Springfield (Mass) AMERICAN  PHILATELIC SOCIETY 

CONVENTION AUG 14171922. 
Terwijl heer Makkreel ons nog toezendt: 
San Francisco. CALIF. INDUSTRIES  EXPOSITION  SAN 

FRANCISCO  OCT 728 1922. 
Baltimore BALTIMORE  W E E K OCTOBER  22 TO 28TH 

Kroniek der Maand. 

Australië. Onze geachte medewerker, de heei E Colafo Bel
monte te Sjdne>, zendt ons een brief ter inzage, per luchtpost 
verzonden van Derby (West Australië) naar Sydne) . De buef i s 
gefrankeerd met twee stuks 2V2 d van het kangeroet)pe en 
draagt de, met gekleurd potlood onderstreepte aanwijzing »for 
aerial transmission«. Het stuk is van Deiby per vliegtuig ver
voerd naar Geraldton, eveneens in West. Australië om verder 
pei trein via Perth, Adeleide en Melbourne zijn besteniming te 
bereiken Als bewijs van de groote afstanden in dat werelddeel 
ZIJ veimeld, dat de brief ondeiweg was \ a n i4 tot 30 Augustus j 1 

L'it het afschrift van een schrijven van den postdirecteur te 
Deib> blijkt, dat \ oo r de oveibrenging per luchtpost geen af
zonderlijke zegels worden gebezigd, het extra luchtrecht ad 3 
pence is m gewone zegels te voldoen 

Den heer Belmonte hartelijk dank \ooi bericht 
Liberia. Het Bulletin Mensuel vermeldt de ophanden zijnde 

verschijning van een serie, ter hei denking aan de loojarige on
afhankelijkheid van deze Negerrepubliek, 

Hetzelfde blad beuch t voorts, dat de tegenwooidige serie vei
vangen zal worden door een andei e, bijzonder kunstvol uitgevoeid 

Litlianeu Sedert i Octobei j 1. is de munt van dit land 
gewijzigd in centu en litas 

De litas heeft een waarde van ^ 25 cent , de centu is het 
honderste deel van de litas. 

In verband met deze nieuwe munt zijn derhalve lal van nieuwe 
frankeerwaaiden te verwachten , de centu opdiuk deed reeds zijn 
entiee, men zie daaivoor de nieuwe uitgiften in dit nummei 

New. Foundlaud. Ook hier is een nieuwe seiie te veiwachten 
Rhodesia Op 27 October j 1 werd een referendum gehouden 

0"eraanshiiting van dit land ïuj de Unie van Zuid Afrika. 
Wordt tot aansluiting besloten, dan is Rhodesia als afzonderlijk, 

albumblad afgesloten. 
St. Kitts. Ter herdenking aan de 300jarige kolonisatie van 

dit eiland m 1923 zal een herinneringsserie verschijnen. 
De opbrengst van den verkoop zal benut worden voor den 

aanleg van een openbaar park ' 
Trinidad. Stamp Collecting meldt, dat alhiei binnenkort een 

serie in nieuwe teekenmg is te veiwachten. 

WATERORAArSHCEK 
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Zweden. Met ingang van i October j . l . zijn de posttarieven 

verlaagd. (Waar blijft Neder land?) . 
De tarieven zijn dan voor brieven binnenland 15 Ore (vroeger 

20 Ore) ; bui tenland 30 Ore (vroeger 40 Ore). Voor Finland, De
nemarken en Noorwegen blijft het poit bepaald op 20 Ore. 

In verband hiermede en om te voldoen aan de internationale 
bepalingen zullen verschijnen. 

20 Ore rood. ] 30 Ore blauw. 
Zwitserland. De in de vorige Maandkroniek vermelde 

opdrukken »Société des Nations« werden aangevuld met de 20 
centimes lila op bruin. v. B. 

Veilingen. 

Uitslag van de Rijks-Zegelveiling op 7 September 1922 

> > 

12 

16 
17 

19 
20 
21 

OMSCHRIJVING VAN DEN KAVEL. 

Binnenlandsche frankeerzegds. 
ongeveer 500 stuks van f 0,50 uitgaaf i 1899. 

3000 0,50 1914 en 
2000 0,30 1910 

» 300 » o,o4i/̂  » 1919, 
500 0,20 1908, 
300 0,50 1898/99 en 
50 0,50 1896 

» 2000 » 0,50 » I9i4-, 
1000 o,22Vj* 1898/1899, 
1000 o,i7 ' / j 1910 en 
200 0,041/j 1919 

» 200 » o,i2Vj » 1898/1899, 
500 0,171/2 1906, 

1000 0,171/2 1910 en 
500 0,221/2 1898/1899 

» 3000 » I,— » 1899, 
500 o,4o 1920, 
500 0,60 1920 en 

50 0,50 1891/1893 
» 300 » o,4o » 1920, 

30c 0,60 1920, 
200 opdruk veertig cent op 30 cent en 
200 zestig cent op 30 cent 

» 200 » vier cent op 4I/2 cent 
200 veertig cent op 30 eent en 
200 zestig cent op 30 cent 

» 500 stuks van f2,50 uitgaaf 1898/99 en 
500 5,— 1898/1899 

» 2000 » I,— » 1898/1899, 
500 2,50 1898/99 en 
200 5,— 1898/1899 

» 10 » 10,— » 1905 
yubileumzegels 181 3—IQ13. 

ongeveer 120 stuks Jubileumzegels in 10 complete 
Seriën 

» 50 . » van f 10,— 
» 500 » f 5,— 
» 500 » f 2,50 
» 500 » f I,— 
» 200 » f 0,50 
» 65Q » gemengd tot f 0,50 
» 5 opdruk f 2,50 op f 10,— gewone 

zegel en 
15 opdruk f2,50 op f 10,—Jubileum

zegel 
Porkegeh. 

ongeveer 5000 stuks van Nederland laatste uitgaaf 
700 
600. 

2000 
200 
200 

de Ruiter-portzegels tot f 0,50 
gemengde portzegels,w.o. van 
Nederland uitgaaf 1894/1896 
en opdruk 6I/2 op 20 cent 
van Nederland laatste uitgaaf 
de Ruiter-portzegels tot f 0,50 
van Nederland uitgaaf 1894/96 

Hoogste 
in

schrijving 

/ 13,10 

» 11,10 

» 2o,4o 

» 28,40 

» 31,10 

» 5 0 , -

» 35>-̂ o 

. 1 6 5 , -

» 84,— 
" 145,25 

» 102,— 
» 372,— 
» 605.75 
» 255,60 
» 106,10 
» 70,55 
» 60,10 

33,10 

69,30 
33,15 

54,60 

C TO 

23 

24 

25 

OMSCHRIJVING VAN DEN KAVEL. 

Frankeersegeh fan de Nederlandsche Koloniën. 
ongeveer 500 stuks van N. O. Indië, laatste uit

gaaf vóór 1908, 
uitgaaf 1914, 

idem, 1906 ä f i ,—en 
idem, 1914 a f l,— 
van N.O. Indië, f i,— uitg. 1906 

-> f 1, — 1914 
» f2,50 1906 
» f2,50 1914 
» opdruk „Java" 

tot f 0,50, 

1500 stuks idem 
2C0 
100 
500 
300 
25 
5 

300 

75 
5 

200 

idem 
idem 
idem opdruk 

i f 1 - , 
1 f 2,50, 

Hoogste 
in-

sctirijving 

/ 20,10 

35,— 

,Buiten Bezit" 
tot f 0,50, 

50 idem ä f i,—, 
25 idem opdruk 17I/2 op 22I/2 c. en 
25 idem opdiuk 30 c. op i gulden » 46,25 

26 » 125 » van Suriname, uitgaaf 1904/06 
tot f 0,50, 

150 Suriname, uitgaaf 1915, 
5 » ä f 1,—uitg. 1904/06, 

10 » a f i , — uitgaaf 1915 
20 idem diversen, 
35 van Curagao, uitgaaf 1903/1904 

tot f 0,50, 
i i o Curagao, uitgaaf 1915 tot f0,50 

5 » ä f1,50 uitgaaf 1915 » 101,10 
27 » 7000 » Buitenlandsche Irankeerzegels » 36,50 
28 )> 9500 » idem » 65,50 
29 » 5200 » zegels afkomstig van het De

par tement van Buitenlandsche Zaken » 43,34 
1250 stuks idem I » 37,— 

Ditmaal waren de kavels eenige dagen in Den Haag en later 
ook in Utrecht te zien, terwijl de veiling zelve dezen keer ook 
te Utrecht plaats vond. Alhoewel de nieuwigheid, de kavels oolf 
te Utrecht, het centrum des lands, te laten zien, onzen vollen 
bijval vindt, zoo moeten wij toch op eene hoogst wonderbare 
omstandigheid wijzen. De kavels waren in Utrecht te zien op 
4, 5 en 6 September, d.i. dus tijdens den duur der 3de Ned. 
Jaarbeurs en wel in het Jaarbeursgebouw. Toegang tot de stands, 
waar de kavels waren, had echter alleen diegene, die in het 
bezit was van eene toegangskaart tot de Jaarbeurs of een 
gulden entree wilde betalen. Wij vernamen, dat verschillende 
postzegelliefhebbers uit Utrecht vergeefs moeite gedaan hebben, 
de kavels zonder entree-betaling te zien. De inschrijvingen dezer 
heeft het Bestuur der P. & T. in ieder geval gemist. Wij hopen, 
dat bij toekomstige kijkdagen te Utrecht de kavels zonder entree-
betaling bezichtigd kunnen worden. 

Nederland en Koloniën. 

Ned. Oost-Indië. 
POSTZEGELS. 

Onze geachte medewerker, de heer Cramer, Weltevreden, zendt 
ons twee nieuwe zegels in het koloniaaltype toe. Wij catalogiseeren : 

Postzegels: Koloniaaltype van 1914 
Kamperforatie \lVi 

1922 Sept. 20 cent blauw 
4o » groen. 

Hiilpzegcls Jan. ig22. De heer Cramer kan ons mededeelen, 
dat van de 32J/2/50 centzegels geheele vellen in type I en II zijn 
uitgegeven. De loewijsstukken in vorm van hoekzegels werden 
daarbij welwillend verstrekt. Tevens zendt ons dezelfde geachte 
medewerker 4 zegels toe, waaruit blijkt, dat type I en type II 
beide getand voorkomen zoowel 11I/2 als ook 11 : 11V2. 

Gelegenheidszegeh Jaarbetirs — Bandoeng. Van 4 verschil
lende zijden ontvangen wij bericht omtrent eene uitgegeven serie 
frankeerzegels met reclame-opdruk van de 3de Ned. Ind. Jaar-

i^^jHiAHHiJW'iytt^r.rj 
WATE Btfi RA * r S «iE E R *3>^^A.A.mmc ^ _ D IR . U e o N o E R AAY 
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beurs, te houden te Bandoeng Sept. 1922. Drie der bericht
gevers zenden daarbij ieder een stel ter inzage. De serie bestaat 
uit II waarden, 8 in het cijfertype en 3 in de koloniaalteekening. 
De opdruk lu id t : 3e N. I. JAARBEURS BANDOENG 1922, in 
verschillende kleuren. Bij de cijferwaarden staat de opdruk 

to o 

z S § S bij de kopwaarden 
i< ^~ 3ileN.|.JA4fiBEURS 

^ " BANDOENG 1922. 
behalve bij de 12V2 op 22^/2 cent, waar de opdruk slaat rechts van 
het portret van H. M. Een der toezenders, de heer Reints Bok, 
IVelievreden, zendt tevens afschrift van het betreffende Gouvcr-
nementsbesluit (9), hetwelk wij hierbij in hoofdzaak laten volgen .• 

BATAVIA, den 6den September 1922. 
Gelezen 
Gelet op . . . . 

Is goedgevonden en verstaan : 
E e r s t e 1 ij k : Machtiging te verleenen tot het doen bedruk

ken op de wijze als en ten overstaan van de ambtenaren door 
het hoofd van den Post-, Telegraaf- en Telefoondienst aan te 
geven, met een door dat hoofd nader vast te stellen opdruk, 
betrekking hebbende op de in het jaar 1922 door de vereeniging 
»Nederlandsch-Indische Jaarbeurs« te Bandoeng te houden jaar
beurs, een door genoemd Hoofd te bepalen hoeveelheid fran-
keerzegels en briefkaarten van verschillende, eveneens door dat 
Hoofd aan te wijzen, waarden. 

T e n t w e e d e : Bij wijze van tijdelijken maatregel en in 
afwijking van het bepaalde in lid i en 2 van artikel 4i van de 
Algemeene Bepalingen tot uitvoering van het Reglement voor 
den Postdienst in Ned-Indië {Staatsblad 1921 no. 6) te bepalen, 
dat de in het vorig artikel bedoelde postwaarden gedurende een 
door het Hoofd van den Post-, Telegraaf- en Telefoondienst aan 
te geven tijd uitsluitend verkrijgbaar zullen zijn bij de te Bandoeng 
gevestigde vereeniging »Nederlandsch-Indische Jaarbeurs« en bij 
de door haar aan te wijzen personen en lichamen, tegen een 
door deze Vereeniging binnen de door genoemd Hoofd te stellen 
grenzen, te bepalen prijs. 

T e n d e r d e : Te bepalen, .dat de in het eerste en tweede 
artikel bedoelde postwaarden door den Post-, Telegraaf- en 
Telefoondienst aan de in het tweede artikel genoemde Vereeni
ging zullen worden geleverd tegen betaling van den op die 
waarden aangegeven prijs, vermeerderd tnet de kosten van het 
overdrukken. 

T e n v i e r d e : Het Hoofd van den Post-, Telegraaf- en 
Telefoondienst te machtigen, al die maatregelen van administra
tieven aard te treffen, die in verband met de in dit besluit 
vervatten beschikkingen verder dienstig en noodig worden ge
oordeeld. 

Afschrift dezes zal worden gezonden aan den Raad van Neder-
landsch Indië tot inlichting en uittreksel verleend aan de Alge
meene Rekenkamer, den directeur van Gouvernementsbedrijven, 
het Hoofd van den Post-, Telegraaf- en Telefoondienst en de 
Vereeniging »Nederlandsch-Indische Jaarbeurs« te Bandoeng, 
tot Inlichting en naricht. Tot zoover het Gouvernementsbesluit . 

De oplage moet groot zijn 20.000 seriën. De zegels zijn zoowel 
in binnen- als ook buitenlandsch verkeer geldig tot ultimo 
April 1923. Ze zijn verkrijgbaar het stel voor f1,11; (nominaal 
f0,85). dr. Borel Èandoeuf;, meldt levens het volgende: 

i) de zegels zijn verkrijgbaar gesteld vanaf 18 Sept. j .1 . op 
het jaarbeursterrein te Bandoeng, 

2) ze zijn verkrijgbaar in blokken van 50 stuks, zonder vel-
randen, voor de lagere waarden in 5 horizontale rijen van 10 
stuks, voor de i2'/2 cent in 10 dito rijen van 5 stuks, die daar
boven weer als de lagere waarden. De 1272 cent uitsluitend in de 
waarde l2>/2 cent overdruk op 22'/2. de 5, 10 en 20 cent uit
sluitend in de nieuwe kleuren (ook de 2V2 cent Red.). 

3) de zegels zijn overdrukt te Weltevreden bij de topografische 
inrichting in vellen van 100, die daarna in tweeën zijn verdeeld 
en in blokken van 50 verstrekt. 

4) herdruk is uitgesloten. 
Wij catalogiseeren : 

Postzegels, type uitgifte 1812/15 met opdruk 
3e N. L JAARBEURS BANDOENG 1922 
in 4 resp. 2 regels, loodrecht, resp. waterpas. 

Kamperforatie 12I/2. 

1922 18 Sept. I cent olijfgroen opdruk rood. 
2 » lichtbruin f donkerblauw. 
2V2 » steenrood » groen. 
3 » geelbruin » rood. 
4 » ultramarijn » » 
5 » groen » » 
7'/2 » beige » donkerblauw. 

10 » violet » zwart. 
1272 cent op 22'/2 » oranje » donkerblauw. 

17 Vj » rossig bruin. » zwart. 
20 » blauw » » 

Den H.H. Borel, Cramer, Feddema en Reints Bok vriendelijk 
dank voor spoedige toezending! 

Port-stempds. Onze ijverige medewerker, de heer Sluyp, Utrecht, 
zendt ons een briefkaart met een nieuw strafport-stempel. Dit
maal luidt de opd ruk : 

Te betalen ort (P is weggevallen) 
2—V2 Ct v/d He. hierachter nog een onlees-

Onder het geheel een paraaf. baar teeken. 
De briefkaart van 5 cent is afgestempeld :. Batavia 7. i. '22. 
De ontvangststempel lu id t : Bandoeng 7. i. '22. 
Erratum. Op bldz. 137 (van No. 9) staat abusievelijk verwezen 

naar de Maart-aflevering. Dit moet zijn ^^rü-aüevenng. 
Cura9ao. 

De heer Henri N. Pietersz zendt ons een »Publicatie-Blad«, 
waaruit wij het volgende belangrijke bericht ontleenen : 

IN NAAM DER KONINGIN! 
De GOUVERNEUR van Curasao, 

Overwegende, 
Heeft, besloten ; 
Te bepalen, dat op den isten September a.s. : 
1) buiten gebruik zullen worden gesteld de thans in gebruik 
zijnde frankeerzegels van '/2 cent, i cent, sVj cent, 5 cent, 
10 cent, 12V2 cent en 22'/2 cent, briefkaarten van 2I/2 cent 
en 2'/2 -\- 2Vj cent en gezegelde briefomslagen van 5 c e n t e n 
i2'/2 c e n t ; met bepaling, dat die postwaarden, mits gaaf en 
ongeschonden, tot ultimo September a.s. op de post- en hulp
postkantoren ingewisseld kunnen worden tegen geld of gangbare 
postwaarden ; 
2) in gebruik zullen worden gesteld : 
a. nieuw-model frankeerzegels van 5 cent, 10 cent en 12I/2 

cent en frankeerzegels van 20 cent en 35 cent, 
d. briefkaarten van 7V2 cent, 7'/2 + 7V2 cent, i2'/2 cent 

en 12V2 + i2'/2 cent, 
c. nieuw-model gezegelde briefomslagen van l2'/2 cent en 

gezegelde briefomslagen van 7'/2 cent (5-)-2' /2 cent) en 20 
cent (12V2 + 7V2 cent). 

Gegeven te Willemstad, den 7den Augustus 1922. 
Uitgifte in Lijntaiiding. De heer D. C. Paraira, Aiiisterda'ii, 

deelt ons nog mede, dat hij de 
7'/2 cent II : ll>/2 nader omschrijft: lichtgrijs-bruin, 

oplaagletter B, en de 
id. 11V2 lichtroodbruin, oplaagletter C. 

Daar wij geen bewijsstukken ter inzage ontvingen, kunnen wij 
voor de juistheid van het bovengemelde niet instaan. 

Suriname. 
Uitgifte in Lijnta)iding. De heer Paraira, Amsterdam, bericht 

ons omtrent 2 zegels, die, vergissen wij ons niet, nog niet ver
meld zijn. Wij kennen nu in lijntanding : 

V2 cent 1172 1I/2 cent 111/2 7V2 cent i i : i i V 2 -
Voor aanvulling met overlegging van bewijsmateriaal houden 

wij ons aanbevolen. 
Nog eens „ D e T y p e n der uitgifte Neder land 1867". 

Met verwondering lazen wij het stukje van den heer Hekker, 
Haarlem, in no. 8 (bldz. 127) van dit Maandblad. Wij zouden 
aan den heer Hekker de vraag willen stellen : Hebt U het be
wuste blok zelf gezien en geconstateerd, dat beide typen er op 
voorkomen ? 

Zoolang niet door een erkenden deskundige op dit gebied — 
waarvan wij er gelukkig in Nederland voldoende bezitten — een 
dergelijk blok of paartje gezien 'en gekeurd is, raden wij aan, 
zich te houden aan hetgeen de beeren Paraira (Ned. Tijdschrift Oct. 
1921) en Kerssemakers (Phil. Maandblad Dec. 1921 en »Leiddraad 
voor den Speciaalverzamelaar van Nederland») daaromtrent heb
ben bekend gemaakt. Opvallend is toch wel, dat beider conclusie 

WATERGRAAFSMEER. •N.YAAR i. C _ DIRi L EO N X> E, RAAY 
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tot heden door geen enkelen bekenden specialist van Neder
landsche zegels is aangevallen. F. H. M. PoST. 

F. S. Wij hebben ons reeds eenigen tijd geleden om het 
adres van den kooper van genoemd blok gewend tot den Auc
tionaris Gilbert, Parijs, doch deze meende, den kooper niet te 
mogen noemen. 

^ e uitgifte \%^% van ßj^ugtiay. 
Echte. 

Val sehe. 
In overeenstemming met Buenos Aires werd einde 1857 te 

Montevideo besloten, dat brieven naar Buenos Aires zelf en 
andere plaatsen van den gelijknamigen staat (die van 1853 tot 
i860 niet tot de Argentijnsche Confedeiatie behoorde), gefrankeerd 
behoorden te worden met nieuw uit te geven zegels en wel van 
120 Centésimos voor gewone brieven en van 180 resp. 240 Cen
tésimos voor brieven van dubbel en drievoudig gewicht; zwaardere 
brieven naar verhouding. 

De nitgijte van deze zegels vond in Maart i8.58 plaa ts ; zij 
werden tegelijk met de eerste emissie (Diligencia) op 5 Augustus 
1858 ingetrokken, doch in 1859 opnieuw uitgegeven, totdat zij 
einde 1859 door een nieuwe uitgifte werden vervangen. Klaar
blijkelijk bleven de zegels daarna nog geldig voor frankeering, 
daar stukken bekend zijn met afstempeling i860 en zelfs later. 
Zij schijnen echter weinig gebruikt te zijn, daar ^c/z^gestempelde 
exemplaren schaarsch zijn en in het bijzonder van de 240 C. t o t ' 
de groote rariteiten behooren. 

Druk. De zegels zijn gesteendrukt; de 120 en 180 C. in vellen 
van 78 stuke (13 rijen van 6) en de 240 C. in vellen van 197 
stuks (17 rijen van 12 met 7 open vakken). Het tweede zegel 
op de tweede rij van de platen der 120 en 180 C is tétebêche 
gedrukt ; deze têtebêche paren zijn buitengewoon zeldzaam. 
Slechts enkele zijn bekend ; in de Taplingverzameling in het 
Britsche Museum bevindt zich een zoodanig paar van de 180 C, 
terwijl de heer Champion te Parijs, de bekende handelaar, door 
aankoop uit de FerraricoUectie kortelings in het bezit van beide 
paren kwam. 

Veel verschil van meening bestaat omtrent de vraag, hoe de 
7 open vakken in het vel van de 240 C. ontstaan zijn. Door 
verschillende kenners wordt aangenomen dat bij het afdrukken 
van de eerste vellen op de een of andere wijze zeven cliché's van 
de 180 C. in den steen van de 240 C. voorkwamen, waardoor de 
z.g. foutdruk 180C rood ontstaan zou zijn, De vergissing zou 
spoedig bemerkt zijn en hersteld, waardoor later de plaat met 7 
open vakken werd afgedrukt. De geheele opvatting schijnt echter 
slecht vereenigbaar met de techniek van het steendrukken en 
Griebert is in zijn bekend werk over de zegels van Uruguay dan 
ook van meening, dat deze foutdruk niet bestaat, een meening 
die door tal van vooraanstaande ZuidAmerikaansche verzame
laars wordt gedeeld. Stukken, die zoo nu en dan opdoken, bleken 
steeds öf chemische vervalschingen van de 180 C. groen te zijn, 
of gemaakt uit de 240 C. door verandering van de waardecijfers. 
Het eenige bekende exemplaar bevond zich in de coUectieFerrari 
en is vandaar in het bezit van den heer Champion overgegaan 
(zie hierover Bulletin Mensuel No. 228 van 25 April 1922), doch 
een strikt bewijs voor het bestaan van den foutdruk behoeft dit 

nog niet te zijn, aangezien het overbekend is dat in de beroemde 
collectie meerdere foutdrukken voorkwamen, die speciaal voor 
den gewillig koopenden heer Ferrari vervaardigd werden ! 

De 120 C. komt voor in een viertal nuances van lichtblauw 
tot donker en leiblauw, de laatste het zeldzaamst; de 180 C. in 
geelgroen, groen en donkergroen, (schaarsch); de 240 C in licht , 
en donkerrood, dofrood, steenrood (vrij schaarsch) en donkerbruin, 
de laatste nuance van een vel dat waarschijnlijk uit de nalaten
schap Moens afkomstig is. Deze kleur moet dus ook zeldzaam 
zijn. De weinige bekende echt gebruikte exemplaien van de 24o C. 
zijn alle in de dofroode nuance ; de vier andere kleuren zijn 
volgens Griebert echt gebruikt niet bekend. Zij komen met 
valschen stempel voor, gewoonlijk gedateerd Julio 22, 1863 of 
2 Dice 1861. 

Alle drie waarden bestaan op dun en middeldik papie r ; de 
180 en 240 C. ook op zeer dik papier (schaarsch). 

Van de 240 C. is nog een geheel origineel vel van 197 stuks 
bekend, waarvan een foto voorkomt in het Bulletin Mensuel van 
de fa. Champion No. 227 van 25 Maart 1922. Naar alle waar
schijnlijkheid is dit vel een unicum. Van de beide andere waarden 
bestaan voor zoover bekend geen geheele vellen meer ; overigens 
zijn van alle waarden blokken en zelfs paren zeer zeldzaam. 
Een zeer interessant kwadraatblok van de 240 C. bevindt zich 
in een bekende ZuidAmerikaansche collectie; dit blok, waarvan 
eveneens een afbeelding in genoemd Bulletin No. 227 voorkomt, 
bestaat uit 8 zegels met in het midden een der hierboven bespro
ken »open vakken.« 

Goede vervalschingen zijn van deze zegels gelukkig niet bekend ; 
de plompe Fourniernamaaksels die wij onder de origineele zegels 
afbeelden kunnen iemand die ooit een echt exemplaar heeft 
gezien, nauwelijks bedriegen, hoewel ze toch meermalen in oude 
verzamelingen voorkomen. H. C. M. 

(Naar Griebert »The Stamps of Uruguay« en BullMensuel van 
Th. Champion). 

De hulpzegels „SAURE" op Germania 
en Beieren. 

Van verschillende zijden is mij naar aanleiding van deze zegels 
het een en ander gevraagd, en daar er, een groote massa door _ 
mijn handen zijn gegaan in den laatsten tijd, en daar het ondoen
lijk is lederen vrager persoonlijk te beantwoorden heb ik ge
meend dat het voor het algemeen van dienst zal zijn eenige 
inlichtingen hieronder mede te deelen. 

Zooals men weet bestaan van de »Sarre« opdruk op Germania 
twee typen (deze weder onderverdeeld in kleinere typen, doch 
die ik hier niet wil aanroeren) nam. zonder kontrolestreepje 
onder de zwarte balk en die ik zal noemen Type I, en Type II 
met kleine kontrolestreepje. 

Er worden nu in den laatsten tijd vele van deze serien in 
hemelsbreede prijsverschillen aangeboden, en denkt men natuur
lijk dat de goedkoope aanbiedingen meerendeels met valsche 
opdruk voorzien zijn, terwijl de duurdere echt moeten zijn. 

Doch dit is niet geheel juist. Ofschoon er een massa verval
schingen aan de markt komen, en deze vanzelf sprekend goed
koop geoffreerd woiden, zit 'm de hoofdzaak in het verschil in 
prijs van de echte zegels aan de oplaag van Type I en Type II. 

De cijferoplaag van deze beide typen varieeren zoodanig dat 
waar in Type I een waarde goedkoop kon zijn, deze in Type II 
veel duurder is, en omgekeerd. 

Wanneer men nu onderstaande lijstje bestudeert, dan kan 
men nagaan waarom sommige seriën, waarin alle duurdere 
soorten bij elkaar genomen zijn, duurder geoffreerd worden, dan 
andere. 

Met kopstaande opdrukken bestaan uitsluitend de 2 pf. in 
twee geheele vellen, 5 pf. een geheele vel, 7V2 pf. in een vel, 
50 pf. in twee vellen en 75 pf. in vier vellen. De 10 en 20 pf. 
bestaan ook in dubbeldruk, doch zijn niet bekend hoeveel er 
van zijn. Van de kopstaande zijn bovengenoemde door officieele 
bescheiden vastgesteld. 

„Sarre" op Germania. „ S a r r e " op Beieren. 
Type I. Type II. 

2 pf. grijs 130.000 70.000 .1000* 
2V2 pf. lichtgrijs 

donkergrijs 
3 pf. lichtbruin 

donkerbruin 

22.000 38.000 

80.000 i.ooo 
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5 pf vaal licht groen 
licht gl oen 
blauw l ichtgroen 
donkei gioen 

7Vjpf licht oranje 
geel oranje 
rood oranje 

10 pf licht rose 
lose 
rood 

15 pf donker violet 
licht violet 
zwart violet 

20 pf licht violetblauw 
donker » 

25 pf lichtiood 
donkenood 

30 pf lichtrood 
donkei rood 

35 pf lichtiood bruin 
donkeuood brum 

40 pf lose en rood 
50 pf licht beige papier 

donker » > 
60 pf paais 

blauwviolet 
75 pf donkergroen 
80 pf karmijn zwart 
I Maik rose 

rood 

} 840 000 4 160 000 812 000 

360000 140000 4 0 0 0 ' 

I 000 000 4 000 000 412 000 

2 000 000 3 000 000 404 000 

I 700000 

> 100 000 

> 60 000 

f 600 000 
220.000 

90000 

3 300 000 500 000 

100 000 80 000 

40 000 lo i 000 

580 000 80 000 
410 000 200000 

4 000 796 000 243 900 

430 000 
8 000 

40 000 

320 000 — 
12.000 — 

61 000 Brum 
27.400 2 M. 
20 050 3 M 
12 000 5 M. 
20 000 10 Mark 

16* 20 Mark. 
Y. 

M/xi/ 
kl/Xf/ 
:/l\/i\ 

Vragenbus. 

* Essais 

N/> 
A\/ 

/ 
\ 
/ 
\ 

M T. W De m 1852 veibchenen postzegel van het Gioot Her
togdom Luxemburg met de beeltenis van wijlen 
Willem III als Groothertog is ontworpen gegraveerd en 
gediukt door M. Barth Wahl, te Luxemburg 

A C Voss. 

Zeudiugen postzegels en poststukken Tan en naar 
— SOWJET RUSLAND. -

In aansluiting aan het berichtje in het vorige nummer, kunnen 
WIJ mededeelen, dat de ledacteur \ a n het in Sowjet Rusland ver
schijnend philatehstisch tijdschrift (hoofdzakelijk een adveitentie-
blad) vThe Noithern Coriespondence,« publ isher : Woldemai 
farasoff, Solombala Archangel, het navolgende meldt 

Aan onze correspondenten en buitenlandsche vrienden 
Hierdoor deelen wij U mede, dat oveieenkomstig het mono

polie der regeel mg vooi allen buitenlandschen handel en de 
speciale bepalingen betreffende den in- en uitvoer van postzegels 
etc ei een recht geheven zal worden ten bate van de Centiale 
Hongeisnood Commissie en er geen directe nu l tusschen verza
melaars toegelaten is op stiaffe van confiscatie dei zegels 

Deze bepaling is geheel onverwachts afgekomen De moge
lijkheid om postzegels naar Uwe Russische coirespondenten te 
zenden en ze 'van hen te ontvangen bestaat echter als U uwe 
zendingen onder dubbele enveloppe adresseert aan den vei tegen
woordig« van bovengenoemde Commissie mr F. Tchoutchm' 
Tverskoy Boulevard 12, Moscoai, de buitenste enveloppe moet 
dit adres vermelden en de binnenste dat van uwen Russischen 
Correspondent, die verplicht is de Speciale Honger tax te betalen, 
zoowel bij in- als uitvoer 

WIJ weten nog met hoeveel dit recht bedraagt en weten daarom 
ook niet of het ons mogelijk zijn zal onze ruilrelaties op den 
zelfden voet als tot nu toe voort te zetten, doch noodigen niet 
temin onze oude uu lvuenden uit, ons opnieuw te schrij\en via 
den heer Tchoutchm (brieven zonder postzegels kunnen direct 
aan ons geadresseerd woiden) en wij zullen t iachten eveneens 
aan onze oude verplichtingen te voldoen. 

Deze abnormale omstandigheden betrekkelijk verbod en confis

catie van onze ruilzenduigen zullen ongetwijfeld velen tegen ons 
innemen, houdt U echter overtuigd, dat wij, die altijd eerlijken 
fatsoenlijk optraden, U niet zullen bediiegen 

Het Russische Gouvernementsbuieau voorPhilateliebeloofde ons 
een en ander in de gioote buitenlandsche philatelistische peis 
bekend te maken 

Wij verzoeken alle buitenlandsche philatelistische bladen deze 
bekendmaking in hun moedei taal te willen opnemen. 

BIJ voorbaat hartelijken dank 
»The Northern Coirespondence« 

W. Tarasoff, ledacteur 
S levleff, uitgever 

J P Traanbeig, correspondent voor Nedeiland 

Ingezonden. 
(Buiten veiantwoordelijLheid der Red ) 

Aan de Redactie van het 
Nederlandsen Maandblad voor Philatelie 

Op den Dertienden Philatelistendag te Arnhem heb ik, als een 
der afgevaardigden \ an Bclgu, m het algemeen belang eenwaai-
schuwend woord laten hooren tegenovei een Nederlandschen 
poslzegelhandelaai, over wiens manier van zaken doen ik mij 
ernstig te beklagen heb en ^\ensch ik die klacht in uw Blad te 
hei halen Reeds op de Tentoonstelling te Luxemburg, waar de 
betrokken handelaar aanwezig was, heb ik hem mondeling — 
doch zonder resultaat — over de zaak gesproken en heb ik ook 
den zoo geachten \oorzit ter van den Ned Bond \ a n een en 
andei op de hoogte gestqld. Laatstgenoemde heeft zich ter 
plaatse en met behulp van getuigen kunnen overtuigen, dat van 
mijne zijde de zaak volkomen lechtvaardig en glashelder was 
Ik kocht namelijk voor eenige maanden van den heer H C 
Correlje te Uttecht een gebruikt exemplaar van de 20 gr grijs
zwart van Stellte en na ondeizoek door den grootsten kenner 
voor die zegels, d i . Diena te Rome, werd het zegel echt, doch 
de afstempeling valsch bevonden, weshahe ik den heei Correlje 
natuurlijk verzocht het zegel te iug te willen nemen, hetgeen 
echter dooi hem geweigerd werd Zonder in alle bijzonderheden 
te treden, wensch ik hier op te merken, dat ik genoemd zegel 
kocht uit eene zichtzending, waarvan de meeste zegels het meik 
van de firma Correlje dioegen en dat het mij daarbij opviel, 
dat juist dat zegel geenerlei merk droeg Ik nam het echter 
toch, omdat het de zeldzame kleur grijszwart was en ik, blijkbaar 
ten oniechte, vei onderstelde, dat de firma, die mij het zegel leverde, 
daarvooi ook te allen tijde verantwoordelijk zou zijn Hetspreekt 
bijna vanzelf, dat er voor mij geen enkele reden bestaat, om aan 
te nemen dat de heei Correlje geweten heeft, dat de afstempe
ling valsch was en heb ik dan ook tegenover den heer Conelje 
bij het indienen van mijn klacht in de eeiste plaats verklaard, 
dat ik aan zijne goede trouw in deze niet twijfelde, doch aannam, 
dat hij vooi het geleverde zegel veiantwoordelijk was Na op 
diverse wijzen om de zaak heengediaaid te zijn en verschillende 
a igumenten naai voren te hebben gebracht, waarvan in den loop 
van ons gesprek niets overbleef, heeft de heer Correlje ten 
laatste en zonder meer eenvoudig verklaaid, dat het getoonde 
zegel met datgene was, dat hij mij geleverd had Na de hoogst 
correcte wijzc, waarop ik deze zaak tegenovei den heer Correlje 
aangepakt heb, is deze giove aant rg ing des te meei opvallend 
en acht ik het veider geheel onnoodig met genoemden heei nog 
in eenigeilei conespondentie te t ieden, wat deze ook nog verder 
moge te beweren hebben 

Waar ik een overtuigd vooistander ben van nauwe bet iek-
kmgen tusschen de velschillende philatelistische Bonden, ben ik 
de meening toegedaan, dat wij elkander wederzijds voor vooi-
vallen als hiervoren genoemd op de hoogte moeten stellen, 
zoodat verzamelaars, indien zii zulks wenschen, zich de door 
hunne collega's opgedane ervaring ten nulte kunnen maken In 
onze liefhebbeuj speelt »veitiouwen« mijns msziens een te groote 
lol, dan dat wij niet alles moeten doen, om deze beste van alle 
garanties zooveel mogelijk intact te houden 

Hoogachtend, 
MAINGAY, 

Seci -Generaal van den Belgischen Bond, 
Btussel, 2 October 1922 
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BIJEENKOMST op Donderdag 23HoTember 1922, des avonds 

te 8 nur, in het ZuldHoUandsch Roffiehais, Groen

markt, te 'sGravenhage. 
1. Notulen. Ingekomen stukken. interessante collectie oorlogs
2. Ballotage nieuwe leden. zegels. 
3. Mededeelingen. 5. Verloting. Rondvraag. 
4. Belangrijke bezichtiging eener 6. Sluiting. Veiling. 
N.B. Speciaal wordt den leden gewezen op punt 4 der agenda 

en rekent het bestuur op eene getrouwe opkomst. 

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

Opgericht 12 Januari 1897. 
Erkend bfl KoninklQk Besluit Tan 26 September 1911, n». 33. 

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

VERSLAG van de vergadering, gebonden op Dins
dag 31 October 1933, des avonds te 8 uur, 
in „Musis Sacrum", te Arnhem. 

De vergadering werd bijgewoond door 23 leden, o.w. ééne dame. 
Als gast van den heer Hamer was aanwezig de heer Raadsveld 
(candidaatlid). Om 8 uur opende de voorzitter de vergadering, 
die in het bijzonder den heer Mentink welkom heette, daar hij 
voor het eerst de vergadering bijwoonde. De notulen werden na 
lezing onverandeid goedgekeurd. Ingekomen waren : twee be
danken en twee aanmeldingen voor het l idmaatschap. 

Aan de orde is nu het verkiezen van een tweeden voorzitter. 
Op voorstel van den heer Te Winkel, werd onze oudvoorzitter, 
de heer Kramer, als eenigste candidaat, onder applaus tot 2den 
voorzitter gekozen verklaard. De heer Kramer verklaaide de 
benoeming te aanvaarden en bedankte voor het vertrouwen in 
hem gesteld. 

De candidaatleden worden bij acclamatie tot het l idmaatschap 
toegelaten. 

Na een geanimeerde discussie werd besloten de veilingavonden 
(2de Dinsdag der maand) weder voor den tijd van één jaar te 
verlengen. Tegelijkertijd werd besloten alleen op den vcilingavond 
te veilen eu op de officieele avonden (laatsten Dinsdag der maand) 
het officieele gedeelte te doen volgen door onderlingen ruil, beurs, 
rad van avontuur, verloting, enz. 

De voorzitter drong er nogmaals op aan, bi] onderlingen 
verkoop, de gebruikelijke y'/j'/o voor de kas aan den penningmeester 
af te dragen. Op voostel van den directeur der rondzendingen 
zullen weder contiólekaarten bij de rondzendingen worden inge
sloten, ten einde de circulatie beter te kunnen nagaan. 

Bij de rondvraag vroeg onze penningmeester, de heer Van Ulsen, 
op veizoek van den heer Van der Schooren (voorzitter van den 
Bond), 2 leden uit de vergadering te willen benoemen, teneinde 
de ingekomen rekeningen van het Congres te verifieeren. De 
beeren Te Winkel en Moonen werden daartoe bereid gevonden. 

Niets meer aan de orde zijnde, sloot de voorzitter hiei na het offi
cieele gedeelte. Onze ijverige veilingcommissie zorgde daama weer 
voor een geanimeerde veiling. Meer dan 100 kavels gingen onder 
den hamer. 

De Secretaris, F. J. HOEBINK. 

Attentie. 
Den leden wordt beleefd verzocht nieuwe boekjes voor de 

rondzendingen in te zenden aan den directeur der rondzendingen, 
den heer J. Ph. Blanken, Spijkerstraat 231, Arnhem. 

Er wordt dringend op aangediongen de zendingen toch vooral 
niet langer dan 3 dagen te houden, daar anders stagnatie en 
opeenhooping van zendingen ontstaat. 

Bedankt als lid. 
No. I. C A . van Reijen, te Zaandam. 
No. 152. A. A. Diemer Kool, te Haarlem. 

Candidaatleden. 
D. Slieker, Jarykoffstraat, te Zaandam. 

(Voorgesteld door lid no. 12). 
J. Verhoeven jr . , Strijkstraat 15, te Arnhem. 

(Voorgesteld door lid no. 114). 

No. 

No. 
No. 
No. 
No 
No. 
No. 

2q. 
126. 
127. 
12S. 
129. 
130. 

Adresverandering. 
J. M. C. Meuwissen, van Driebergen naar Nieuwe 
Boschstraat 51, Breda. 

Aangenomen als lid. 
mej. J. Barbas, Pastorie, Schaarsbergen, bij Arnhem 
U. van Ommen, Apeldoornscheweg 961, te Epe. 
C. Raadsveld, Spoorwegstraat 27, te Arnhem. 
R. van Waard, Kerkstraat 33, te Velp (Gld.), 
J. A. Hevrel, Jacob Cremerstraat 74, te Arnhem. 
P. J. M. Schuijt, Burgemeester van \Vamel,teZtó«zi'(;«_ 

Vergaderingen. 
BESTUURSVERGADERING op Dinsdag 21 November 1922. 
LEDENVERGADERING op Dinsdag 28 November 1922, des 

avonds te 8 u u r , in de Directiekamer van „Musis 
Sacrum", te Arnhem. 

VEILINGAVOND op Dinsdag 12 December 1922, des avond» 
te 8 uur, in de Directiekamer van »Musis Sacrum«. 

Philatelistenclub ,,Rotterdam", 
te ROTTERDAM. 

Opgericlit 6 Februari 1905. 
Goedgekeurd bij Koninkiyk Besluit van 27 Maart 1905, n». 63. 
Secretaris: P. J O R I S S E N P.C .ZN. , Beatrijsstraat i,(>, Rotterdam. 
Comm. V. d. Verkoop: dr. L. FRESKEL,Eendrachtsweg7,;f(7/torf«;«. 

VERSLAO der vergadering op Dinsdag 10 October 
1933, des avonds te 7)^ uur, in het Poolsch 
Koffiehuis, te Rotterdam. 

Aanwezig 16 leden. De voorzitter, de heer De Ruiter, opent 
de vergadering, waarna de notulen der vorige vergadering wor
den gelezen en onveranderd goedgekeurd. 

Ingekomen stukken : 
1. Schrijven, houdende bedanken voor het lidmaatschap door 

den heer dr, J. Moser, hetwelk voor kennisgeving wordt aange
nomen ; 

2. Schrijven van de Afd. Amsterdam dei Ned. Ver. van 
Postzegelverzamelaars, houdende mededeeling van haar zilveren 
feest op 28 October a.s., waarop een receptie en een diner zal 
plaats vinden; een telegraphische gelukwensch zal op dien 
datum worden verzonden ; 

3. Schrijven van majoor Berg, te Mettling, bij Wemen, met 
dankbetuiging voor de hem toegezonden gelden. 

De voorzitter brengt verslag uit omtrent den i3n Nederland
schen Philatelistendag op 16 en 17 September 1.1. te Arnhem. 

Ter tafel wordt gebracht het vervolg der collectie Engelsche 
Koloniën van ondergeteekende. Deze verzameling werd wederom 
met belangstelling bezichtigd en de eigenaar door den voor
zitter dank gezegd. 

Voor de volgende bijeenkomst werd door den heer Romeny 
een collectie Europalanden ter bezichtiging toegezegd. 

Hierna had de zegelverloting plaats. 
De verkoop van eenige zegels bracht fo , io in de kas. 
Niets meer aan de orde zijnde, sluit de voorzitter, na rond

vraag, de vergadering. 
De Secretaris, P. JORISSEN P . C . Z N . 

Bedankt voor het lidmaatschap. 
dr. J. Moser, Insulindestraat 29^7, Rotterdam, 

Internationale Vereeniging ,,Philatelica", 
te 'SGRAVENHAGE. 

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

VERSLAG der ALOEMEENE VERGADERING op 
Woensdag 25 October 1922, in Café „HoUan
dais", Groenmarkt, te 'sGravenhage. 

Aanwezig 80 leden. Met een welkom, speciaal aan onze oude 
leden uit den goeden tijd van vertrouwen onderling, opent de 
voorzitter de vergadering. Verhinderd zijn de vergadering bij 

PO J5 T Z EG CL. H A N DEk 
y/ATER 6HA A M WÈEfV 
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te wonen : mej. Huisman en de heeren Cohn, Berlijn, Koekes, 
Latour en Dona. 

Zegels voor de verloting zijn geschonken door den heer 
Scharrenburg. 

Thans deelt de voorzitter mede, dat het hem hoogst aangenaam 
is den binnengetreden heer Robert, onzen ouden veteiaan op 
philatelistisch gebied, op onze vergadering te mogen begroeten. 

Ingekomen: i ' . Een voorstel van 88 leden om het afgetreden 
bestuur te herkiezen. 2". Een schrijven van den heer Van Creveld, 
te Antwerpen, om toezending van onze ledenlijst. Medegedeeld 
zal worden, dat aan dit verzoek niet kan worden voldaan. 
3' . Een verzoek van den heer Amiabel nä punt i en 2 de ver
gadering in comitégeneraal te houden en hem vóór punt 3 het 
woord te verleenen. 4°. Eene uitnoodiging van de afd. Amsterdam 
van de Ned. Vereen, van Postzegelverzamelaars voor de receptie 
op 38 October a.s., ter herdenking van het 25jaiig bes t aande r 
Vereeniging. Plen telegram van gelukwenschen zal dien dag 
namens de Vereeniging worden toegezonden. 

De notulen worden^ na aanvulling op verzoek van den heer 
Verspoor met de zinsnede: »nog werd een voorstel ingediend 
De Vos lid te doen bhjven, doch voorloopig van de rondzending 
uit te sluiten«, aangenomen. 

De candidaatleden worden aangenomen. 
De vergadering gaat over in comitégeneraal. Na opheffing 

krijgt de heer Amiabel het woord; hij bespreekt de zaak De Vos 
en dient de volgende motie i n : Gehoord de mededeelingen en 
op juridische gronden de stemming der vorige maand ongeldig 
is, wegens het medestemmen van den delinquent, besluit de 
vergadering het voorstel van het bestuur »Royement De Vos« 
opnieuw aan de orde te stellen. 

De heer De Wekker stelt de vraag, of déze motie wel behandeld 
kan worden en op de eerstvolgende agenda behooit te worden 
vermeld. Hierover ontspon zich een debat, waarbij in heftige 
bewoordingen de zaak De Vos wordt besproken. Ten slotte 
stelt de heer Reijerse de volgende vragen aan De Vos^ welke 
met »jai of »neen« zijn te beantwoorden: i*. Heeft De Vos, 
wanneer hij in een vakje van boekjes uit de rondzending plaatste 
»open bevonden ' , daarvan kennis gegeven aan zijn voorganger 
of aan den adminis t ra teur? Antwoord : »Neen«. 2*. Is het 
waar, dat De Vos nä eerst zijne ingenomenheid betuigd te hebben 
met het optreden van het bestuur bij het onderzoek ten huize 
bij hem en Frencke, daarna op zeer grove wijze beleedigend op
trad bij het gevorderd onderzoek naar de vermiste zegels tegen 
het bestuurslid en den inspecteur van politie ? Antwoord : »Jat 

Alvorens de motie Amiabel in stemming komt, wordt, nä een 
vraag van een der leden of De Vos hierbij mee kan s temmen, 
De Vos, in verband met een desbetreffend artikel van de statuten, 
door het hoofdbestuur als lid geschorst. 

Op verzoek van een der leden wordt dat lid verzocht de 
vergadering te verlaten. 

De motie Amiabel, in stemming gebracht, wordt aangenomen 
met 64 stemmen voor, 5 tegen en 6 blanco. 

Het bestuursvoorstel »Royement De Vos« wordt thans aan de 
orde gesteld. Wederom heftige besprekingen. In stemming 
gebracht, blijkt, dat De Vos wordt geroyeerd met 56 stemmen 
vóór, 18 tegen en 4 blanco. 

De heer Amiabel, die zich ook nu weer ten volle voor de 
Vereeniging heeft gegeven en geen moeite spaarde om de onder
werpelijke zaak tot klaarheid te brengen, verklaart nu eerelid 
van »Philatelica« te kunnen blijven. 

Aan de orde : Verkiezing bestuur. 
Op herhaald verzoek van den voorzitter worden geen andere 

candidaten voor een bestuursfunctie gesteld, dan bij de inge
komen stukken zijn vermeld. 

De afgetreden leden worden bij acclamatie gekozen. Alle 
bestuursleden nemen de benoeming aan. 

Bij de rondvraag maakt de heer Schnabel eene opmerking 
over het onderzoek der zegels, alvorens deze ter rondzending 
gaan, waardoor de heer De Graaf zich beleedigd gevoelt. Deze 
laatste heer wordt beantwoord o.m. met de mededeeling, dat 
wederom blijkt, dat kwade elemenfen ten spoedigste uit de Ver
eeniging moeten worden verwijderd. 

Hierna sluiting. De Secretaris. 
Geroyeerd als lid. 

(art. 4 der statuten) 
A. de Vos, te Voorburg. 

Adresveranderingen. 
A. Ph. Wolf, Charlotte de Bourbonstraal io6a, den Haag. 
R. Keidel, Copernicusstraat 193, den Haag. 
F. H. D. H. van Ende, Irisplein 17, deti Haag. 
W. G. Verhoefif, Daguerrestraat 55, de?i. Haag. 
W. van Steenderen, IJselstraat 2 ', Amsterdam. 
P. M. Cowan, Laan van Meerdervoort 165, den Haag. 

Aangenomen als lid. 
No. I I . A.J. de Munter, Julianalaan 12,, Meester Cornells. (]z.wa.). 
No. 104 mr. S. N. B. Halbertsma, Westersingel 15, y?ö/'/'̂ /̂j'(7«i. 
No. 129. mevr. Blumer Roos, J. P. Coenstraat 22, den Haag. 
No. 203. J. Booster, Fahrenhei ts t raat 677, den Haag. 
No. 235. H. Scheerder, Maaswijkstraat 51, Schcveningen. 
No. 276. mej. Valken, Hotel Pension »Boschzicht,« Putten. 

(Gld.). 
Oandidaatleden. 

J. M. L. Crèvecoeur, Ligusterstraat 73, den Haag. 
]. ]. van den Berg, Ligusterstraat 48, den Haag. 

(Voorgedragen door den heer J. J. H. Btihr). 
J. H. Druif, Anna van Boerenstraat 225, den Haag. 

(Voorgedragen door den heer Van de Moer). 

Vergaderingen. 
BESTUÜRSVEKGSADERING op Woensdag 22 November 1922, 

des avonds te 7'/4 uur, in zaal I van Café »HoUandais«, 
Groenmarkt, te'sOravenhage ; daarna ALGEMËENE VER
GADERING ter zelfde plaatse, te VU uur. 

1. Notulen. fende reglementswijziging. 
2. Ballotage candidaatleden. 4. Verloting van zegels. 
3. Bespreking voorstellen van 5. Veiling van zegels, 

den heer Amiabel, betref 6. Rondvraag en sluiting. 

Nederlandsche Philatelistische Vereeniging 
, ,Op Hoop van Zege ls" , 

te HAARLEAI. 
Opgericht 1 Maart 1911. 

Erkend b ĵ Kouinkiyk Besluit van 1 November 1912, n". 89. 
Secret .: G. D. S W A N E N B U R G D E V E Y E , Schotersingel 109, 

Haarlem. 

Rectificatie. 
Onder het hoofd »Bedankt als lid« in het vorige nummer 

staat John E. Lieftinck, J. J. Viottastraat 50, Amsterdam, (lid 
no. 9). Dit moet zijn: J. Lieftinck, J. J. Viottastraat 50, Amster
dam, (lid no. 62,) 

Voorgesteld als lid. 
H. H. Jansen, Van der Helstplein 3 ', Amsterdam. 

(Voorgesteld door J. Schagen, lid no. 102.) 
Adresverandering. 

J, van Noort J.J.zn., Adm. de Ruijterweg 74 lll, Amsterdam 
(Lid no. 81.) 

De Secretaris, 
G. D . SWANENBURG DE V E Y E . 

PhilatelistenVereeniging ,, Groningen'', 
te GRONINGEN. 

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

VERSLAG der vergaderiug, gehouden op Maandag 
9 October 1922, in de „Bodega", te Groningen. 

Aanwezig 17 leden. 
De notulen van de vorige vergadering worden goedgekeurd. 
Ingekomen is een uitnoodiging voor de feestvieiing van het 

25Jaiig jubi leum van de afd. »Amsterdam« van de Ned. Ver
eeniging op 28 October. 

Het bestuur kondigt aan, dat onze Vereeniging tot verhooging 
van contributie zal moeten overgaan. In de volgende vergadering 
zal zijn voorstel worden behandeld. Met algemeene stemmen 

lsU:fcAJl3l'rlJi|l |«<ll.<)J| 
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wordt het oudlid, de heer H. J. Boekholt te Groningen, weer als 
lid aangenomen. 

Ter tafel is de nieuwe Yvert. 't Wordt zeer betreurd, dat de 
piijzen niet verbeterd zijn; deze raken kant noch wal, 'als men 
te rade gaat, dat volgens het voorbeiicht de franc is geste ldop 
een waarde van 25 cent. Om een vooibeeld te noemen, nemen 
we no. 95, den opdiuk 2.50 op 10 gulden jubileum, waarvan hier 
ten postkantore thans nog 4000 exemplaren koopbaar zijn. 
Waarom is dit zegel dan gesteld op fr. 20,—, ongebruikt, en 
fr. 17.50 gestempeld? Geen wonder, dat de meeste verzamelaars 
niet anders dan tegen 10 cent de franc willen koopen. 

De heer Van Delft vraagt aan het bestuur op de bijeerkomsten 
nieuw verschenen emissies veikiijgbaar te stellen vooi de leden. 
De bijkomende onkosien kunnen dan zeer gering zijn; zal woiden 
overwogen. 

Nadat 17 prijzen onder de aanwezigen zijn verloot, sluiting. 
Adres veranderingen 

No. 4. mr. T. de Jong Tzn. Praediniussingel 33, Groningen. 
No. 14. M. A. B. Toxopeus, Akerkhof 15a, Groningen. 

Bedankt als lid. 
No. 58. F. Smallenbroek, Apeldoorn. 

Nieuwe leden. 
No. 58. H. J. Boekholt, Oosterslraat 66«, Groningen. 
No. 62. K. F. Kielman, Boekhouder, Del/zijl. 

Vergadering. 
Maandag 11 December 1922, te 8 ^ nur, in de „Bodega", 

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

PhilatelistenVereeniging ,,ZuidLimburg", 
te MAASTRICHT. 

Opgerlclit 19 December 1921. 
Secr. : S . V A N D E R K L O E T , Achter ' t Vleeschhuis 2, ^/a^j/rzV/z/. 

KOKT VERSLAG van de algemeene vergaderingen 
van 16 October en 6 November 1922, telkens 
te 8 uur, in de achterzaal van „Aux Pays Bas", 
te Maastricht. 

Na het gewone officieele gedeelte der vergadeiingen, worden 
door den voorzitter meerdere krantenuitknipsels voorgelezen, 
o.a. over »besmette postzegels«, een verhaal, waarin wordt ge
wezen op het gevaar van overbrenging van tuberculose door 
postzegels, alsmede een (ingewikkeld en tijdroovend) middel tot 
ontsmetting. Voorts mededeelingen over nieuwe zegels, waarvan 
de heer Dückers reeds een stel der Rumeensche zegels toont, en 
eenige berichten omtrent nieuwe lersche zegels, en Nederlandsche 
zegels van i, 2, 21/2 en 4 cents. 

De heer Schaepkens van Riempst stelt voor in het ruil en 
rondzendingsverkeer de waarde van 1/2 cent te verwaatloozen. 
Het voorstel wordt ondersteund en met algemeene stemmen 
aangenomen. 

De heer Van Poelvoorde te Heerlen wordt met a l jemeene 
stemmen tot lid aangenomen. (56) 

De nieuwe nummerstempels (50 t/ni 100) zijn aangekomen en 
zullen voorzoover noodig woiden uitgegeven. Tevens zullen de 
aangemaakte portefeuilles voor de rondzendingen in gebruik 
worden genomen. 

Voor de verloting worden zegels cadeau gegeven door de heeren 
Micheels. Dückers, Schaepkens, Uni, Grossinslinghaus, Bloema, 
Van Dishoek, Uni en Van der Kloet Met de aangekochte zegels 
is het aantal prijzen dusdanig, dat elk der aanwezigen een prijs 
kan krijgen. 

Besloten wordt in de te drukken boekjes met statuten en 
reglementen eenige advertent 'ën op te nemen. 

De veiling en drukke onderlinge verkoop hebben een zeer 
geanimeerd verloop onder de 22 aanwezigen. 

Nieuw lid. 
56. Van Poelvoorde, Molenbergpark, Heerlen (Dir. v/h Alg. 

Mijnwerkersfonds). 
Mededeelingen aan de leden. 

De »halve centen« zullen voortaan in het rondzendingsverkeer 
worden verwaarloosd. Inzenders van boekjes enz. worden ver

zocht met deze bepaling rekening te houden bij het vaststellen 
hunner prijzen. 

Leden enz,, die eene advertentie wenschen geplaatst te zien in 
het boekje »Statuten en Huish. Reglement« en op de achterzijde 
van de ciiculatiehjsten, welke bij de rondzendingen woiden ge
voegd, worden verzocht zich te wenden tot de drukkeis Gebt, 
van Aclst, O. L. V. kade, Maastricht, die verdere inlichtingen 
zullen geven. 

Volgende vergaderingen. 
Maandag 20 November 19221 teUsens te 8 uur in Café Rest. 
Maandag 4 December 1922> „Anx Pnys Bas" , Vrflthof, te 
Maandag 18 December 1922J Maastricht. 

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

PhilatelistenVereeniging ,, Apeldoorn'', 
te APELDOORN. 

Opgericlit 15 October 1918. 
Goedgelteurd bq Koninltlijk Besluit Tan 29 April 1922. 

Secretaris : A L F . CORNELISSEN, Kanaalstraat 21, Apeldoorn. 

KORT VERSLAG van de Vergadering op 7 Novem
ber 1933, in de lunchroom van den heer M. Roeter
dink, Hoofdstraat 9, te Apeldoorn. 

Te circa 8 uur opent de voorzitter de vergadering. De notulen 
der laatste bijeenkomst worden goedgekeurd en de ingekomen 
stukken behandeld. 

De penningmeester heeft een verzoek aan de leden en wel, 
te willen medewerken, dat de londzendingen op tijd worden 
doorgezonden en ook in de betaling stiptheid betiacht wordt. 

Het voorstel tot uitbreiding van het bestuur behandelende, 
worden beide candidaten, t.w. de heeren Wilmink en Mensing, 
bij loting gekozen. 

De Secretaris, A L F . CORNELISSEN. 

Candidaatleden. 
W. F. Janssen, Lammeiweg 3, Apeldoorn. 
dr. H. C. van der Schatte, Olivier Loolaan 43, Apeldoorn. 

Bedankt als lid. 
P. J. J, Roelants, Apeldoorn. 

Prijslijsten, Advertentiebladen, 
i ' Catalogi, enz. : 

The Secret of the J. P. S. by H. P. Terry. 6 d. net. — Dit net 
propagandaweikje is geschreven met de geestdriftige liefde voor 
de »JuniorSociety», voor de geestdiiftvolle »jeugd«, met het vuur 
dat nooit, noch door jarental, noch door teleurstellingen, noch 
door wat ook ter wereld wordt gedoofd, dat vuur dat ik, en met 
mij zoo vele anderen, zoo gaarne zouden zien vlammen in Noord
Nederlandsche harten, die Philatelie nog iets hooger achten en 
schatten dan een kinderspelletje, dat vuur dat verlicht en ver
warmt, dat aantrekt en tot ons brengt allen die Philatelie niet 
kenden dus ook niet konden liefhebben. In dit werkje wordt 
allen die kunnen »lezen« duidelijk gemaakt, hoeveel alleen de 
»Junror«vereeniging aan dien levensgloed te danken heeft, hoe 
zij alleen hierdoor groot werd en nog dagelijks haar ledental ziet 
toenemen: in één jaai , 191819, behaalde zij het hoogste cijfer, 
813 nieuwe leden, of bijna 3 nieuwe leden per dag. — Deze 
piopaganda — in de lente van 1923 zal de Vereeniging een groote 
Internationale Tentoonstelling gedurende veertien dagen te Londen 
houden en deze propaganda moet zeker tot een schitterend welsla
gen bijdragen — bevat in zeer korte, aangenaam geschreven 
deelen, de geschiedenis der Vereeniging, welke niet slechts voor 
letterkundigen waarde heeft, maar ook, en zelfs veel, voor Bonds
en Vereenigingsbesturen en zich zelf hoogschattende verzamelaars. 
Mogen zij allen dit werkje lezen, goed lezen, en voor eigen 
zoowel als voor anderer philatelistisch belang eruit leeren wat 
het voor allen levert. J. B. R. 

PtfS .TZ EGEiH ANOCL 
WATCRORAAFSMCCR 
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Retuschierte Platten der Gedenkausgabe von China 1894. 
Mit ein Kuustdruclitafel. Von P. Kleeberg, Chemnitz. — De 
welbekende Duitsche schrijver heer P. K 1 e e b e r g vnd , die in de 
laatste jaren aan verschillende tijdschriften heel wat pennevjlichten 
ook over de nieuwe zegeluiigevende Staten geleverd heeft, b iacht 
i n . n r . 9 van de »Marken- und Ganzsachen-Zeitung« een artikel 
over de door hem opnieuw bestudeerde uitgifte van China's 
gedenkzegels. In 't vooiwoord schüjft hij ». . .zi j toonen, hoe rijk 
aan inhoud een zegelbeeld kan zijn bij een zoo »achterlijk« volk 
als de Chineezen in vergelijking van andere zoo »heerlijk vrije en 
hoog ontwikkelde Rijken !«, waarna hij de nieuwe »Duitsche« 
cijferzegels een geeselslag geeft en dan overgaat tot zijne ontdek
king. Een zeer dure zwartdruk, die hij te zijner tijd niet kocht 
omdat de prijs hem te hoog voorkwam, nam hij later bij het zien 
van een hem t o e n . . . toekomenden zwaitdruk dier zegels, waarbij 
hem afwijkingen opvielen : deze zwartdiukken leidden tot een 
dieper ingaan tot de zegels dier uitgifte en de ontdekking van 
eene, bij enkele waarden reeds bewezen, opgewerkte (weder uit
gestoken) plaat — alleen de 2 candarins was bekend in het op 
31 Maart 1906 afgesloten werk van J. Mercarini »Notes of the 
Postage Stamps of China 1878—1905«, gegrond op ambtelijke 
gegevens. Belangstellenden wordt deze zeer belangwekkende 
verhandeling, prachtig geëigend voor een voordracht met licht
beelden, ter lezing en bestudeering aanbevolen. Prijs is mij 
onbekend, zeker niet veel hooger dan een blief kaart erheen. Waar
schijnlijk te bekomen door den schrijver te Chcnitiitz of den 
drukker Robert Noske, Dorna-Leipzig. ]. B. R. 

E. Luder-Edelman & Co., 76, Boulov. de la Giire. Züricli. 
Preis l i s te über sü>ntlche Scliffeizermarken. — a) Een soort 
gespecialiseerde catalogus, keurig uitgevoeid en zeer rijk verlucht, 
met prijzen voor ongebruikt (de meeste ook in blokken) en ge
bruikt. De prijzen zijn voor eerste qualiteits-stukken, die van 
Il-qualiteit worden veel billijker geleverd. Ook komen erin voor 
de particuliere hotelzegels, indertijd ter frankeering van brieven 
toegelaten, de telegraafzegels. de voorloopeis der luchtpost7egeIs 
en de Volkbondszegels. Dit interessant werkje is allen verzamelaars, 
aan te bevelen. Verkiijgbaar bij den bewerker voor 50 Zwits. 
centimes, met zijne h) Prix-Courant. Een prijscourant, op ge
lijke wijze uitgevoerd en voorzien van talrijke afbeeldingen, van 
verschillende zegels en zegelstellen, o.m. van Nederland en 
N. Indië (ook van de andere Kol. moet rijke voorraad ziin) enz. 
Groot 24 blz. J. B. R. 

Philatel ie Journal of Great Britain. GO-jarig jubileum ! — 
Dit feestnummer is van October 1922, met 56 blz. inhoud, 
talrijke zegelafbeeldingen, geheele platen van artikelen over 
Frankiijk i84g—1900, de zegels van de Chineesche Verdrags-
havens en Foimosa, over Mexico's 10 c. 1874, Sicilië, enz., veel 
wat op den stichter, wijlen den heer Edward Loines Pemberton, 
geb. 10 December i844 in Amerika, vroeerijdig wees en opgevoed 
bij verwanten in Engeland, betrekking heeft, en hoogst belang
wekkende uittreksels van zijn eerste tijds'hriften, prijslijsten, 
documenten uit het oud verleden der Philatelie, waaruit allen 
— hoevelen zijn er nog in leven, die iets uit die dagen »weten« ? — 
een geheel ander inzicht en heel wat hooger begrip verkiijgen 
van dat »verzamelen«, dat door de gekroonde domheid »kinder
werk«, »redeloos plaatjesplakken« en meer dergelijke onzinnige 
uitdrukkingen, wordt vereerd ! .Met welke titels zou men die 
soort onnoozelen zelf kunnen vereeren ? Leest men daarin de 
eerste bekende prijslijst van vóór 60 jaren (1862), dat onze eerste 
uitgifte (5,,10, 15 c.) voor 10 centjes bij gen. Pemberton te koop 
was, dat Kaap de G. H. i d. ongebr. bij hem voor 30 c , de 4 
en 6 d. _!>ebr: voor 5 c., de 1 sh. en i d. rood voor 75 c werden 
afgegeven, enz. enz., het daarin ook voorkomende paar bladzijden 
uit den eersten Catalogue of the fine and very complete collection 
of Postage Stamps, selected, with great care by E. L. Pemberton 
Esq., of Birmingham, comprising all the Rarest Varieties of 
Perforation, Watermarks , yc , known«, enz., dan zullen millioenen 
zoogenaamde philateüsten ivclUcht begrijpen, hoe achterlijk zij 
zijn en aan welke oorzaak zij dit te wijten hebben. Geen onder 
hen kent noch heeft ooit getracht te leeren kennen, de »geschie
denis« van het postzegelverzamelen, 'n zeeeltje is alles, en ook 
dit kennen zij nog n ie t ; de enkelingen die nog eenigszins door
dringen in het verledene, beperken zich tot een deeltje; zijn zij 

»ontwikkeld«, dan moeten zij begrijpen, dan moeten zij inzien, 
dat zij »niets« weten, dat zij hun »denkvermogens« binnen de 
engste grenzen hebben ingesloten. Moge deze »jubileum-uitgave« 
bijdragen, tot vermeerdering van ontwikkeling van velen, die 
prijs stellen op den naam »verzamelaar«, die ten allen tijde en 
overal de ongekende domheid van hun medebroeders in vereeni-
gingen, afdeelingen, bij het houden van vergadei ingen enz. kunnen 
slaan met overtuigende bewijzen, al zijn er ook »harde« koppen, 
waarin men geen spijker zonder krom' slaan kan indrijven. Dat 
zij, die een straaltje licht uit den heel ouden tijd wenschen te 
ontvangen, zich dit nummer 382, October 1922, aanvragen. 
»Alles kost een dubbeltje!« is ook op dit feestnummer toepasselijk. 
Adres : Messrs. Sefi, Pemberton. ar' Comp., 12, .Sonth Molton Str., 
London, W i. (Jaarabonnement: »2'/j shillings«.) J. B. R. 

Theodore Champion. A Travers la Maison. — E e n o p k u n s t -
drukpapier keurig uitgevoerd werkje, met talrijke prachtige af
drukken van foto's van de verschuilende kamers, waarin de 
kantoren van den eigenaar, den directeur, enz. zijn gevestigd en 
van het mannelijk en van het vrouwelijk in de giootste Parijsche 
postzegelzaak werkzaam personeel. Wij hopen in het, volgende 
nummer uitvoeriger op deze zaak terug te komen. J. B. R. 

Fred. J. Melville. The New A. B. C. of Stamp Collecting. 
2 sh. 6 d. — De Engelsche welbekende en ook buiten eigen 
land hooggeschatte schiijver Fred. Melville, die den stoot gaf 
aan de gronding van de jongelingen-vereeniging (the Junior 
Philatelie Society), waarvan hij de voorzitter werd en bleef, en 
haar opvoerde tot de grootste vereeniging in Engeland, gioot 
in aantal leden en groot in aantal medewerkeis — welk eea 
verschil met honderden andere vereenigingen ! — heeft de gids, 
vóór twintig ja ren uitgegeven, op het voortdurend aandringen 
van vele zijden, opnieuw bewerkt en het daglicht c'oen zien. 
Het werk is nu, de advertentie-bladzijden niet medegerekend, 
l43 blz. sterk en bevat bovendien 34 pag. platen van verschillende 
zegels, ook van den jongsten tijd. Hij verdeelt de lijke stof, die 
al spelende leert, in 31 hoofdstukken. In ' t eerste woidt de 
psychologische zijde van der menschen stokpaardjes beschouwd 
in het licht van hetgeen de groofe mannen erover zeggen. O.a. 
zei de Amerikaan Horace Greeley: »een mensch wordt door zijn 
»stokpaardje tot leven aangetrokken, had hij er geen, zijn deel 
»in het leven ware spoedig uitgespeeld«. Een andeie Amerikaan 
verklaarde, dat zijn stokpaardje zijn verstand en zijn leven heeft 
gered, toen beiden werden bedreigd door de eentoonigheid van 
zijn beroepsarbeid. Wijle de Bisschop van Ripon. gaf ook als 
zijne meening te kennen : »dat geen enkel persoonlijk leven het 
»leven waard is. zonder dat het eenig stokpaardje heeft. Want, 
»alles wel beschouwd, de dingen die wij gedwongen worden te 
»doen mogen en moeten ons belang inboezemen zoo wijeer'ijke 
»menschen zijn. maar indien wij ons volmaken willen, moeten 
»wij eenig belang stellen in wat buiten onzen werkkring of 
»bezisheid ligt en hebben dat te volgen, opdat wij geen kreupelen 
»op God's aardbodem worden«. Enz. enz. (Dit halen wij aan 
voor hen, die geen andere liefhebberij groot meenen. dan, al te 
vaak, hunne minderwaardige !). Daarna worden behandeld, alles 
op dezelfde aangenaam lezende, voor ieder zeer begi ijpelijke 
wijze: de geschiedenis van het zegel; de »romance« van het 
zegelverzamelen ; de postzegelaanmaak ; het vraagstuk : algemeen 
of afzondeilijk (speciaal)-verzamelen, en andere vraag.'-tukken, en 
zooal verder, om te besluiten met »Philatelie in verdichtsel«, 
nl. de romans, novellen enz., waarin Philatelie de hoofdrol ver
vult (in het bijzonder in Engeland en Amerika). 

Het geheel was vóór 20 jaar een lichtpunt voor verzamelaars 
in de Engelsch sprekende landen en zal heden, nu zoovele nieuwe 
gedachten evenals het talrijke aantal nieuwe zegels, n i e t ' t minst 
dat uit de nieuwe staten, onzen geestesblik verruimd hebben, 
met niet minder bewondering worden ontvangen Allen die de 
Engelsche taal verstaan, zoomede alle let leikundigen en biblio
thecarissen van vereenigingen, wordt dit boekweik ter aanschaffing 
of zeer lezing aanbevolen Kunnen onze postzegelhande'aars het 
niet leveren, dan is het te verkriigen. bii toezendin? van het bedrag 
(2 sh. 6 d.), bij >^the Melville Book Comp., 26, Phimstead Hiirh-
street, London«. J. B. R. 

UJ14J^JJr lJH' i . l< l .1J I DIR. L E O N D E RAA>T 
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A D V E R T E N T I E N. 
UITSLUITEND voor LEDEN 

der 
Aangesloten Vereenlglngen. 

Dr. E. Goniniers,teGinneken, 
wenscht echt gevlogen poststukken 
— (enveloppen en kanrten) (139) 

TE KOOPEN. 

Tin 
Tekst dezer Annonces 
vóór den lOn in te zenden 

aan de Administratie. 

Portzegels type III Nederland 1894. 
Te koop en ter bezichtiging gevraagd 
alle w/aarden met plaatfout 66. Leid
draad voor den Speciaalverzamelaar. 
— Porto wordt gaarne vergoed — 
(149) H . Y . GATSONIDES. ZEIST. 

F. H A A N , U R M O N D , 
es- lts VRAAGT TtJl »a) 
TEGEN VOLLE CATALOOGWAARDE: 
Yvert 2 2 : Tahiti porto 7, Equateur 183, 
Bolivar 70 e. Salvador dienst 120, Datia 
13.14, Haiderabad diehst 2 en 15. (145) 

100 verschi l lende postzegels (waardevol) franco fl 5,00 
1000 goede postzegels (rui l materiaal) franco fl t,SO 

50'^ goede postzegels van aile landen franco fl 1,25 
Kilowaar per postpakket 4 / , kilo franco fl 1,25. Voor het buitenland per kilo 
15 cent porto extra. Toezending na ontvangst van postwissel (151) 
F. P. B. VAN DEVENTER, DEN HA*G, STATIONSWEG 14, Tel. H 4086. 

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

II 

■ ■ 
■ ■ 

TE 
E N G ROS 

KOOP GEVRAAGD: 
M A R T I J E N V A N 

NEDERLAND EN KOLONIEN, 
in 't bijzonder Nederland Nos 1 en 2. 
Voorts : 
VEREENIGDE STATEN VAN NOOROAMERIKA, 
alle taitgiften tot en met 1860. Voor 
oude zegels, onverschillig van weite 
land, op geheele brieven, alsnnede voor 
paren, strecken e n blokken, t s e t a a l i k l i e f 
h e b b e r s p r i j z e n . (23) 

P. J. HEKKER, HAARLEM. Sc^ermerstraat 6, 

Goedkoopste aanbieding van ZELDZAME ZEGELS, bijzonder 
geschikt als Si.Nicolaasgeschenken. 

Frankrijk 1853'60, 1 Franc, Yv. N«. 18fr. 800, (keur Senf) f 50,— 
Victoria 1861—'66, 6 pens, oranje, Yv. N". 33 fr. 600,— 

(keur Schlesinger) f 35,— 
Zwitserland 1843, Zürich, 6 rappen, Yv. N*. 10, fr. 475 , 

(keur Thier) ' . f 35,— 
Spanje 1852, 6 reales, Yv. K". 16, fr. 250,— (keur Thier) . t ÏO,— 
Spanje I86Ü—'61, 19 Cuartos, Yv. N<'.50, fr. 350,—(keurThier; f 27,50 
Uruguay 1869, Yv. N". 25, fr, 75,— (keur Schlesinger) . . f 5,75 
Uruguay 1869, Yv. N". 26, fr. 75,— (keur Schlesinger) . . f 5,75 
Verder ruime keuze uit zeer mooie collectie ZEGELS, zoowe 

oude als n i e u w e ; bovendien als bijzondere reclame gedurende 
deze maand 

E X T R A K O R T I N G . 
JOS. LA POUTRE. 

Posizegelhandel, Prins Hendriksiraaf 61, DEN HAAG. 
Postcheque en Giro No. 318Z2. 

(156) 

PRACHTIG DUITSCH NOODGELD, 
in se r i e s g e s o r t e e r d , o n t v a n g t U F R A N C O 
t e g e n i n z e n d i n g v a n : 

/ I ,— voor 6o v e r s c h i l l e n d e e x e m p l a r e n 
» 3 , — » 20O » » 
» 5,50 » 40° » » 
» 7,50 » 600 » » 
» 10,— » 1000 » » 

Bij b e s t e l l i n g b o v e n d e 25 se r i e s v a n é é n e 
— soor t to t 7 J •/„ g o e d k o o p e r . — 
O o k a p a r t e s e r i e s t e g e n bi l l i jken pri js . (146) 

NOODGELDHANDEL L. G L A S S , 
LOOSDUINEN, C0LUM3USSTRAAT 22. 

| ^ = l = i f = l = i = j = i  = I g i 3 3 = l = i  = i = i 

Oude Britsche 
ü 

Koloniaalzeyels 
ia 

i 

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

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 Sir. (134) Engeland. 

ia 

l 

iiiiiiiiiiiiii[iiiiiiiiiiiiiii!iiiii!iiiiiiiiii[iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii!iii'iiiii:iniaiiiiiii[iiiiiiii'iiiii[iiiiiiiinii 
Desire vendre collection de timbres 

France ei Colonies Fran^aises, 900 pieces 
différentes, valent fr. 1200, (Yvert ei Tel

lier 1923) pour 250 florins. 
Friere écrire en francais ä (153) 

MLLE B. LESCORNEZ, 
29 Rue de Flandre, 

ARMENTIÈRES (Nord), France. 
II I III l< II IIIIIIIIIIHIiilllllllJlllilllllllllllillllllllllllllillllllDlllllllllllllllllllllllilllllllillllilllllll 

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 O AAN 

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

Postzegelliaflilel „VERITAS", klSaür'74: 
> S&'^^" : . : : : : : : ( ? g l fldvepfeent 
S Montenegro, 7687 en port 20 23 » 0,75 ? 
 Polen, 201—205 » 0,10 / 

Ultraïne, 134—147 '> 0,60 ? ï n H 1 1 
Oosfenrük, diverse uitgaven .1 p^.. a a n v r a a g . / ' ' • ' " " 
Hongarije, alle » | J »̂  / 
Hongarije, 100 verschillende ƒ 0,30 S 

f 1000 verschillende postzegels » 5,— / O 1 ra J 
* 2000 » » »15,- f D m U . 

Levering volgens Mancolijsten. : - : Zichtzendingen. 
Zumstein's Euiopa-Cstalogus, de beste op dit gebied, franco f 1,40 

<155) 

Postzegelverzamelaars! f^^ï^*^^^^^^ 
VerzekertUwe Verzamelingen tegen JU n. n LI mr LI), ASSURANTIËN: 

nSIAIffn on TITPPQiTAT Vondellaan 2, HILVERSUM. Kantoor, 
O H A N l l 6U U l D r i S I A I j j^ z Voorburgwal 316, AMSTERDAM, 

op beurspolis, dus tegen eene vaste Postbus 129, Telefoon N. 8780. (29) 

IPOS T Z E G E t H A N D E U 
W A T E R G R A A F S M E E R . 

A ^ >> - D I R . L E O N D E R A A T 
• ► W - = • I N T . T E L . X U I D 6 Z 5 5 
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" S C H A A M U,"S 
NEDERLANDSCH VERZAMELAAR, 1 
indien U den „LEIBDiÄD" nop niet bezit. 

PRIJS : 
ingenaaid f 2,7S + porfo 
gebonden in grijslinnen f 3,75 + porto 

Verkrijgbaar bij alle handelaren en, op schriftelijke 
aanvrage, bij den penningmeester van den Bond ■ 

Mr. W. S. W. DE BEER, AMSTERDAM, 
VAN BAERLESTRÄAT 65 h. PostGiro 46919. (144) I 

soBooa 
Posfzegelhandel 

B. KEISER Ec ZOON. 
Passage 25, DEN HflflG. 

Telefoon H. 2438.  Posfrekening No. 4262. 
Bankrekening: De Twenlsche Bank. 

GROOTE KEUZE 

in alle soorten Zegels tegen billijke prijzen. 
Speciale zomeraanbieding. 

Griekenland 1901/02. 
Postzegels. 

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

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

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

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

 w o r d e n s t e e d s d o o r o n s i nge l coc ln t . 

1 Betr. Inj. Franz Höiin, G8leMil6"UÉDeylz. 
zendt gaatne ZlCHTZfNDINOEN BETERE ZEGELS, 
zoowel EUROPA als UEBERSEE ten VERKOOP aan 
H. H. verzamelaars. Alle deze zegels, afkomstig uit 
OUDE DUITSCHE VERZAMELINGEN, 
— — waaronder — — 
DE GROOTSTE RARITEITEN, 
zijn geprijsd in Marken en worden (egen een vasten 
koers omgerekend in Hollandsch geld. 

Conditiën : FRANCO TEGEN FRANCO. 
^ Aanvragen met opgave van referentiën en wat ge ^ 
JV wenscht wordt kunnen ook gericht worden aan: (152) ^ 
1 J. T E R B R A A K E , Tüimouwstfaal 3öa, GROIIINGEK. | 

N̂  XJA.^JX. iTÄ.,^Ti!. M i Miï..j^Jiï. j^ï^, ü?4ï. S'Ji. M£. ^Jd?, M'^. 5 l i . 5l*. üiJ*. ^Ti. ir*.,*ü x' 

TER OVERNAME AANGEBODEN, 
wegens vergevorderden leeftijd, de OEHEELE INVEN

TARIS van een reeds 30 jaren gevestigden Post

zegelhandel, bestaande uit eene PrachtVerzameling 
Postzegels van + 2 0 0 0 0 stuks, 5 Albums met 
diverse zegels, voorraad zegels voor aanvulling en 
gebruiksartikelen, zooals Pincetten, Insteekboeken, 
Ruilboekjes, enz. 
 BENOODIGD KAPITAAL 10000 GULDEN. — 

Zeer geschikt voor hen, die een 
Postzegelhandel willen beginnen. 

Adres : Bureau van dit Blad. — — (148) 

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

Alle Marken sind verschieden, postalisch gebraucht und 
perfekt. 

I 
I). 
2). 
3). 

4). 

1 Paket 300 Stk. Engl. Kolonialiiiarken 
500 verschiedene do do , 
lOUO verschiedene do do, sehr gute 
Marken, darunter z. B. Engl. 1 d. 
schwarz, Kap A blau, u. s. w. . . . 
Eine sehr schone Sammlung von Gr. 
Brit. Alles m guter Erhaltung, darunter 
erste Em. 1 d. schwarz, 2 d. blau, Kö
nigin 2/Ö, 5 /  , I C /  L 1 grün. Kg. 
Eduard 2/ä, 5/—, lO/— L 1 grün und 
viele gute ofticielle Marken, Katalog 
Wert Gibbons über L 15. (Ueber 100 
Stk. alle verschieden, ohne Abarten) 

Gasse nut Auftrag. 

Netto. 
Gl. 5 

„ 12,— 

55,

I 
60,

W I L L Y J A C O B Y , 3! Cannon Street, Lonilon, E, C 
— Mitglied des Int. HändlerVerein. Berlin. (147> H 

Postzegelhandel P. HOOGfERDUK, Molenstraat 22, DEN HAAGf. m 

■■■■ 
■ HB 
■ I 
■*•■ 

Steeds voorhanden GROOTE 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 i 9,50 (prima exempt.). 

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

Alle soorten SCHAUBEKALBUMS. 
Blanco Bladen voor SchaubekAlbums. 

Verder alle benoodigdheden voorhanden. (16) 

m 

lil;I^é*i-tjm'§^V 
W A T E R G R A A F S M E E R : . ^ J ^ ^ A . Jk-'W9 ' M^ é^ '^ ^ DIR. LEON DE RAAT 
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Naar aanleiding van bovenstaande in 
het nummer van 16 October, :: 

garandeer ik al mijne f I ,  en f 2,50 
— (oplosbare kleuren) — 
NEDERLANDSCH INDIÊ 1912. 

IK BEN NIET GOEDKOOP. 
Vraag mijn prijs per 10,25 en 100. 

fl. W E V E R S Jp, 
REMBRflNÜTLflflN 50, 
: E N S C H E D E . : (,43) 

Postzegelhaüdel l t DONPI, 
Kettingstraat 23, DEN HAAG. 

Uitsluitend handel in ZELDZIAMHEDEN 
en NEÜEKLAND en KOLONIËN. 

1 

a D 

TE KOOP 

GEVRAAGD: 

D n 

P ^ LEIQORnAQ 
VOOR DEN 

SPECIflflLVERZflMELRflR YflN 
^ NEDERLAND. 
INGENAAID f 2,75. GEBONDEN f 3,75. 
BS" ZONDER PORTO EXTRA, "gai 

(19) 

K n ]J Ë5B 

I 

M. 
Hiermede geven wij kennis, dat, met ingang van heden, onze kantoren zijn verplaatst naar 

KETTINGSTRAAT 8, 'sÜRAVENHAGE. 
Aan dit adres, gelegen in het centrum der stad, in de onmiddellijke nabijheid van Spuistraat, 

Veenestraat, Passage en Oroenmarkt, hebben wij geopend een 
POSTZEGELWINKEL, 

ingericht naar de eischen des tijds. 
Het zal ons aangenaam zijn onze oude cliënten ook in onze nieuwe inrichting te mogen 

ontvangen, terwijl wij hen, die tot heden nog niet met ons in relatie stonden, eveneens 
tot een bezoek uitnoodigen. 

U vindt bij ons de meest uitgebreide sorteering postzegels van alle landen der 
wereld, zoomede een ruime keuze van postzegelalbums, voorraadboeken, blanco 
albums en verdere philatelistische benoodigdheden. 

Oeheele collecties, waarbij elk zegel afzonderlijk geprijsd, liggen ter keuze, zoodat, zoowel 
de beginnende als de gevorderde verzamelaar, zeker is in onzen steeds wisselenden voorraad 
iets van zijn gading te vinden. ^ ^ 

Zooals bekend, leveren wij uitsluitend E E R S T E K W A L I T E I T , terwijl wij 
voor de echtheid van alle door ons geleverde postzegels ten volle instaan. 

Onze meer dan 35jarige ervaring op postzegelgebied is hiervoor de beste waarborg. 
Wij noodigen U beleefd uit tot een bezoek en teekenen, 

Hoogachtend, 

I 

I 
K. H. RENTES, FIRMA RENTES & Co. 

Tlï 
(150) J ■11 !LI 11! 

P 0 S T X E G E I . H A M O C L 
V V A T C R O R A A F S M E X R 

D I R . L E O N D E RAAT 
INT.TEl.. Z U I P 6 2 S 5 
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ZELDZAME BRITSCHE KOLONIALE ZEGELS. 

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

Ik ben een specialiteit in BRITSCHE KOLONIALE ZELDZAAM

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

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

ZICHTZENDINGEN WORDEN OP AANVRAAG TOEGEZONDEN. 
(92) 

IMMIUIltMIMHMlIl 

llllllllllllllimilllHIIIJOU^ I 

I N T E K N A T I O N A L K P O S T Z E G E L G R O O T H A N D E L 
; ■ H. C. C o R R E L J É. ■ Z 

M P. LINDOSTRAAT 3, UTRECHT. 
T E L E F O O N 2782. P O S T B O X NO. 31.; . --'A 

I =IIIIIItlllllllllltlllll(lllllIIIIIIIIIIItl iiiiiMiJimiHtiriiiiiiNiiiiuiriMiiiMiiiiiririiiiti i 
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""EEN PASSENO ST. NIGOLAAS GESCHENK IS EEN GOED PQSTZEGEIALBUM. 
(Uit voorraad leverbaar.) 

Schaubek Victoria Permanent Album, 400 bidz., slechts f 7,— 
» » , » 800 » . flO,— 
» Normal, Uitsluitend Europa, in 2 deelen, prachtige 

uitgave, eenzijdig bedrukt slechts . . . . f 18,— 
» Normal, geheele wereld, in 2 deelen, permanent 

tweezijdig bedrukt f 19,—: 
Schwanenberger Album permanent, prachtige uitgave, 
in 2 deelen, eenzijdig bedrukt, slechts f20,— ; 
Album Nederland en Koloniën, losbladig, ook geschikt 
om andere landen bij te voegen, slechts f 4,50j 
Speciaal album, blanco bladen, fraaie uitgave, ieder 
blad voorzien van dekblad van zuig Permanent, slechts f 7,— I 

Porto voor albums extra. 

I MichelEuropa slechts f 0,75 + Porto. 
i Handleiding en Catalogus over de zegels van Ned. Indië 
1 slechts f 0,50 

OöT Schaubek Permanent (Luxeuitgave), 
6 deelen, geheele wereld in lederen banden, 
goudsnee uitgave, zeer dik papier met duizenden 
cliché's, prachtwerk, slechts f 95,— franco. 

l i Nieuwste Standaardwerk over de zegels van NEDERLAND, 
j bevattende alle plaatfouten met cliché's der fouten, en den 
iS prijs der plaatfouten, prijs f 2.75 + Porto. 
MYvPrtcatalogus 1923, prijs f 3,75 + Porto. 
rjZumstein's Kuropacatalogus 1923, de meest betrouwbare,; 
ÉÊdaar de prijzen op goudbasis berekend zijn. Tekst in het; 
("ï^'i Duitsch en Fransch, prijs f 1,50, 

B E R I C H T . 
I Einde dezer maand wordt onze nieuwste prijslijst van 
i I I D I M L ^ Ü B 1 1 KOL®l^l i l i 
I en andere landen verzonden en zal iedere maand een 
I nieuwe prijslijst van onze aankoopen worden ver
1 zonden. Verzamelaars, die er prijs op stellen geregeld 
f onze prijslijsten te ontvangen, gelieven hun adres te 
f zenden. — — — — — 

ONS DEVIES IS GROOTE OMZET, 
KLEINE WINST. 

P.S. Betaling vooruit van onbekenden op Post— 
chequerekening 10849. Gelieve orders op albumsi 
tijdig te zenden, daar nieuwe aanvoer, indien onze; 
voorraad is uitverkocht, vóór St. Nicolaas niet meer! 
mogelijk is ■ (154 j 
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