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

Postbox 883, Telefoon 3473 C, 
AMSTERDAM. 

VRAAGT PRIJSCOURANT „UNIVERSUM" 
EN PRWSCOÜRANT „ N E D E R L A N D " . 
Oag- GRATIS OP AANVRAAG. "Sfl 

,d^m 
( lo ) 

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

gebracht, dat heden ;per postkwitantie over den abonnementsprijs 
voor den tweeden jaargang (met de invorderingskosten f 5,25) 
is beschikt. Aan hen, wier kwitantie onbetaald mocht terug-

• komen en die nalatig blijven het verschuldigde vóór 10 Januari 
a.s. over te maken, zal het blad tilet meer worden toegezonden. 
Vour de toezending eventueel van den abnnnementsprijs 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 postvvissel over te maken. Indien 
daaraan op 10 Februari a.s. nog geen gevolg is gegeven, zullen 
zij van de abonnentenlijst worden afgevoerd. 

Breda, i December 1922. De Administrateur, 
L. C. A. SMEÜLDERS. 

Nederlandsche Bond ran Vereenigingen Tan 
PostzegelTerzamelaars. 

In verband met het bepaalde in art. 4 van het Huishoudelijk 
Reglement, wordt aan de Vereenigings secretarissen nogmaals 
beleefd verzocht — voorzoover door hen daaraan nog geen ge
volg mocht gegeven zijn — In den loop deser maand, aan 
ondergeteekende opgave te doen van het getal leden van elke 
bij den Bond aangesloten Vereeniging op i December 1.1. en 
van de namen en adressen van hare vertegenwoordigeis voor het 
volgend.e dienstjaar. 

T H . H . KLINKHAMER, iste Secretaris. 
Zevenkiilzeii (Z.-H.), 15 December 1922. 

Nederlandsche Vereeniging van Postzegelverzamelaars. 
Als rechtspersoou erkend by Koniuklflke Besluiten Tan 

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

De leden worden overeenkomstig het reglement beleefd uitge" 
noodigd^ hunne contributie 1923 (f6,50) vóór i Februari te voldoen-
Na dien datum zal op hunne kosten over het bedrag beschikt 
worden. De leden in Ned. Indlë woiden verzocht hunne contri
butie te zenden aan onzen vertegenwoordiger dr. H. W. Borel, 
Oud Merdika 6, Bandoeng. 

Selon les Statuts les membres sont pries de bien vouloir acquiter 
leur contribution pour 1933 (fl 6,50) avant Ie ler Février. Au de 
l i de cette date on en disposera ä leurs frais. 

Membres are kindly remembered according lo the rules that 
their subscription for 1923 (f 6,50) has to be paid before the 
1st of February. Beyond that date larger expenses for corres-
pondance are to their charge. 

Die Mitglieder weiden den Bestimmungen des Reglements 
entsprechend, höflichst ersucht ihren Jahresbeitrag für 1923 
(f 6,50) vor dem len Februar an den Kassenwart zu entrichten. 
Noch diesem Datum wird darüber auf ihre Kosten verfugt. 

De penningmeester, 
T H . H . KLINKHAMER, Zevenhnüen (Z.H.). 

Postcheque- en Girodienst n ' 33805, Kant. Gouda. 

Verbetering mededeelingen November. 
In het kort verslag der Bestuursvergadering komt eene onaan
gename drukfout voor : lid 441, moet zijn 4 i i . 

Nieuwe leden. 
564. H. Baumbach, Utrechtschestraat 41, Amersfoort. V. 
565. mr. A. Ikman van Burck, Wilhelminapark 94, Breda. 
566. Livain, Padang, Blakang Oloh (N. I.) 

30. Geheimrat Peter Mavrogordata, Nymphenburgerstrasse 9, 
Berlln-Schöneberg. 

Aanmeldingen voor het lidmaatschap. 
W. Brevet, Rijns'ourgerweg, Lelden. 
R. Chevalier. Magelang (N. I.). 
C. J. J. Fokker, burgemeester . Molenstraat, Strljen. V. 
P. G. Keijser, Nassaukade 106, Amsterdam. 
J. C. Knegtmans, Nieuw Merdika 48, Bandoeng. (N. I.). 
J. Ladde, Onderl. Inf., Banjoe Blroe (N.I.). 
mevr. A. Mijnlieff, Laan van N. O. I. 189, den Haag. 
M. Tydeman, ondern. Tjitamboer, p/a West Java Handelmij, 

Bandoeng. (N. I.). 
A. M. Vraeg, ingen. Ned. I. Sp., Sembadja, Semarang (N. I.) 
Tj . Gs. de Vries. Adm. de Ruyterweg 172H, Amsterdam. V. 
H. B. Wijgmans, Dorpstraat, Epe (G.) V. (oud-lid). 
Prof. Dr. J. H . Zaayer, Stationsweg 39, Leiden. 

Bedankt met 31 Dec. 1922: 
301. B. Elias. 430. A. Samson. 
501. H. E. van der Heide. io6. dr. C. L. F . van 
299. W. C. van Kuyk. Schelven. 
170. R. van der Kamp. 397. mr. F . J. Tjabbes. 
452. J. H . C . Lansdorp. 78. N. A. Zilver. 
524. H . A . Minderman. 99. P. Reijnders. 

Adresveranderingen. 
23. jhr . H. V. Beresteijn, tijdelijk Imhoftstiaat i , den Haag. 

wj. H. P. Burgdorffer, thans Koedijklaan 10, Busswn. 
426. J. A. A. van der Horst, thans Breestraat 165, Lelden. 
510. G. D. E. J. Hotz, thans Dep. v. Oorlog, Bandoeng (N. I.). 
428. J. C. E. Schmeltz, thans de Kempenaertr . 74, Oegstgeest. 
286. L. Stam, thans Hugo de Grootstraat 152, Delft. 
524. H.A. Minderman, thans Regentesselaan iZ a, RljswljkiZ.'ii.). 
260. J. van der Veer, thans Bandoeng (N.I.). 
290. A. van der Wiel, thans Park Paaschberg 2, Ede. 

98. dr. G. P. Wijnmalen, thans Lairessestraat 154, Amsterdam. 
Vergaderingdagen der afdeelingen. 

Afd, Leiden. De vergaderingen hebben plaats den 3en Dinsdag 
der maand in de bovenzaal café-Rest »Suisse«, Breestraat 152 
Lelden. 

Postzegelvereeniging ,,Breda", 
te BREDA. 

Opgericlit 21 Norember 1893. 
Als rechtspersoon erkend bg Koniaklijk Besluit van 

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

Intercommunaal Telefoonnummer 197. 

KORT VERSLAG der vergadering, gehouden op 
Maandag 11 December 1933, des avonds te 8 
uur, in de „Beurs van Breda", te Breda. 

De voorzitter, de heer Spitzen, opent de vergadering en heet 
de 33 aanwezige leden, waaronder mr. F . Tilman, die voor 't eerst 
tegenwoordig is, welkom. 

Na goedkeuring van de notulen der vergadering van 15 Novem
ber 1922, brengt de voorzitter allereerst ter tafel de begrooting 
van ontvangsten en uitgaven voor 1923 en verleent daartoe het 
woord aan den len penningmeester, den heer J. C. Cramerus, 
die de verschillende posten der geraamde ontvangsten en uit
gaven toelicht. 

Naar aanleiding van den post »Kosten lidmaatschap van den 
Bond«, vraagt de heer Siegmund inlichtingen omtrent het doel 
en streven van den Bond en naar eenige resultaten van zijn werken. 
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Nadat deze door den voorzitter en het bondsbestuurslid Cra
merus op voor den heer Siegmund bevredigende wijze zijn 
verstrekt, wordt gemelde begrooting met algemeene stemmen 
aangenomen en in ontvangst en uitgaaf vastgesteld op f3421,—. 
(Zie slot dezer notulen.) 

Tot leden der commissie, belast met het nazien der rekening 
en verantwoording van den penningmeester, worden hierna 
door den voorzitter benoemd de beeren H. L. J. Vermeulen en 
A. J. Jacobs en tot plaatsvervangend lid de heer L. Das. 

Met het oog op de groote algemeene verloting (zonder nieten), 
welke zal gehouden worden in de Januarivergadering, zegt de 
voorzitter, dat, ingevolge het besluit, genomen in de vergadering 
van 4 Januari 1909, thans moet worden overgegaan tot het be
palen der wijze, waarop die verloting zal moeten plaats hebben. 
Nadat de voorzitter in herinnering heeft gebracht, dat, volgens 
de heden goedgekeurde begrooting, voor den aankoop van zegels 
voor genoemde verloting is uitgetrokken f4oo,—, wordt besloten 
deze te doen plaats hebben op dezelfde wijze als in de vorige 
dertien jaren. 

De voorzitter deelt nog mede, dat door het bestuur tot leden 
der verlotingscommissie bereids zijn benoemd de beeren Hekking, 
Singels en Smeulders. Mochten tot en met de Januarivergade
ring zich nog nieuwe leden aanmelden, dan zullen ook deze 
medeloten en zal het uitgetrokken bedrag van f 4oo,— boven
genoemd naar evenredigheid worden verhoogd. 

In het bekende drukraampje circuleeren alsnu eenigè nieuwig
heden, waaronder pas uitgekomen zegels van België van 40 en 
75 centimes en 2 fr., benevens een reclamestempel der Belgische 
post voor eene Bloemententoonstelling in Gent, 

Daarna gaat rond de Bondsmedaille, op het laatste Congres 
aan den voorzitter toegekend. Aan de eene zijde der medaille 
staat vermeld : »Wegens buitengewone verdiensten op het gebied 
der Philatelie voor H. J, Spitzen jr. in 1922,« De heer Cramerus 
releveert nog eens de vele en groote diensten, door den heer 
Spitzen gedurende tal van jaren aan de postzegelkunde bewezen. 

Voorlezing wordt vervolgens gedaan van een ingekomen schrij
ven van het Bondsbestuur, met een voorstel om een éénmalige 
extraheffing van 10 cent per lid van alle aangesloten vereeni
gingen, ter uitvoering van een plan door den heer De Raay ont
wikkeld in de jongste Bondsvergadering ter opwekking van het 
philatelistisch leven, met name van het wetenschappelijk gedeelte. 

Nadat het plan De Raay op uitvoerige wijze besproken en 
toegelicht is, wordt tenslotte het Bondsvoorstel goedgekeurd en 
tot het doen der gevraagde uitgave van 355 X fo , io besloten. 

Hierna worden de beeren J. R. W. Sinninghe, mr. dr. W. G. 
A. van Sonsbeeck, C. Willeboordse, H. H Luijten, A. Goekoop 
en 'mr. R. H. Nierstrasz met algemeene s temmen als lid aan
genomen. 

Vervolgens leest de secretaris een schrijven voor, ontvangen 
van den heer J. H. Donnai, te 'sHage, daarbij ter verloting aan
biedende onder de aanwezige leden op deze vergadering een 
serie Albanië (1913), een Yvertcatalogus 1923, een Leiddraad 
Nederland, 6 ex. Handleiding Pierre Vos, 12 couverten met zegels 
en 6 doosjes gomstrookjes. Vervolgens biedt de heer Donnai 
voor de te houden Tentoonstelling of Show in 1923 een g o u d e n 
m e d a i l l e aan, doet toezegging van buitengewone inzendingen 
op gemelde Show door hem bekende verzamelaais en biedt 
tenslotte zijne medewerking aan. 

De vergadering toont door applaus hare zeer groote inge
nomenheid met de geschenken en toezeggingen van den heer 
Donnai. 

Met het oog op de feestviering in het volgende jaar, is van 
den heer L. de Raay, te Watergraafsmeer, het verzoek gedaan, 
om in het bezit te worden gesteld van een afdruk van het Wapen 
van Breda, benevens foto's (zoowel in als uitwendig) van alle 
gebouwen, waarin voor een of ander doel wordt bijeengekomen. 
De bedoeling van den heer De Raay is daarvan cliché's te laten 
maken, welke hij de Vereeniging volgaarne zal aanbieden ten 
gebruike in het Feestprogramma. Dit aanbod wordt, onder har
telijke dankzegging, volgaarne aanvaard. 

Door den voorzitter worden, naar aanleiding eener hem 
gedane vraag, de leden ermede in kennis gesteld, dat de Januari
vergadering, met het oog op de tijdroovende bezigheid der groote 
verloting, reeds te 'jY^ uur zal aanvangen en dat tijdens de ver
loting zoo mogelijk eene veiling zal gehouden en eenige collec
ties ter bezichtiging zullen gesteld worden. 

Ten slotte heeft de gewone maandelijksche verloting plaats 
van eenige zegels, aangekocht voor f2,94, daarna de verloting 
van de geschenken des beeren Donnai, terwijl nog een buiten
gewone verloting plaats heeft van niet minder dan 33 prijzen, 
welwillend aangeboden door den heer P. Veen, alhier, en een 
5tal fraaie kalenders, een geschenk van ons medelid, den heer 
E. Slik. De uitslag der verloting is, dat aan alle leden een of 
meerdere prijzen kunnen worden toegekend. 

Eindelijk heeft nog eene veiling plaats van eenige kavelingen, 
waarvoor echter weinig animo blijkt te bestaan. Slechts voor 
f2,30 wordt verkocht, waardoor f0,23 'n kas der Vereeniging 
kan worden gestort. 

Nadat de voorzitter allen milden gevers heeft dank betuigd 
voor het door hen geschonkene, sluit hij deze zeer geanimeerde 
vergadering. 

De \e Secretaris, 
Breda, i : December 1922. L. C. A. SMEULDERS. 

Nieuwe leden. 
No. 126. J. R. W. Sinninghe, Baronielaan 190, te Breda. 
E. Z. (Sectie II.) 
No. 407. mr. dr. W. G. A. van Sonsbeeck, Wilhelminapark 
E. 15, te Breda. (Sectie 11). 
No. 72. C. Wileboordse, Latijnsche Schoolstraat C 49, te 
E. Middelburg. (Sectie IIL. 
No. 211. H. H. Luijten, Kleine Coolstraat \(>h, te Rotterdam. 
E. Z. (Sectie V). 
No. 293. A. Goekoop, Nassaulaan I, te/^OTcrjr/öör/. (Sectie IV). 
E. Z. R. 
No. 366. mr. R. H. Nierstrasz, Langestraat 78, te Alkmaar. 
E. Z. (Sectie VII). 

Candidaatleden. 
J. A. W. Gevers Deijnoot, GemeenteAmbtenaar, WestKruis

kade I I« , te Rotterdam. (Voorgedragen door L, A.J .Aldenhoven 
te Rotterdam.) 

Alouis F. L. M. de Bruijn, Handelsagent , Ginnekenweg 99, te 
Breda, T 609. (Voorgedragen door L. C. A. Smeulders, te Breda.) 

A. L. M. Schröder, Directeur N. V. ZuidNed. Zeemleder
fabriek, Rulstraat 66, te Oosterhout. 

A. J. Aarts, Leerlooier, Hoogenham 86, te Dongen. (Beiden 
voorgedragen door J. C. Selders, te Oosterhout.) 

Maurice Jacobs, Leeuvvendaallaan 48, te Rijswijk (Z.H.). (Voor
gesteld door J. H. Donnai, te ^sGravenhage.) 

Oskar Kneitz, Inhaber der Briefmarkenhaus Würt temberg , te 
Weinsberg. (Württemberg). (Eigen aangifte.) 

C. Los, Heerengracht 84, te Leiden. (Eigen aangifte.) 
J. H. Eisink, Van Pallandtstraat ya, te Arnhem. (Voorgesteld 

door M. J. Olrée, te Breda.) 
Bedankt Toor het lidmaatschap. 

No. 341. J. Breuer, te Nijmegen. (Sectie IV.) 
No. 249. G. F. Wttewaall , te Halfweg. (Sectie VII). 
No. 211. D. A. van der Made, te Klnndert. (Sectie III.) 
No. 293. W. H. Overbeek, te Woensel. (Sectie VI.) 
No. 308. W. J. C. Hoogveld, te 'sGravenhage. (Sectie V.) 
No. 366. H. H. Janssen, te Maastricht. (Sectie VI,) 
No. 265. M. L. Weijl, te 'sHertogetibosck. (Sectie III.) 
No. 313. W. H. de Fost jr., te Amsterdam. (Sectie VII.) 
No. 283. Jac. van Krieken, te Maastriiht. (Sectie VI) 
No. I. H. J. Odé, te Venlo. (Sectie VI.) 
No. 264. Joh. B. A. Gregoor, te Vlijmen. (Sectie III.) 
No. 115. J. H. Nieuwenhuijs, te ^sGravenhage. (Sectie V.) 
No. 68. G. F. Smitshuijsen, te Maastricht. (Sectie VI.) 
No. 24i F. J. M. Bourdrez, te 'sGravenhage. (Sectie V.) 
No. 162. P. C. Verhoeff, te Rotterdam. (Sectie V.) 

Adresveranderingen. 
No. 119. dr. G. P. Wijnmalen, te Amsterdam, thans De 

Lairessestraat 154, aldaar. (Sectie VII.) 
No. 326. K. Bonekamp, voorheen te Etjgelshoven, thans Rim

burg (gemeente UbachoverWorms, L.) (Sectie VI). 
No. 219. F. Voorspoels, voorheen te Breda, thans Van Bal

laerstraat 79, te Antwerpen. (Sectie I.) 
No. 96. R. F. Bekaert , voorheen te 'sHertogenbosch, thans 
Z. Nieuwborgstraat 92, te Blerik. (Overgebracht van 

Sectie III naar Sectie VI.) 

li^.^^fcJJJlc^Sl■'■.nl.^jl 
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Naamswijziging. 
No. 321. mej. A. M. C. Smits, te Doiis;eii, te veranderen in : 

mevrouw A. van Gastel-Smits, Hoogenham 93, te 
Dongen. (Sectie III.) 

Overleden. 
No. 268, J Duiven, te Lugano. (Zwitserland). 

Afgevoerd van de ledenlijst, 
No. 71. Jean Lupescu, voorheen te Rotterdam, thans adres 

onbekend (Sectie V.) 

Bekendmaliingen. 
I. 

Den leden in Breda en aangrenzende gemeenten (Secties I en 
II) wordt bij deze kennis gegeven, dat afrekening voor hen 
plaats heeft in de vergadering van 8 Januari a.s. en dat 
alsdan ook gelegenheid zal bestaan tot voldoening der con
tributie ä f 4,— voor het vereenigingsjaar 1923. Bij leden, 
niet aanwezig op die vergadering, wordt in de tweede helft van 
Januari per kwitantie gedisponeerd, tenzij zij het verschuldigd 
bedrag binnen acht dagen bij den 2en penningmeester (Tet. 
Koninginnestraat 11, te Breda) voldoen. Ten einde diens taak 
zooveel mogelijk te vergemakkelijken, wordt aan de leden beleefd 

verzocht, het door hen verschuldigde gereed te leggen, zoodat dit bij 
C(;r.f/;t'aanbieding der kwitantie in ontvangst genomen kan worden. 

Aan de leden buiten Breda (Secties III, IV, V, VI, en VII) 
wordt verzocht hunne contributie aan den 2en penningmeester 
den heer P. J. H. van Deventer, Tet . Koninginnestraat 11, te 
Breda, over te maken, eventueel tegelijkertijd met het door hen 
verschuldigde wegens afgenomen zegels uit de afgerekende 
zendingen van het 4e kwartaal 1922, en dat zij verplicht zijn, 
binnen 14 dagen na ontvangst der afrekening, franco, aan 
hem toe te zenden. Men make hierbij zooveel mogelijk gebruik 
van den Postcheque- en Girodienst, door overschrijving of stor
ting op zijne rekening no. 4148g. 

II. 
Aan degenen , die zich vóór de v e r g a d e r i n g van 8 Januari 

a.s. als lid zullen aanmelden hij een der I jestnursleden (doch 
bfl Toorlcenr bg den l en S e c r e t a r i s ) , w o i d t kenn i s g e g e i c n , 
dat zij zul len dee lnemen aan de groote a lgemeene verlot ing 
(zonder n ieten) , waarvoor een hedrag van f é O O , - i s uitge
trokken. 

A a n k o i i d i g i i t g . 
LEDEN-YER<JADERING op Maandag 8 Jannari 1923, des 

avonds te 7 ^ uur, in de bovenzaal van de „ B e u r s v a n 
B r e d a". (Ingang St. Janstraat.) 

Begrooting van de Postxegelvereeniging „ B r e d a " voor het jaar 1923. 

O N T V A N G S T E N . 
1. Vermoedelijk batig saldo over 1921 . . . . 
2. Contributie van 855 — 6 = 349 leden ä f 4,— . 
3. Contributie en entree van in 1923 aan te nemen leden 
4. 10"/, van het verkochte in de rondzendingen. 
5. Aandeel in de opbrengst der advertentiën, enz. 

van het Vereenigings-orgaan 
6. Crediet van den Nederlandschen Bond van Ver-

eenigingen van Postzegelverzamelaars voor den 
Veertienden Philatelistendag 

7. Op Spaarbankboekje no. 276 (Feestviering 30-jarig 
bestaan) 

8. Onvoorziene ontvangsten 

f 100,-
- 139t),-
- 150,-
- 350,-

- 300,-

1 0 0 , -

900, -
125,— 

Totaal der O n t V a n g s t e n . . f 3421,— 
Aldus vastgesteld in de vergadering van 11 December 1922. 

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

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

KORT VERSLAG der jaarvergadering, gehouden 
op Zaterdag 25 November 1923, 's avonds te 8 
uur, in Café „de Kroon", te Amsterdam. 

Aanwezig 42 leden en 5 introducé's. Ter gelegenheid van het 
20-jarig bestaan van »Hollandia« overhandigen de beeren Stork 

.en Sauveplanne namens de afd. Amsterdam der Nederl. Veree
niging van Postzegelverzamelaars den voorzitter een mooi bouquet. 
Verder zijn telegrafische gelukwenschen ingekomen van de 
Utrechtsche Philatelisten-Vereeniging en den heer De Raay en 
geschenken voor de verloting van de beeren Sauveplanne en 

9. 
10. 
11. 
12. 
13. 

14. 
15. 

16. 

17 
18. 

19. 

U I T G A V E N . 
Aandeel in de kosten van uitgaaf van het Ver
eenigings-orgaan 
Kosten lidmaatschap van den Nederlandschen 
Bond van Vereenigingen van Postzegelverzame
laars (355 X ''0,35) 
Kosten van drukwerken, portefeuilles, enz. 
Kosten van nummerstempeltjes en doosjes 
Porti en bureaubehoeften secretaris . 

idem administrateur, 
idem twee penningmeesters 
idem acht sectiehoofden 
idem bibliothecaris . 

Kosten van abonnement op philatelistische bladen 
Zaalhuur en fooi kellner van het vergaderlokaal 
Kosten van elf maandelijksche verlotingen . 
Kosten der jaarlijksche algemeene verloting in 
Januari 1923 
Assurantie-premie 
Tiende jaarlijksche bijdrage aan het Reservefonds. 
(Besluit van 5 Mei 1913) 
Derde bijdrage aan het Fonds tot viering van 
het 30-jarig bestaan der Vereeniging in 1923 
Kosten van uitbreiding der bibliotheek . 
Kosten der feestviering van het 30-jarig bestaan 
der Vereeniging 
Onvoorziene uitgaven 

f 900,-

124,25 
200,— 

1 5 , -
7 5 , -
35,— 
2 0 , -

100,— 
2 5 , -
15,— 
4 0 , -
40,— 

4 0 0 , -
2 6 , -

25,— 

300,— 
25,— 

1000,— 
55,75 

Totaal der U i t g a v e n . • f 8 4 2 1 , 
De ie Penningmeester, J. C. CRAMERÜS. 

N. de Bruijne, terwijl de heer De Raay voor iederen bezoeker 
der vergadering het bekende werkje »Postzegels, welke een ver
mogen vertegenwoordigen« disponibel stelde. De feeststemming 
kwam er op die wijze al aardig in, toen de voorzitter na in zijn 
openingswoord speciaal de candidaat-leden introduces, de beeren 
H. A. A. M. van Buuren, L. van der Chijs, J. A. Huneman, A. 
Schröder en W. G. Zwolle en den heer D. Bastenhof, als nieuw 
lid welkom geheeten te hebben, een kort overzicht gaf van 
hetgeen »Hollandia« in de verschenen 20 jaren doorgemaakt had. 
Van de oprichters is alleen de heer Beccari, Haarlem, nog lid, 
doch de heeien Van As, Donath en Poelmair, die nog steeds 
geregelde bezoekers der vergaderingen zijn, traden in het eerste 
jaar reeds toe. Hierna werd op voorstel van den heer Stork een 
driewerf hoera uitgebracht op »Hollandia« en haar emimenten 
voorzitter, waarvoor de heer Vredenduin met eenige welgekozen 
woorden bedankte. 

Vervolgens wordt overgegeven tot ballotage ; de beeren F. G. 
Arbous, G. van den Arend, A. M. N. van den Broecke, H. A. 

^iliil^ïli^^ lN-l(Ä^»iN&^i-^ Dl R wti EO N D E R AAY 
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A. M. van Buuren, L. van der Chijs,J. A. Huneman ,A. Schröder, 
H. H. Woonink en W. G. Zwolle blijken als lid te zijn aange
nomen, zoodat »Hollandia« op dezen jubi leumdag 9 leden rijker 
geworden is. 

Bij de technische rondvraag circuleeren de complete serie 
BandoengJaarbeursopdrukken van den heer Goossen en Egyp
tische zegels met opdruk van den heer Pootjes. 

De ie secretaris brengt nu verslag uit over het afgeloopen 
vereenigingsjaar, evenals de ie penningmeester overde financiën. 
Beide verslagen oogsten applaus. Hierna brengt de kascommissie, 
bestaande uit de beeren Kulker, Poelman en de Ronden, die de 
boeken nagezien hebben, bij monde van den heer Poelman, 
verslag uit en daar alles, zooals steeds, in uitstekende orde 
bevonden iS; stelt zij voor den heer Van Kooten decharge te 
verleenen, hetgeen onder luid applaus geschiedt. 

Ook de verslagen van den heer Donath, als hoofd der afdeeling 
»Verkoop« en als keurmeester, vinden veel bijval en laten zien, 
dat »Hollandia« er goed voor staat. 

Het bestuur wordt op voorstel van den heer Van Wijk bij 
acclamatie herkozen. 

Van de 5 vertegenwoordigers bij den Bond worden de beeren 
Vredenduin en Van Kooten herkozen ; in plaats van den heer 
Boudewijnse (overleden) J. van de Linde (die als lid bedankte) 
en dr. Valewink (die zich door gebrek aan vrijen tijd niet meer 
beschikbaar kon stellen), worden de beeren Van der Chijs sr., 
Onderwijzer en Traanberg gekozen. 

Als leden van den Raad van Beheer van het Maandblad worden 
de beeren Vredenduin en Kästeln herkozen eu als plaatsvervan
gend lid de heer Traanberg gekozen in de plaats van den heer 
J. van de Linde. 

Onder luide bijvalsbetuigingen huldigt de heer Van der Chijs sr. 
thans den heer Vredenduin voor zijne uitstekende leiding in het 
afgeloopen jaar . 

De veiling van een blanco album en 28 kavels brengt ruim 
f 3 6 ,  op. 

A'ervolgens wordt het geschenk van den heer Sauveplanne ver
loot ; de heer Cortenbach is de gelukkige winnaar van »die 
Weltpost«. Naar aanleiding hiervan vraagt de heer Stork het 
woord; hij wijst op de weinige interessse, die er ov^er het alge
meen voor de philatelistische literatuur bestaat en wekt de leden 
op hierin verandering te brengen en in wijden kr i rg propa
ganda te maken voor wetenschappelijk philatelistisch onderzoek; 
dit kan de philatelie in het algemeen zeer ten goede komen. 

De heer Kästeln, die 7 nieuwe leden aanbracht in het afge
loopen jaar , ontvangt hiervoor van den heer Donath, die er zelf 
6 opgaf, een prachtig insteekboek met eenige postzegels. 

De heer Vredendum heeft 3 ongebruikte Jubileumzegels 1813
1913 beschikbaar gesteld, van f 2,50, f i,— en f 0,50, die resp. 
gewonnen worden door de beeren Van der Chijs, Van As en Zwolle. 

De heer Donath wijst de leden op de verplichting bij tijde
lijke afwezigheid of adresverandering steeds direct het sectiehoofd 
hunner afdeeling Ie waarschuwen, ten einde stagnatie in de 
rondzendingen te voorkonien. 

Voor de algemeene. verloting zijn ditmaal niet minder dan 50 
prijzen beschikbaar. De heer Kuyper van Harpen, onze eere
voorzitter, trekt de 50 lootjes en voorziet de volgende leden van 
een pri js : 72, 16, 105, 308, 246, 141, 343, 270, 357, 117, 92,69, 
325, 38, 132, 310, 355. 40, 339. 35I; 327, 225, 206, 233, 185,234, 
299, 204, 295, I I , 30, 335. 183, 307, 119, 39, 287, 345, 312, 9, 
252, 354, 19, 331. 293, 113, 161. 81, 70 en 247. 

Nadat nog besloten is de volgende vergadering op 30 December 
wederom in hotel »Krasnapolsky« te houden, wordt de bijeenkomst 
omstreeks 11 uur gesloten. Een twintigtal Hollandialeden 
begeven zich nu naar »Bagatelle«, om nog geruimen tijd aan 
een souper gezellig bijeen te blijven. 

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

Aangenomen als lid. 
G. van den Arend, Raamweg 23, den Haag. 
W. G. Zwolle, Gerard Terborgstraat 28 II, Amsterdam. 
H. A. A. M. van Buuren, Da Costastraat 25, Amsterdam. 
Aug. Schröder, Reguliersgracht 21, Antsie>dam. 

(Voorgesteld door E. Donath.), 
van der Chijs, Van Baerlestraat 138, Amsterdam. 

(Voorgesteld door L. P. van der Chijs.). 
G. Arbous, Smitslaan 11, naam. 

(Voorgesteld door E. Donath.). 

219. A. M. N. van den Broeke, Dan. de Langestraat 17, 
Amsterdam. (Voorgesteld door J. Hanekamp.). 

319. J. A. Huneman, Van Woustiaat 103 i, Amsterdam. 
(Voorgesteld door j . P. Traanberg.) . 

217. H. H. Woonink, Spanjaards'.raat 3, Rotterdam. 
(Voorgesteld door J. Woldringh.) . 

(De laatste zes beeren zijn eerst dan als lid aangenomen, als 
voldaan is aan art. 5 van het H. R.). 

Bedankt als lid. 
319. C. Meijer, te Groningen. 

AdresTeranderingen. 
P. J. Jacobs, Pieter Lastmankade 83, Amsterdam. 
J. K. W. Goudriaan, Veerstraat 66, Amsterdam. 
P. A. van Rooijen, Zeilstraat 3, Amsterdam. 
F. W. Jacobs, Vrolikstraat 236 11, Amsterdam. 
D. A. V. d. Maarel jr., Velthuisenlaan 448 c, Laren. (N. H.). 
mr. T. de Jong Tzn., Praedinussingel 33, Groningen, 

Gandidaatleden. 
■ B. Reuvekamp, Kantoorbediende, Koekkoekstraat 18, Hilversum 

B. Heuvelink, Boekhouder, Van Woustraat 16, Amsterdam. 
(Beiden voorgesteld door J. A. Huneman.) 

Vergaderingen. 
BESTÜURSVEKGADERmG op Zaterdag 23 December 1922, 

des avonds te 8 nur, in Café S u i s s e , Amsterdam. 
LEDENVERGADERING op Zaterdag 30 December 1922, des 

avonds te 8 uur, iu Hotel Krasnapolsky, Warmoesstraat, 
Amsterdam. 

Mededeeling. 
De leden en Utrecht in NoordHoUand (behalve Amsterdam) 

worden erop attent gemaakt, dat hun sectiehoofd, de heer 
J. K. W. Goadriaan, is verhuisd naar Veerstraat 66, Amsterdam. 

De ie Secretaris, J. A. K A S T E I N . 

Utrechtsche PhilatelistenVereeniging, 
te UTRECHT. 

Opgericlit 8 September 1906. 
Eouinkiyk goedgekeurd 22 Juli 1907. 

Secretaris: K. H. J. VAN HULSSEN, J . P . Koenstr. 19 to , Utrecht. 
Secr. afd. Vlaardingeu: H. V A N D E R M E IJ D E N , Vlaardingen. 
Secretaris afd. Gouda: H. D. B O O T , Kattensingel 13, Gouda. 

KOKT VEßSLAö van de algemeene vergadering op 
Dinsdag 28 November 1922, in Hotel l'Europe, 
te Utrecht. 

Te ruim 8 uur opent de heer Van Gittert de vergadering en 
deelde den aanwezigen mede, dat de heer K. H. J. van Hulssen, 
die op de vorige vergadering bij acclamatie werd benoemd, het 
secretariaat thans definitief heeft overgenomen en spreekt den 
wensch uit, dat de nieuwe secretaris nog vele jaren als zoodanig 
voor de Vereeniging werkzaam mag zijn. 

Hij heet de voor het eerst aanwezige nieuwe leden, de beeren 
Van Tholen en Van Vloten, hartelijk welkom. 

De Vereeniging »Hollandia« te Amsterdam werd namens de 
U. Ph.V. telegrafisch gelukgewenscht met de viering van haar 
20jarig bestaan. 

De notulen der Octobervergadering werden, behoudens eene 
kleine bijschrijving, goedgekeurd. Ingekomen stukken werden 
voor kennisgeving aangenomen. 

Het voorstel van den Nederl. Bond van Vereenigingen van 
Postzegelverzamelaars, omtrent het beschikbaar stellen van een 
wisselbeker en het aanschaffen van een projectieapparaat, werd 
toegelicht, waarbij de voorzitter verschillende bezwaren naar 
voren bracht en voorstelt, de commissie te verzoeken te willen 
mededeelen, hoe aan die bezwaren ware tegemoet te komen en 
in afwachting daarvan voorloopig eene afwachtende houding aan 
te nemen. 

Nadat de voorzitter enkele vragen en voorstellen daaromtrent 
van de beeren Wijnmalen, Van der Horst en Burgersdijk heeft 
beantwoord, werd aldus besloten. 

De stemming over de vier ter ballotage voorgehangen leden 
heeft tot uitslag, dat mej. Wagenaar en de heerén A. C. Mijs, 
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R. J. van Gerrevink en J. A. Lammers met algemeene stemmen 
als lid worden aangenomen. 

Naar aanleiding van een ingekomen schrijven van het desbe
treffend lid, wordt voorgesteld de schorsing van een lid (punt 
4- der agenda) te doen vervallen. De vergadering keurt dit 
voorstel goed. 

Aan de orde is voorts de benoeming van leden van den Raad 
van Beheer en de afgevaardigden voor de Bondsvergadering. Bij 
acclamatie worden tot leden van den Raad van Beheer benoemd 
de beeren dr. P. H. van Gittert en H. G. Milius en als plaats
vervangend lid de heer mr. W. S. W. de Beer en tot afgevaar
digden voor de Bondsvergadering de beeren dr. P. H. van Gittert, 
C. L. Sanders, J. H. B. Feldbrugge, H. G. Milius en A. F . J. 
Burgersdijk. De beeren nemen deze benoeming aan. 

De voorzitter maakt den leden attent op artikel 53 van het 
nieuwe reglement en deelt mede, dat de leden op de vergade
ringen de handstempels niet behoeven mede te brengen, doch 
dat zij vooral de handteekening in de vakjes der zegels duidelijk 
leesbaar moeten zetten. 

Eveneens wordt de aandacht gevestigd op de artikelen 62, 63 
en 65 en onder bet oog gebracht, dat tijdens de veiling geen 
afrekening van gekochte kavels mag geschieden met het oog op 
het bemoeilijken van de administratie. 

Voor de verloting hebben de beeren De Beer, Van der Horst, 
Wijnmalen en Baljet eenige prijzen afgestaan. Bij wijze van 
Sf. Nicolaas-surprise kregen alle aanwezigen een prijs. 

Bij de rondvraag vraagt de heer Beijerinck of het niet mogelijk 
is, dat de contributie per poitgiro wordt geïnd. Dit blijkt niet 
mogelijk, omdat vele leden geen rekening hebben. 

De beer Goudsmit vraagt inlichtingen omtrent het mogelijk 
beschikbaar stellen van een algemeene ledenlijst van leden der 
verschillende Postzegelvereenigingen. Deze inlichtingen worden 
door den voorzitter verstrekt. 

Nadat de beer Van Schaik de veigadering heeft medegedeeld, 
dat door zijne bemiddeling series postzegels van Oosleniijk ad 
f I,— voor een liefdadig doel kunnen worden verstrekt en de 
vooraitter eene annonce uit het Algemeen Handelsblad van 
28/11—1922, vermeldende de uitgifte van eene serie van 11 Ned. 
Indische zegels ter gelegenheid van de ^As Jaarbeurs \e Bandoe?i£ 
1922 heeft voorgelezen, wordt overgegaan tot de veiling, waaivoor 
weinig animo bestond. 

De daarna ter tafel gekomen zichtzending vindt de gewone 
belangstelling. 

Te io'/4 uur wordt de vergadering opgeheven. 
De Secretaris van de U. Ph.- V., 

K. H. J. VAN HULSSEN. 
Nieuwe leden. 

J. A. Lammers, Suikeronderneming Sragi, Pekalongan. 
R. J. van Gerrevink, Soestdijkeistiaatweg 116, Bilthoven. 
mej. A. Wa?enaar , Oudegracht 421, Utrecht 
A. G. Mijs, Burgemeester Reigerstiaat 67, Utrecht. 

CandHaat-leden. 
G. A. S. Machery, Nobelstraat 28 bis, Utrecht. 
J. J. van Driel, Burgemeester Reigerstraat 72, Utrecht. 
E. Verff, Emmalaan 2, Apeldoorn. 
F. W. Stammeshaus, gedipl. Gezagb. b/h Binnenl. Best. in 

N.O.I., Jacob Geelstraat 9, Utrecht. 
Afgeschreven als lid. 

J. Th Hart de Ruijter, Julianalaan, Soest. 
S. J. Weening, Rokin 54, Amsterdam. 
D. IJsselsiein, Vest 60, Gouda. 

Bedankt. 
G. de Graaf, Beek bij Nijmegen. 
M. Bloemendaal, P. K. Dronaarslraat 51, Vlaardingen. 

Adresveranderingen, 
J. J. J. van Assum wordt : Ontvanger, Boxmeer. 
J. W. Kockx wordt : Russenweg l, Bergen, 
G, Nijs wordt : Graaf Florisstraat \obis, Rotterdam. 

Mededeellngen. 
De directeur van den Verkoophandel maakt bekend, dat na 

I Januari 1923 boekjes voor den verkoopbandel in ontvangst 
genomen kunnen worden. 

Het secretariaat der Vereeniging is overgenomen door den 
beer K. H. J. VAN HULSSEN. J. P. Koenstraat 19 to, Utrecht. 

Vergaderingen. 
BESTUURSVERGADERING op Dinsdag 12 December 1922. 
ALGEMEENE VERGADERING op Dinsdag 19 December 1922. 

Haagsche Philatelisten-Vereeniging, 
te 's-GRAVENHAGE. 

Opgericht 17 April 1897. 
Als reclitspersoon erkend bij Kon. Besl. Tan 20 April 1903, n". 58. 
Secr. : G.J. GOELAND, Van Weede v. Dijckveldstr. 80, 's-Gravenhagt. 

VERKORT VERSLAG van de BIJEENKOMST van 
Donderdag 33 November 1922, 's avonds te 8 
uur, in het „Zuid-Hollandsch Koffiehuis", te 
's-Gravenhage. 

Aanwezig 15 leden. Met kennisgeving afwezig twee leden. 
Voorzitter: de beer Stroo, die allen baitelijk welkom heet en 

meer speciaal ons nieuw lid, den beer Doorman, heden avond 
voor het eerst aanwezig, toespreekt. De notulen worden na 
voorlezing goedgekeurd. 

Voorlezing wordt gedaan van de ingekomen stukken. Zij worden 
voor kennisgeving aangenomen, terwijl het schrijven van den 
Nederl. Bond van Vereenigingen van Postzegelverzamelaars na 
eenige bespreking ter nadere behandeling in handen van het 
bestuur wordt gelaten. 

De voorzitter deelt nog mede, dat, zooals uit het desbetreffend 
ontvangen schrijven blijkt, de beer Donner beden avond onmo
gelijk zijn expositie van oorlogszegels kon houden en wij ons 
zullen moeten tevreden stellen met zijn toezegging die eens later 
te doen geschieden. 

De beer dr. van Praag doet verslag van zijn bijwonen als afge
vaardigde van de H.P.V. van de feestviering vaa de Amsterdam-
sche afdeeling der Nederlandscbe Vereeniging. 

Overgegaan wordt tot stemming over de voorgehangen candi-
daat-leden, waaibij blijkt, dat zij met algemeene stemmen zijn 
aangenomen. 

Verder hebben de gebruikelijke verlotingen plaats en sluit, 
niets meer aan de orde zijnde, de vooizitter deze bijeenkomst. 

De Secretaris, C. J. COELAND. 
Aangenomen a ls : 

W e r k e n d l i d . 
D. Davidson, Toussaintkade 35, den Haag. 
C o r r e s p o n d e e r e n d l i d , 
J. K. Koozebuur, .Schwanthalerstrasse 65, München. 

Bedankt a l s : 
W e r k e n d l i d . 
W. Kok, Leede 4o, Tuindorp , Rotterdam. 

Adresverandering. 
Carl Rapp, wordt Juliana van Stolberglaan 88, den Haag. 

BIJEENKOMST op Donderdag 28 'ecember 1922, des avonds 
te 8 uur, in liet Zaid-Hollandsch Koffieiiais, Groen-
markt, te 's-Gravenhage. 

1. Notulen. Ingekomen stukken. 4. Rondvraag. 
2. Mededeellngen. 5. Sluiting. Veiling. 
3. Verloting. 

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

Opgericht 12 Jannari 1897. 
Erkend bjj Koninkiyk Besluit van 26 September 1911, n». 38. 

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

VERSLAG van de vergadering, gehouden op Dins
dag 28 November 1933, des avonds te 8 uur, 
in de Directie-kamer van „Musis Sacrum", te 
Arnhem. 

De vergadering werd bijgewoond door 20 leden, o.w. ééne dame 
De voorzitter heette allen welkom, in het bijzonder de beeren 

Van der Schooren en Huijghens-Backer, die na lange afwezig
heid wederom de vergadering bijwoonden, Hij deelde mede, 
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dat met het oog op den soms langen duur van het officieele 
gedeelte, in het vervolg de vergadering precies te 8 uur zal aan
vangen. 

De notulen der vergadering van 31 October j . l . werden on
veranderd goedgekeurd en vastgesteld. 

Onder de ingekomen stukken bevonden zich behalve één adres
wijziging, 3 aanmeldingen en één bedanken voor het l idmaatschap; 
een schrijven van het bestuur der afd. »Amsterdam« van de 
Nederl. Vereeniging van Postzegelverzamelaars, inhoudende een 
bedanken voor den telegrafischen gelukwensch, gezonden ter 
gelegenheid van haar zilveren jubileum, d.d. 28 October j . l . , en 
een circulaire van het bestuur van den Nederl. Bond van Ver
eenigingen van Postzegelverzamelaars^ inhoudende een voorstel 
van een éénmalige extraheffing van 10 cent per lid der aange
sloten vereenigingen, ter verwezenlijking van het plan De Raay, 
door hem zelf ontwikkeld, op de jongste Bondsvergadering, ter 
opwekking van het wetenschappelijk philatelistisch leven in 
Nederland. 

De voorzitter deelde mede, dat deze circulaire in de gehouden 
bestuursvergadering is besproken en in het bestuur het voorstel 
zeer veel bijval vond. Nadat door den heer Van der Schooren 
nog eenige toelichting en een kleine beschi ij ving van het projectie
apparaat was gegeven, werd het voorstel unaniem goedgekeurd. 

De candidaatleden werden bij acclamatie tot het l idmaatschap 
toegelaten. 

Om »de Globe« op de eerstvolgende Bondsvergadering te 
vertegenwoordigen, werden gekozen de beeren Van Balen, Blanken 
en Hoebink. 

Op verzoek van den voorzitter werd de heer Van der Schooren 
bereid gevonden in de vergadering van 19. December een lezing 
te houden over de Fransche postzegels, welke welwillendheid 
met applaus werd begroet. 

Bij monde van den heer Moonen, verklaarde de commissie, 
ter verifieering van de financiën van het jongste Congres, de 
bescheiden van den penningmeester volkorrien in orde te hebben 
bevonden. 

De penningmeester gaf hierna een kort overzicht van den 
financieelen toestand der Vereeniging over 1922, hetgeen geen 
rooskleurig resultaat liet zien. Hij weet dit aan het feit, dat de 
porto's, ingesloten in de rondzendingen aan de buitenleden, de 
opbrengst dezer zendingen niet dekken. Na een langdurige dis
cussie, waarin verschillende voorstellen ter tafel werden gebracht, 
werd besloten op de eerstvolgende vergadering het bestuurs
voorstel, n.l, de bijdragen van de buitenleden met f i,— per jaar 
te vermeerderen, in stemming te brengen. 

Door den heer HuijghensBacker werd daarna naar voren 
gebracht, dat het den leden wel aangenaam zou zijn eikaars ver
zamelingen te zien en te leeren kennen, ten einde daaruit tevens 
meerdere kennis op philatelistisch gebied te kunnen putten en 
stelde voor tot dit doel een deel van den veilingavond te benut
ten. Dit voorstel vond veel bijval. Op verzoek van den voor
zitter werd de heer HuijghensBacker bereid gevonden op den 
eerstvolgenden veilingavond een deel zijner verzameling te laten 
bezichtigen. 

Na afhandeling van het officieele gedeelte, bleef men nog 
geruimen tijd gezellig bijeen. De onderlinge verkoop had een 
prettig verloop. Daarna sluiting. 

De Secretaris, F. J. HOEBINK. 

Bedankt als lid. 
No. 50. M. C. Sigal jr., Scheveningsche weg 119, Vlaardingen. 

Candidaatleden. 
H. R. A. Muller, St. Jansstraat 24, Arnhem. (Eigen aangifte). 
S. Voswijk, inspecteur van politie, Rijnkade ']■>,, Arnhem. ^Voor

gesteld door lid No. 3.) 
mej. C. Bekking, Tivolilaan 6, Arnhem. (Voorgesteld door lid 

no. 64.) 
Aangenomen als lid. 

No. I. J. Verhoeven jr., Dijkstraat 15, te Arnhem. 
No. 131. D. Slieker, Jasykofifstraat, te Zaandam. 

Idresveranderingen. 
No. 23. mevr. S. Brinkman van iste Helmerstraat 22g naar 

Rijnstraat 36, te Amsterdam. 
No. I I . mevr. J. CroockewitEverts van Villapark 151 naar 

O verbeeklaan 10, te Velp. 

Vergaderingen. 
LEDENVEROADERING op Dinsdag 10 December 1922, des 

aTOiids te 8 uur , in de Directieltamer Tan , ,Musis 
Sacrum", te Arnlieni. 

Bestuursvoorslel: De bijdiagen van de buitenleden worden 
met f I,— per jaar vermeerderd. 

Lezing door den heer G. V. van der Schooren over de Fransche 
zegels. 
VEILINGAVOND op Dinsdag O Januari 1923, des avond» te 

8 uur, in de Directiekamer van »Musis Sacrum«. 

Philatelistenclub „Rot terdam", 
te ROTTERDAM. 

Opgericht 6 Februari 1905. 
Goedgekeurd b ĵ Koninkiyk Besluit van 27 Maart 1905, n«. 63. 
Secretaris: P. J O R I S S E N P . C . Z N . , Beatrijsstraat ^d, Rotterdam. 
Comm. V. d. Verkoop: dr. L. F R E N K E L , Eendrachtsweg7, Ä^Z/Ärtfe»?. 

VERSLAG der vergadering op Dinsdag 14 Noyember 
1933, des avonds te 7X uur, in het Poolsch 
Koffiehuis, te Rotterdam. 

Aanwezig 15 leden en i gast. 
Nadat de voorzitter, de heer De Ruiter, de vergadeiing heeft 

geopend, wordt eerst overgegaan tot de ballotage van onzen gast 
en tevens candidaatlid, die thans tot lid onzer Club wordt aan
genomen en door den voorzitter wordt gelukgewenscht en ver
welkomd. 

Hierna worden de notulen der vorige vergadering gelezen en 
onveranderd goedgekeurd. 

Ingekomen stukken : 
1. Dankzegging van mevr. wed. J. Duiven, te Lugano, 

voor de betoonde belangstelling bij het overlijden van haren 
echtgenoot ; 

2. Dankzegging van de Afd. Amsterdam van de Nederl. Ver
eeniging van Postzegelverzamelaars, voor onze telegiaphischen 
gelukwcnsgh, ter gelegenheid van het zilveren jubileum dier 
afdeeling; 

3. Schiijven van den Nederl. Bond van Vereenigingen van 
Postzegelverzamelaars in zake planDe Raaij, zooals omschreven 
in het Novcmbernummer van het Maandblad; dit schrijven 
wordt alsnog door den voorzitter toegelicht, waarna de ver
gadeiing eenstemmig met het planDe Raaij accoord gaat. 

Thans gaat rond de collectie van eenige Europalanden, eigen
dom van den heer Romenij. Vele zeldzame stukken zijn verte
genwoordigd. Met groote belangstelling wordt een en ander be
zichtigd, en was een woord van lof en dankzegging, door den 
voorzitter geuit, volkomen öp zijn plaats. 

Hierna had de zegelverloting plaats. Een verkoop vaneenige 
zegels bracht aan de kas f 0,20. 

Niets meer aan de orde zijnde, sluit de voorzitter de verga
dering. 

De Secretaris, P. JORlSSEN P.C.ZN. 
Aangenomen als lid. 

jhr. L. C. de Villeneuve, Van Brakelstraat 12 a, Rotterdam. 

Internationale Vereeniging ,,Philatelica'*, 
te 'sGRAVENHAGE. 

Opgericht 1 Januari 1911 als 1. P. V. „HoUandla". 
Statuten goedgekeurd bfl Kon. Besluit van 8 Maart 1912, n». 4. 
S e c r . : H. G. V A N L O C K E R E N , Obrechtstr . 147, 'sGravenhage. 

VERSLAG der ALGEMEENE VERGADERING op 
Woensdag 22 November 1922, in Café „Hollan
dais", Groenmarkt, te 'sGravenhage. 

Aanwezig 50 leden. Met kennisgeving afwezig de dames Reijerse 
en Hoogerdijk en de beeren Hoogerdijk, Verspoor en P. M. 
Kwantes. 

Op de gebruikelijke wijze opent de voorzitter de vergadering. 
Zegels voor de verloting zijn geschonken door de beeren Van 

den Moer, Verlegh, Verhoeff en D. van Rijswijk. 

WAT E « G R Ä A r s M EER & c ^ ^ DIR. l .EON D E RAAT 
= ~ I H T ; T E L . x u f b 6255 
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de Nederlandsche Vereeniging van Postzegelverzamelaars te Amsterdam ; de Postzegelvereeniging , ,Breda" te^Breda; 
de Vereeniging van Postzegelverzamelaars ,,Hollandia" te Amsterdam; de Utrechtsche PhilatelistenVereeniging te 
Utrecht; de Haagsche PhilatelistenVereeniging te 'sGravenhage; de Vereeniging van Postzegelverzamelaars 
„de Globe" te Arnhem; de Philatelistenclub „Rotterdam" te Rotterdam; de Internationale Vereeniging „Philatelica" 
te 'sGravenhage; de Nederlandsche PhilateHstische Vereeniging „ O p Hoop van Zegels" te Haarlem; de Philatelisten

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

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

Alle bydrag:eii van postzegelkundigren, wetenschappel^ken en 
redactioneelen aard, benevens nieuwe uitgiften, te zenden aan 
den Hoofdredacteur J. D. VAN BRINK, te Hoek van Holland; 
al vrat Nederland en Koloniën betreft, aan den Redacteur 
F. H. M. POST, Maliebaan 104, te Utrecht; alles op het gebied 
van Poststukken, aan den Redacteur W. P. COSTERÜS Pzn., te 
Edam. Afstempelingen aan den Heer J. P. TRAANBERG, 
Bronwerspleln 25r, te Haarlem. ■ 
Eereleden der Redactie: J. B. ROBERT en H. J. SPITZEN jr. 

Vaste medewerkers: H. J, VAN BALEN, J. C. CRAMERUS, 
J. A. KASTEIN, H. C. MILIUS, J. P. TRAANBERG, G. V. v. d. 
SCHOOREN, P. VREDENDUIN jr., LEON DE RAAY, A. C. VOSS. 
Tot het plaatsen van advertentiën, het bekomen van abonnement 
en afzonderlijke nummers, het opnemen van verslagen van ver
gaderingen en verdere vereenigingsberlchten 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 Interc. 197, Postrekening No. 37183. 

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

Grat is voor de leden van bovengemelde Vereenigingen. 

ADVERTENTIËN (bij vooruitbetaling): 
Vi Pag'na ƒ 3°,— 
1/, » > 17,50 
VJ » » '2,50 
i / j » > 10,— 

Ve pagina . ƒ 7,50 
V, » . • 6 , -
Vs » . > 5,50 
Vi: 4,50 

' /„ pagina. / 4,— 
Via » • » 3 . -
Bij 3-> 8- en 12-maal plaat
sing 5,10 en \i "U reductie 

Ie Jaargang. BREDA, 16 DECEMBER 1922. No. 12. 

AAN DEN ARBEID! 
Op den I3den Ned. Philatelistendag, gehouden 'te Arnhem op 

i6 en 17 Sept. 1922, werden met algemeene stemmen twee voor
stellen aangenomen, die door den heer L. de Raay ter tafel 
waren gebracht en door ondergeteekenden nader zijn geformuleerd. 
Ze luiden als volgt : 

Voorstel I. Het toekennen van een zi lveren wisselheker. 
Deze beker zal uitgereikt worden aan hem, wiens voordracht 

op een Ned. Philatelistendag het hoogste punt behaalt. 
Alle aanwezigen, behalve de inleider, ontvangen Ier vergade

ring een biljet, waarop ze het punt (van 1 tot 10) noteeren, dat 
ze aan de voordracht toekennen. De Commissie, die met de 
uitvoering belast is, berekent het gemiddelde van al de ingele
verde waardeeringscijfers, en ten slotte wordt aan den inleider, 
die het hoogste gemiddeld punt behaald heeft, den wisselbeker 
overhandigd, nadat deze is voorzien van den naam van den 
winnaar en den datum van den Philatelistendag, waarop de 
onderscheiding is toegekend. 

Indien de winnaar op den volgenden Phil. dag nut voor den 
wisselbeker in aanmerking komt, moet hij hem afstaan aan den
gene, aan wien dan de onderscheiding te beurt valt. Eerst 
wanneer een inleider den beker driemaal heeft gewonnen, wordt 
hij er definitief bezitter van en draagt de Ned. Bond van Vereen, 
van Postzegelverzamelaars er zorg voor, dat er een nieuwe beker 
wordt aangeschaft. 

In geval er op een Philatelistendag slechts één voordracht 
gehouden wordt, zal de wisselbeker alleen dan uitgereikt worden, 
als het gemiddelde cijfer, dat aan de inleiding toegekend wordt, 
minstens ó is. 

Voorstel II. Het toekennen van een medail le (in brons of 
zilver) voor de beste philatel ist ische in le id ing , die by voor
keur aan de hand van lichtbeelden in een der Vereeniginge», 
aangesloten by den Ned. Boad, wordt gehouden. 

Hiervan kan tot onzen groeten spijt vooreerst nog niets komen, 
daar de projeclielenlantaarn, die door den Bond aangeschaft zou 
worden, niet geheel en al aan de gestelde eischen voldoet. 

De fabrikant heeft toegezegd de noodige technische verbete
ringen aan te brengen. We hebben op spoed aangedrongen en 
hopen niet teleurgesteld te worden. 

De Commissie, ingesteld door den Ned. 
Bond van Vereen, v. Postzegelverzamelaars 

L. DE RAAY, 
G. V. VAN DER SCHOOREN. 
J. A. KASTEIN. 

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 exemplaien. Alle onkosten worden 
gaarne en onmiddellijk veigoed. 

Readers and correspondents all over the world are kindly 
invited to forward early information regarding new issues and 
discoveiies, 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 connaitre 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, Heek 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 betiekkelijke kroniek der maand. 

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

^^^^■^'^Si^^i^^^^i&i^:'--:—- fs.:J>,.. 
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BRAZILIË. De heer G. A. Honig te Santos bezorgt ons een 
aller aangenaamst oogenblik. 

Als nieuwe abonné op het 
Maandblad ziet hij uit h e t e t r s t e 
nummer, dat in zijn handen komt, 
het veizoek van de redactie haar 
op de hoogte te stellen van nieuwe 
uitgiften en onmiddellijk toont hij 
zijn bereidwilligheid door ons de 
nieuwe jubileumzegels van zijn 
tweede vaderland toe te zenden ! 
Hartelijk dank voor dit blijk van 
medeleven met het blad. Mogen 
de andere buitenlandsche lezers 
in Noord en ZuidAmerika, Afrika 
en Aziëdit voorbeeld van genoem
den heer volgen, waardoor het 
Maandblad hoe langer hoe beter 
geinlormeeid wordt, 

In het vorige nummer beschre
ven we leeds kort deze uitgifte, 
die haar ontstaan dankt aan de 
feestviering van de loojarige 
onaihankelijkheid. 

De dl ie waarden, waaruit de 
serie bestaat beelden, we hierbij af. 

De ICO reis, gedrukt in blauw, 
brengt in beeld de bekende scene, 
waarbij het hoofd der Biaziliaan
sche opstandelmgen de latere Don 
Pedro 1 den strijd tegen den 
vijand aanbind t onderden uitroep: 
»onaihankelijkheid of dood«. 

Het tafereel is een copie van 
de schilderij van Pedro Americo, 

De 200 reib, rood, is ontwoi pen 
door de Braziliaansche munt. De 
»geschiedenis r spreidt haar armen 

uit over twee medaillons waarin de portretten van Don Pedro 
I en José B. de Andra Silva. 

De 300 reis, waarvan het ontwerp geleverd werd door Water
low en Zonen te Londen is in groen gedrukt en geeft de nationale 
tentoonstelling in vogelvlucht weer. Links boven in een medaillon 
het portret van den tegenwoordigen Braziliaanschen president. 

BRITSCH INDIË. 

De I Anna verscheen in bruin. 

CAYMAN EILANDEN. 
De heer van Gastel meldt ons de verschijning van de volgende 

waarden in nevenstaande type. 
Meerdere zijn reeds in den loop dei 

tijden gemeld ; volledigheidshah'e geven 
WIJ de waarden die ons thans getoond 
worden, alle weer. 

1/4, 1/2, I, 2, 2i/^, 4 en 6 d.; 2 en 
3 shillings. 

Alle zegels dragen het watermerk in 
sierschrift, met uitzondering van de 4 
d., die het oude meervoudige water
merk C. A. heeft. 

CYPRUS. 
[ C Y P R U S 

FOUR PIASTRES 

In nevenstaande teekening en met het water
mei k in sierschrift verscheen de 2 piasteis, rood 
en blauw. 

DENEMARKEN. 

De 10 Ore geelgroen vei kreeg den opdruk 
KOSTFAERGE. 

Voorts werd de 7 Ore oranje overdrukt 
met het waardecijfer 8 (tweemaal) in blauw. 

DANZIG. 

In de bekende gestalte verschenen: 
5 maik groen. 

10 » oianje. 
Dezelfde waarden werden door den 

opdruk U M mede benutals dienstzegels. 
De serie poitzegels werd uitgebreid 

met de 20 mark. 
In klein formaat verscheeh voorts de 

50 mark frankeerzegel — teekening 
gestyleerde leeuwen — kleuren lood 
en blauw. Dit zegel werd thans gedrukt 
in het gewone kleine formaat uit een 
zuinigheidsoogpunt; alle pronk en sier 
is er bij vermeden, waardoor een klein 
monster is geschapen. 

De firma Yaar dank voor bericht. 

DUITSCHLAND. 
In het poslhoorntype verscheen de 8 mark olijfgroen op wit 
In het groot formaat cijfertype verschenen : 

200 mark, rood. 300 mark groen. 
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In het Novembernumraer vermeldden wij de verschijning van 
de 50 en 100 mark in het cijfertype. Senfs 111. Briefmarken 
Journal geeft over deze waarden de volgende bijzondeiheden : 

Beide zijn gedrukt offsetdruk (gummidruk) in afwijking van 
de andere groot formaat zegels, die in staaldruk veischenen. 
In de 50 markzegels komen vele kleurnuances voor ; ook is 
de kleur zeer gevoelig voor vocht. De 100 mark is gedrukt op 
papier van het oude Germaniazegel van 50 pfennig; hij heeft 
derhalve nog het oude watermerk ruiten. De andeie waarden 
venschenen met het nieuwe watermerk. 

GRIEKENLAND. (Aug. '22) 

De 10 drachmen in nevenstaande teekening 
vei schenen in blauwgrijs en doorstoken. 

HONGARIJE. 
De serie dienstzegels werd uitgebreid m e t : 

5 kronen bruin 50 kronen bruin en rood. 
100 kronen donkergeel en rood. 

P O S T Z E G E L . HA N D Ï L 
WATERGRAArSMEÈR :a-.g^ 0 ^ D I R . L E Ö N D E RAAY 
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ITALIAANSCH ERITHREA. 
De firma Yaar meldt ons de verschijning van de volgende 

opdrukken, noodig door de wijziging van de munt m centimes 
en lires. 

Van het leeuwen type werden ovei drukt ■ 

c
C 

c 
C 

I 1 

 l oop I 
 1 5 
 2 5 
 50 
Aia 

» 2 

» 2 > 2 

>> 5 
» 10 

Anna, 
» 
» 
» 
* 

Van hel olifantlype; 
C 
C 

2 

 5 
op I 
op 2 

Besa. 
Besa. 

ITALIË. 
De expressezegels werden veimeeiderd met 60 centimes, 

in lose. 
Voor het gebiuik in Dalmatië werden de kocrseerende zegels 

overdiukt met centesiini di coiona. Aldus verschenen de vol
gende fiankeerzegels : 

I coiona op i Lire. 5 c. op 5 centimes groen. 
10 » » 10 » rose. 
50 » » 50 » violet 10 » )» 10 » 

Portzegels; 
1 corona op i Lire. 
2 » op 2 » 
5 » op 5 » 

JOHORE. 
De I dollar, groen en rood, verscheen met het watermerk 

in sierschiift, 

KENYA EN UGANDA. 
Voor dit gebied, het oude Britsch OostAfiika en Uganda 

verschenen in onderstaande teekeningen de volgende waarden . 

1, 5, 10, 12, 15, 20, 30, 50 en 75 cents, — alle in het type 
5 cents ; 

I, 2, 3, 5 en 10 shilling; i, 5, 10, 25 en 50 L. — in het 
type der i shilling. 
De zegels dragen alle het watermerk in sierschrift; op de 
shilling en pondwaaiden liggend. 

Den heer Van Gastel dank voor bericht. 
WIJ vermoeden, dat deze kolonie geen behoefte zal hebben 

aan postzegels hooger dan i pond. 

LITHAUEN. 

■lAMbMMa*«*» 
p ^OEJui 

yUAiM« 

9] 
1 

Met den opdruk 3 cent verscheen 
de 15 Sk., zaaieistype. 

Dank zij onzen geti ouwen cories
pondent den heer Mutsaers te Brussel 
zijn we in staat van de nieuwe gele
genheidszegels eenige afbeeldingen 
te geven. 

In het Novembernumraer maakten 
WIJ reeds melding van deze uitgifte. 

De republiek Lithauen vond in 
het feit van haar erkenning door de 
overige mogenheden voldoende aan
leiding de volgende waarden als 
heiinneringszegels te doen verschij
nen ; 

20, 4o, 50, 60 sk.; I, 2, 3, 4, 5. 6, 8 en 10 Auk. 
De zegels zijn een jammerlijk staaltje van slechte boekdruk

kunst en kleurencombinatie. Ze zijn slecht gedrukt in steik 
sprekende kleuren, zonder eenige bekoring. 

Ze vertoonen de beeltenissen van tal van gioote en be
roemde Lithausche mannen, o.a. de eerste Lithausche soldaat, 
die in den bevrijdingsoorlog viel, enz. enz. We zullen onze 
lezers met deze grootheden maar niet verder lastig vallen ; nog 
minder hun de namen van deze nationale kopstukken mede
deelen, die toch niemand van ons kan uitspreken, laat staan 
onthouden ! 

In nevensfaande teekening 
verscheen voorts de 100 auk 
karmijn en grijs. 

De in het Novembernummer 
vermelde opdrukken weiden uit
gebreid met : 

I cent op 30 Sk. 
3 » » 15 Sk. 

50 » » 1 0 Auk. 
I L(ita) op 100 Auk. 

B. M. 
LEEWARD EILANDEN. 

De I d. violet verscheen met het wateimerk 
in s'eischrift. 

MAROKKO (Fransche Post). 

lg^lg^^^lggl mm 

De in het Meinummer 
vermelde 75 centimes 
blauw der luchtpostzegels 
verscheen in groen. 

MAURITIUS (Oct. '22.) 

Met het watermerk in sici
schrift verschenen : 

(icorgetype 12 cents lOod. 
Wapent)pe 6 cent violet 

20 » blauw. 

MEMELGEBIED. 
De opdrukkenserie wil maar niet tot een eind komen ; zon

der de foutdrukken, kleurafwijkingen enz., telt dit gebied reeds 
meer dan 100 velschillende zegels, een prestatie waai voor in 
vooroorlogsche jaren, de meeste landen een menschen leeftijd 
en langer noodig hadden. 

. j r .nLAj j fa j»n>i i i i . i | j i i 
WAT ER GR AA rsm E E R •NlélfA^ARil^C a ^ DIR> l i E ^ N D E, F»AAY 



I ? 2 NEDERLANDSCH MAANDBLAD VOOR PHILATELIE. 

Met den opdruk Memel en nieuwe waarde verschenen 
lo mark op lo pfennig op lo centimes 
20 » » 20 » » 20 » 

Voor de luchtpost verscheen een geheele serie met den vet 
ten opdruk F L U G P O S T in de waarden 

40 P. op 40 centimes 2 M op l franc 
1 M. » » » 3 » » 60 centimes 
I M 25 » 60 » 4 » » 2 francs 
I M 50 » 45 » 5 » « I fianc. 
6 M op 2 francs. 9 M op 5 franos 

De waarde 4 M, op 2 francs verschijnt thans voor het eerst 
MONACO 

De heer Mutsaers te Brussel 
meldt ons het volgende 

Veischenen 1= de 60 centimes 
grijs, waaivan wij de afbeelding 
hieibij geven 

In het type museum voor 
diepzee onderzoek verscheen de 
30 centimes donkergioen Voor 
de toezerding haitehjk dank. 

Genoemde heei schrijft ons nog, 
dat deze uitgifte binnenkort vei 

vangen wordt door een nieuwe met de beeltenis van den tegen 
wooidigen vorst 

mmrmmmmmmmm 

De 10 francs werd gedrukt in een oplage van 25 a 30000 
exemplaien, waarvan vele beschadigd en vooi verzamelaars 
ongeschikt zijn. 
Een nieuwe oplage zal niet meer verschijnen, is deze voorraad 
op, dan zal een nieuwe 10 fiancs, verschijnen met beeltenis 
van den nieuwen puns , in groot formaat zooals de 10 francs 
der helmserie van België. 

De reeds vioegei gemelde 50 op i franc werd gedrukt in een 
oplage van 92000 , de 20 op 15 centimes van 125000 exempl 
Den berichtgever hartelijk dank voor zijn mededeehngen. 

OOSTENRIJK 

De volgende aanvullingswaar 
den, alle in nevenstaande teeke 
ning V ersehenen • 

120 kronen, bruin 
200 klonen lose 
400 kronen blauwgroen 
500 kronen, geel 
600 kronen, donkergroen 

In het Medusa t jpe verscheen 
de 2000 kronen gioen op geel 

De firma Yaai Is zoo viiendelijk 
ons de nieuwe luchtpostzegels 
voor te leggen Deze zijn veische 
nen in twee verschillende tee 
keningen, beide van de hand \ an 

Professor Dachauer, den schepper van de koerseerende postwaarde 
De »lage« waarden zijn in boekdruk , de beide hoogere waar
den in staaldruk 

Als motief koos de kunstenaar voor de eerste een gesty 
leeiden vogel — wat het is, 
een adelaar of een vleeimuis is 
niet uit te maken 

Voor de waaiden in staal
druk de beeltenis van den 
Oostenrijkschen ingenieur W 
Kiess, een der pionieis op het 
gebied der aviatiek. 

In het vogellype verschenen 
300, 600 en 900 kronen 
In de andere teekening : 
1200 en 24oo kronen 

OUBANGUI 
Vooi dit gebied m het zwarte weielddetl verschenen de 

volgende waaiden van I ransch Congo met den opdruk 
»Oubangui-Chaii« 

1 centime, violet en groen 
2 » groen en rose 
4 > bruin en lila 
5 » donkeiblauw en lood 

10 » gl oen 
15 » rood en grijsblauw 
20 » biuin en lood 

Met denzelfden opdruk, doch tweeiegelig werden de hoogere 
waarden overdi ukt 

25 centimes, violet en rood 
karmijn 
violet en groen 
donkerblauw en violet (opdiuk rood) 
brum en violet 
blauw en lichtblauw 
violet op rose 
bruin en rose 
groen en blauwgrijs (opdiuk rood) 
groen en rose 
gioen en bruin. 

Behalve de beide opdrukken in lOod zijn alle andere m zwart 
POLEN 

De fiimi Yaar meldt ons de 
verschijning van de volgende 
ainvul i ingswaaiden dei koei 
seciende sei ie 

6 maik oianje 
50 » donker olijfgroen 

REPUBLIEK VAN HET \ FRRE OOSTEN 
Onder het noodige voorbehoud ontleenen wij aan het Bul 

letin Mensut l de veischijning van eenige opdiukken op de 
uitgifte 1921 

Genoemde blaadje meldt dat verschenen zijn 
I k op 2 k, 2 k, 3 k op 4 k, 5 en 10 k 

RUSLAND 
Met den diagonalen opdiuk 100000 Roebel verscheen de 

250 Roebel m onderstaande afbeelding 

30 
35 
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Voorts verschenen de volgende herinneringszegels: een 
piimitief gekleed heeischap, dat in een raarmeien plaat de 
jaartallen 1917—1922 grift. 

Wat de juiste bedoeling van deze seiie is, is ons lot op 
heden niet bekend. 

Zij bestaat nit de waaiden: 
5, 10, 25, 27 en 45 roebel. 
Dank zij de zeer gewaarde medewerkinj; v,in den hoer Mut

saers te Brussel zijn wij in staat de afbeelding te kunnen geven. 

SYRIË. (Fransche bezetting. 
Met den Syrischen waaideopdruk — centièmes en piast ' fs 

— verschenen de volgende zegels van Frankrijk : 
50 c. op 10 centimes groen. 

1.25 pi. » 25 
1.50 » » 30 » 
2,50 » » 50 » 
2.50 » » 5 0 » . 

STRAITS SETTLEMENTS. 

blauv 
oranje. 
bruin en blauw. 
blauw. B.M. 

De 6 rent chocoladebruin verscheen met het 
wateimerk in sierschiift. • 

ST. KITTS—NEVIS (Oct. '22.) 

Met het w.iternierk in sier
'.chrift veischecn de 1 d. violet, 
aldus meldt ons de hoci \ 'an 
Gastel. 

TCHAD. 
Dezelfde waarden van Fransch Congo, veimeld onder 

Oubangui Chari weiden oveiduikt met T C H A D . Voor 
ondeischeiden waarden is de gebezigde kleur andeis dan bi) 
Oubangui Plaalsiuimte belet oiis de gthccle serie wat haai 
kleuien betreft, nadei te onischiij\ en. 

TURKIJE. (Ital. kantoren.) 
De m het voiige nummer vermelde lokale opdiukUcn wer

den uitgebreid met : 
1V2 piastre op 10 centimes lose. 

15 piastre op i Lire. 
UNIE VAN ZUIDAFRIKA. 

Het portzegel l penny, karmijn en zwart verscheen dooi stoken. 

V. S. AMERIKA. 
Van het in het vorige nummer ver

melde »Roosevelt zegel« geven wij 
hierbij de afbeelding. Het zegel is ge
drukt in blauw. 

Verdere waarden zijn veischenen; 
15 cent grijs; Vrijheidsbeeld bij den 

ingang van de haven 
van NewYork. 

25 cents groen; Niagaia waterval. 
50 cents, l i la; gezicht o p h e t A r i n g 

ton Amphitheater , 
waar het graf is van 
den onbekenden sol
daat. 

Deze laatste werd uitgegeven op 11 November j I., den 
wapensti ls tandsdag. 

YOUGOSLAVIE. 

De in het Septembernummer 
vermelde opdi ukken werden uit
gebreid met d e : 

I Dinar op 10 para's van de 
weldadigheidsserie van 1921. 

ZWEDEN, 

S V E R J G R K 

1 S. , 5' J»>c;llf 

Met de gebruikelijke verticale tanding 
verscheen de 15 ore violet, koningskop. 

ZWITSERLAND. 
De oude bekenden zijn er weer in hun fleurig pakje. De 

gebruikelijke keistmisserie^ wairvan de meerde verkoopop
brengst ten goede komt aan de vereenigingProJuventute ver
scheen op I dezer. 

5 centimes, wapen van het kanton Zug. 
10 » s » » » Freiburg. 
20 » » » » » Luzern. 

■ 
. I l l^^^^l 
. IBuB^^^I 

Jnn^g 

% 
flUJ 1 
juiy 1 

J A / I I I 

H K r ^ ' 
kAAAAM 

Voor de hoogste waarde, de 4o centimes koos men het 
Bondswapen, wit kruis op gekleurd schild, geflankeerd door 
twee geharnaste krijgslieden, een heiinnering aan den slag bij 
Sempach, waar de Zwitsers een overwinning op de Oosten
1 Ijkers behaalden, wat het begin was van hun onafhankelijkheid. 

Voor de drie lagere waarden is de extra taxe 5, voor de 
hoogste 10 centimes. 

i Poststukken. [ ^ 
Als vervolg op mijn artikel over »Indische Poststukken met 

Opdruk »Specimen« kan ik mededeelen, dat mij met dezen 
opdruk nog in handen kwamen de beide volgende kaar t jn van 
Cuia?ao: y% cent zwart op 15 cent bruin met Koning 
Willem III (n" 5a) in het type in de noot op bladz. 8 van dezen 
jaargang en 5 + 5 cent karmijn op rose, cijfertype (no. 14) in 
type 2. 

P 0 S T Z EGEL HANDEL 
WATERGRAAFSMECA 
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Ik maak van deze gelegenheid gebruik een in dat artikel ge
slopen abuis te herstellen ; de kaart van 5 c. Koning Willem III 
uitg. 1881 (n' 13) Nederland is met dezen opdruk nog niet bekend. 

Aast ra i ië . De heer Colago Belmonte is zoo goed mij den 
pas verschenen kruisband toe te zenden, waarvoor beleefd dank; 
de waardestempel is dezelfde, met Koning Geoi ge, als de laatste. 

Kr. I p. donkerlila. 
Dni tschland . Hier kwamen uit in het laatste type : 
Br. 75 | 75 pf. paarsblauw. 
1.50 m. paarsblauw. 
Finland. In plaats van de overdrukte dubbelkaarten van 60 

p. kwamen de nieuwe in omloop, nu met deels t reep: men 
schijnt echter hier nog niet aan ' t einde der verhooging te zijn : 
voor mij liggen de beide onderstaande opdiukkaarten, waarvan 
de 90 p. uitermate zeldzaam schijnt te zijn : 

Br. 60 + 60 p. violet op wit. 
1,20 mark zwart op 40 p. rose. 
90 p. zwart op 20 op. rose. 
Zweden. Dit land is er gelukkiger aan toe en verlaagt zijn 

port i ; voor mij liggen de kaarten van 25 öre rood der laatste 
uitgifte, met blauwen opdruk der nieuwe waarden ; verder ver
schenen een paar nieuwe kaartbrieven met verminderd porto. 

Br. 20 ö. op 25 ö., 20  j  20 ö, op 25 {• 25 ö., rood. 
Kbf. 10 ö. groen, 15 ö. paars. 

Een gebruikte vervalsching. 
Uit het register der besluiten van den GouverneurGeneraal 

van Ned. Indië d. d 7 Juni 1888 blijkt o. m. dat machtiging is 
verleend om dooreen commissie van twee door den Diiecteur van 
Burgelijke Openbare Wei^ken aan te wijzen ambtenaien bij het 
Hoofdbureau van den Post en Telegraafdienst, ter overstaan van 
den ambtenaar, belast met het beheer van het magazijn in ver
antwoording zijnde briefomslagen van 25 cent /ie/ cijfer »75« te 
doen afdrukken. 

Men kan na lezing van het bovenstaande besluit volgens mij 
niet tot een andere conclusie komen, dan dat iedere enveloppe 
van 20 cent (met Koning Willem III, paa r s ; Senf n" 8), die een 
andere opdruk vertoont clan »het cijfer 15« beslist valsch over
drukt is. Zoo nu en dan duiken wel eens ongebiuikte enveloppen 
dezer waarde op met den opdruk »15 c e n t « , die naar mijn 
meening dus valsch zijn; zij zijn gelukkig veel zeldzamer dan de 
echte. Nu ligt echter een gebruikt exemplaar met dezen val
schen opdruk voor mij, dat zeer behoorlijk door de post is aan
genomen, verzonden en besteld. De afzender (H. A. Bluntschli 
of Bluntscher te Deli) verzond den omslag aan den heer Cornells 
Joris, Colosseumstrasse, München, een bekend verzamelaar. Hij 
voorzag het couvert van twee zegels van 10 cent oranje en 
teekende het a a n ; de brief woog g'/j gram. De afstempeling op 
de zegels vertoont het cijfer 84 in punts tempel ; de voorzijde 
vertoont den rondstempel : »Laboean, Deli, i.io.iSgo.« Op de 
achterzijde treft men den s tempel : »Ned. Ind. Singapore(?). 
3.10 1890 « en München. B.U. 3.11.90.« Bedrieg ik mij niet, dan 
bedroeg het porto in dien tijd voor een brief van 20 gram naar 
het buitenland, 25 cent, waarbij dan in dit geval het aanteeken
recht ä f o,ro zou komen. De porto zou dan, 15 (op 25) { 10 
} 10 c. in orde zijn, aangenomen dat de ambtenaar het inge
drukte zegel voor 15 c. berekende. Dit is nu iets wat ik me 
bijna niet kan voorstellen, gezien het feit, dat de enveloppen 
met »15« reeds 2 jaar in omloop waren, tenzij het kantoor La
boean door een ambtenaar van zeer lagen rang (een inlander 
misschien) werd beheerd. Zou men mij kunnen inlichten : 

l ' Is de porto juist berekend? 2 ' Welk kantoor stempelde 
met 84? 3» Bestaat de mogelijkheid dat Laboean (of 84 ?) een 
kantoor was, dat de bediening daarvan opgedragen kan zijn 
geweest aan een ambtenaar, die niet op de hoogte was? 

Natuurlijk bestaat de mogelijkheid, dat de valsche opdruk 
geplaatst is na het gebruik ; dit is niet te zien ; maar hoe staat 
het dan met de porto ? Was die dan voor de vervalsching in 
orde ? 

Voor iedere mededeeling zullen de eigenaar, de heer Gield
zinski te Güstrow en ik zeer dankbaar zijn ; de zaak kwam mij 
belangrijk genoeg voor ze in ons Maandblad te vermelden, al 
ware het slechts als waarschuwing. 

W. P. COSTERUS Pz. 

N e d e r l a n d en Koloniën . 

Nederland. 
FRANKEERZEGEL 12I/2 CENT 1921. 

De heer Valewink, Amersfoort, vestigt de aandacht erop, daXj
bij type I de bovenbalk der tweede E koiter is dan bij type II. 
Met het bloote oog is zulks reeds goed zichtbaar. 
OPDRUKZEGELS f 2,50 op 10 gulden van Aug. 1920. 

Van belang voor de waardebepaling dezer zegels is te vei ne
men, dat de oplage was : 

f 2,50 op f 10,— 1905 51800 stuks, 
f 2,50 op f 10,— 1913 76000 stuks. 

Zoo men zich zal herinneien, zijn er icoooo Jubileumzegels 
van f 10,— aangemaakt , zoodat daarvan nu gebruikt en onge
bruikt bestaan 24000 stuks. 

Suriname. 
INVOERRECHT OP POSTZEGELS. 

De heer Van der Voet, Paramaribo, bericht ons, dat door de 
belast,ingautoriteiten in den herfst van dit jaar plotseling, inge
volge eene oude, opgerakelde, verordening, de postzegels, ook 
per aangeteekenden brief ingevoeld, aan invoeriecht onderhevig 
verklaard werden. Dat ging zelfs zoover, dat voor van een han
delaar uit Nederland betrokken nieuwe Surinaamsche zegels, 
welke in deze kolonie nog niet verkrijgbaar gesteld waren, invoer
recht verschuldigd was. De brieven, waaiin men postzegels 
vermoedde, werden in bijzijn van den ontvanger geopend. Ge
lukkig heeft men dezen belemmei enden maatregel spoedig weder 
opgeheven. ^ 

Afghanisteil . Dit land zal binnenkort toetieden tot de Weield
postvereeniging. Waar zijn zegels slechts geldigheid hebben 
voor het binnenlandsch veikeer, zal een der eerste gevolgen zijn 
de uitgifte van nieuwe postzegels. 

Belg ië . Uit een in de Belgische pers 
verschenen bericht blijkt, dat op 5 Decem
ber zullen verschijnen de waaiden 35, 40 
en 75 centimes, 2 en 5 francs ter comple
teering van de tot op heden uitgegeven 
waarden. 

I t a l i ë . In verband met de voorgenomen uitgifte van nieuwe 
zegehvaarden is een 13tal kunstenaars uitgenoodigd, daarvoor 
ontwerpen te veivaardigen. De lagere waarden moeten den 
koningskop dragen; voor de hoogere waarden hebben de deel
nemers een keuze te doen uit opgegeven kunstwerken, stand
beelden enz. 

Spanje. Het Bulletin mensuel meldt, dat de luchtpostzegels 
ook ongetand voorkomen. 

Zweden. Ter gelegenheid van het, in 1924 te Stockholm 
te houden internationaal Postcongres bestaan nu reeds plannen 
over te gaan tot de uitgifte van eene gelegenheidsserie, waaitoe 
de postautoriteiten reeds een oproep deden. De in te d'enen 
ontwerpen zullen ondenvorpen worden aan het ooi deel van een 
Ju ry ; prijzen worden uitgeloofd ten bedrage van 1000, 750 en 
500 kronen. Als een der voorwaarden zij vermeld, dat de zegels 
éénkleurig moeten zijn. 

In de jury heeft o.a. zitting professor O. Hjortzberg, de schep
per van het Gustaaf Adolf zegel. 

|'irJl>AJiJrlJB' 
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Tentoonstellingeö. 
London International Stamp Exhibition, Koyal-

Horticulturall-Hall, May 14-26, 1923. 
'n Wankelende gezondheid, verplichte rust en wat daaimede 

in verband staat, zijn nu niet juist de meest gunstige factoren 
tot uitvoering van slechts een klem gedeelte, wat den geest 
woidt voorgelegd, zelfs niet, al waie die geest de allerkrachtigsle 
en door niemand gestoorde, in vijftienurige weikdagen zou 
kunnen worden afgedaan. Ik, in zulk een toestand verkeerende, 
moet dan ook met mijnen dank, mijne veiontschuldiging hier 
openlijk aanbieden aan het Uitvoerend Comité van voornoemde 
Internationale Postzegeltentoonslellmg Ie Londen, voor de schijn
bare onwellevende behandeling, welke mijnerzijds ten deel viel 
aan de zoo vriendelijke uitnoodiging, deel uit te maken van het 
»Eerecomité« dier Tentoonstelling, uit naam van den Voorzitter, 
Mr. Fred. J. Melville en het Uitvoerend Comité, door den Eere-
Secretaris en Penningmeester, op 31 Juli jl. mij in zulke hoffe
lijke woorden gedaan en eerst op 9 Oct. jl. beantwoord. 

De in Mei te houden Tentoonstelling te Londen gaat uit van 
de »Junior Philatelic Society,« eene van de enkele buitengewoon 
groote vereenigingen der Avereld, eene welke niet hoofdzakelijk uit 
»jonge« verzamelaars bestaat of voor deze alleen is opgericht, 
maar in het algemeen voor allen, die nog veel moeten leeien, 
willen zij de algeraeene omtrekken van het postzegelverzamelen 
kennen. Het buitengemeen ijverige Bestuur heeft o.m. de Ver-
eeniging gioot gemaakt door »tentoonstellingen«, d.i. door Phila
telie uit hare hoogste en meest aantrekkelijke en boeiende 
gezichtspunten aan het algemeene publiek te leeren beschouwen. 
Het deed dit verschillende malen, en wist het zoo te doen, dat 
de bezoekers meer en meer belangstelden in zegels en, wat nog 
meer is, in de studie ervan. Het ledental groeide telkens aan
zienlijk aan. Men begrijpt, dat deze groote Londensche In lema-
tionale Tentoonstelling, welke reeds bij de eerste bekendmaking 
een zeer groot succes beloofde, daar alle vereenigingen en clubs 
in Engeland, haar met gejuich hebben begroet en krachtige 
medeweiking tot een besten uitslag hebben toegezegd, alle vorige 
in elk opzicht zal overtieffen. Het Uitvoerend Comité hoopt dan 
ook, dat de Nedeilandsche verzamelaars niet zullen achteiblijven 
en daar, in welke gioep 't zij, zullen zijn vertegenwoordigd en 
den hoogen naam die zij op verschillende tentoonstellingen in 
Binnen- en Buitenland verwieiven ook te Londen roemrijk zullen 
handhaven of er daar een zullen veiwerven, niet minder dan zoo 
velen hunner kampioenen in andere sportieve zaken. 

Afgezien van al het nut en het vooideel dat zulk eene tentoon
stelling op groote schaal voor alle verzamelaars afweipt, zal voor 
congres-voorstanders aldaar tevens de gelegenheid open zijn, tot 
bijwoning van het »Tenth Philatelic Congress of Great Britain,« 
alwaar zij de meeningen, de gedachten, de beschouwingen, zoowel 
als de voordi achten enz. kunnen leeren kennen van de Britsche 
Broederschap en de grondslagen leggen van een vriendschap, 
welke tot Intemationale Verbroedei ing van alle Philatelisten moet 
leiden, die »Internationale van Vrede en Genegenheid,« waaraan 
ook door het Bestuur van den Nederlandschen Bond van Post
zegelverzamelaars reeds ijverig wordt gewerkt. 

Het Uitvoeiend Comité der Internationale Mei Postzegeltcn-
toonstelling heeft reeds alles vooibereid, om de bezoekers aan
gename, prettige dagen aldaar te doen dooibiengen. Zeernatuur
lijk behoort daarbij ook een gemakkelijk en gcnoegelijk tehuis, 
waar een »rijkelijk voorziene tafel« opwekt en verwaimt, een 
goed gezelschap en een goede omgang, die de stralen zijn in 
den zonneschijn van geluk en vreugde aanbrengen. Daarom werd 
met het tegenwoordig meest moderne hotel Cecil te Londen reeds 
een contract gesloten voor het openhouden van minstens 200 
kamers voor die Philatelisten en hunne families, die in de hoofd
stad gedurende de Tentoonstelling en het Congres wenschen te 
verblijven. Hotel Cecil is een van de allergrootste en prachtigste 
van alle Londensche hotels, waar de aanzienlijken van het Bi itsche 
Rijk elkander ontmoeten. Zonder iets te overladen of zelfs den 
schijn van eenig ongemak te geven, kan het 2000 gasten heibei gen. 
Slaapkamers met badkamers enz. zijn van alle denkbare gemak
ken voorzien. De eetzalen — elf in aantal — zijn in geen enkel 
hotel in Londen aldus te vinden. In de groote eetzaal, verkrijg
baar voor de officieele diners, kunnen 600 personen aanzitten. 
Daar bijna onder 't zelfde dak Tentoonstelling en Congres gehouden 

worden, hebben bezoekers die er logeeren, noch ongemakken, 
noch uitgaven te doen voor het heen- en wedergaan. De namid
dagen en avonden van hel Congres, dat in de »Victoria-Hall«, 
een piachtige zaal, waai in 350 aan het diner, 500 aan de dans 
kunnen deelnemen, wordt gehouden, woiden op allerlei wijzen 
opgevrolijkt. 

Het voor philatelistische bezoekeis van de Tentoonstell ing 
speciale tarief is 13/6 per 1 oofd en per dag. Spoedige bestelling 
bij Mr. H. F. Johnson. Hon Secietary, 44 Fleet Streef, London 
E. C. 4, is gewenscht, wil men verzekerd zijn, voor dien buiten
gewoon lagen prij=, aldaar een der geieserveerde kamers te 
bekomen. 

Voornoemde Heer Johnson verstrekt, op aanvrage, gaaine alle 
gewenschle inlichtingen, ook betreffende de Tentoonstell ing en 
met al hetgeen daaimede en met het verblijf in veiband staat. 

Bij mij, J. B. Robert, zijn voor belangstellenden nog eenige 
programma's kosteloos verkrijgbaar. 

De Tentoonstelling wordt Maandagnamiddag, i4 Mei, geopend. 
Voor het publiek is de Tentoonstelling, behalve des Zondags en 
den 14 Mei, geopend van 10 MTI, tot 9 n.m. Kaai ten zijn koste
loos te bekomen bij genoemden Secretaris, bij alle bestuursleden 
der J. P. S. of bij een van de 20 zegelhandelaars, die reeds een 
plaatsruimte voor zich ter Tentoonstelling hebben verzekerd. 
(Van de te Londen wonende buitenlandsche handelaars is er een 
Hagenaar, de heer Willem Houtzamer en een Antwerpenaar, 
de heer A. Waroquie i s ; de oveiige 18 zijn de grootste of voor
naamste van Engeland, broedeilijk vereend in één zaal!) 

De inzendingen behooren tot een der veertien klassen, welke 
zijn onderverdeeld in secties, alleen klasse J. is verdeeld in twee 
groepen, de eene voor inzendingen van verzamelaars niet ouder 
dan 21 jaar op 14 Mei 1923, de andere voor die van verzamelaars 
niet ouder dan 17 jaar op dien dag. 

Behalve een Junior kampioenschap »Beker«, komen daar als 
bekroningen ter verdee l ing: in groep I, eerste sectie (gespeci
aliseerde verz. van eenig land) een gouden, een zilveren en een 
bionzen medaille en in de 7 overige secties (beide groepen) een 
zilveren en een bi onzen voor elke sectie — ziehier die voor de 
verschillende klassen : 

Klasse A. (Kampioenschap). Voor reeds met goud bekroonde 
collecties: 3 secties, elk met een groote gouden en een gouden 
medaille. 

Klassen B , C , D , E., F. Rasp. Gr. Brittannië (4 sect.), Br. 
Rijk (7 sect) , Europa en Kol. (6 sect.), Ameiika (11 sect.), 
andere landen (2 sect.), elk met een gouden, een of meer zilvei en 
en bi onzen (slechts enkele verg. zilveren); in kl. C , algem. verz. 
van Koning George-uitgiften v. h. Br. Rijk, is door den heer 
H. Roberts, den eervol bekenden handelaar-specialist in bedoelde 
zegels, voormalig chef van de oude beroemde firma Peckilt, als 
eereteeken fer beschikking der jury gesteld, een zilveren beker. 

Klasse G. is alleen voor specialisten, ook voor de veistgevor-
derden, enz enz. Behalve nog de klassen vooi »Algem. Veiz.«, 
»Geschied- en Opvoedk. Verz.«, »Zeldzaamheden«, zijn er nog 
voor Verz. van Proeven, Foutdr. en Merkvvaardigh , Locaalzegels, 
Ier fiankeering toeselaten waardestempels van Postst.. Oorl. post
stempels, Censuur'^tempels. enz , Vervalschingen, A oorwerpen van 
postaal en philatel. be lang; voor Philatelistische uKgaven. waarbij 
fhil. tijdschriften, albums, e. d., en eindelijk een speciaal voor 
graveurs en drukkers van zegels en voor de ingenieurs, in een 
woord, een klasse voor alles wat aan de zegels voorafgaat 
en voor dat, wat tot den aanmaak ervan wordt gebruikt, zoodat 
de bezoekers de zeldzame gelegenheid tot leering van voor Phila
telisten belangrijke vraagstukken daar kunnen benutten. 

Ten slotte heeft het Comité nog een eersten en tweeden piijs 
uitgeschreven, nl. een van 20 gienjes benevens het diploma van 
de L. I. S. E.' 1923, en een van 10 gienjes, voor de beide door 
de Jury bekroonde ontwerpteekeningen voor »Luchtpostzegels.« 

In de Jury zijn gezeten : ons hooggeacht lid der Ned. Ver. v. 
Postzegelverzamelaars, de groot-verzamelaar in Nederland, de 
heei A. P. Manus, Amsterdam, ons niet minder hooggeacht cor-
respondeerend lid dier vereeniging en vriend, de heer Dr. Emilio 
Diena, Rome, en verder onze vrienden, de wereldberoemde zegel-
kundige beeren: Baron A. de Reuterskicild, Conrville (Lausanne), 
W. Doming Beckton, Manchester, R. B. Yardley, Londen. G. 
Gilbert, Parijs, Nils Strandeil, Stockholm en John. N. Luff, New-
York, een uitgezochte rij van eerste deskundigen, die doorjaien 
van ervaring, beter dan wie ook, »alle« verzamelingen kunnen 
»keuren« en onderling naar waarde weten te schatten. Al het 
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nieuwe heeft nog geen waarde; vraagt het maar aan de levende 
kunstenaars en de museum-directeurs, die pseudo-Rembiandts 
e.d. koopen! 

Het Eere-Comitee bestaat u i t : o.a. van Nederland: Ae Nederl. 
Ver. van Postzegelverzamelaars en de Bond van Nederlandsche 
Vereenigingen van Postzegelverzamelaars, en verder u i t : Mevr. M. 
Baronesse van Heerdt-Kolff, en de Heeren: J. E. Bohlmeijer, J. 
C. auf der Heide, A. P. Manus, P. Mavrogordato en J. B. Robert. 
E r zijn + 350 leden en vereenigingen in het Eere-Comitee; 
de overgroote meerdeiheid wordt gevormd door binnenlandsche 
en door de grootere Britsche koloniën. 

België is door de »Federation« en enkele Philatelisten, Dene
marken door de vooraanstaande, reeds oude »Copenhagen's Phil. 
Club«, Frankrijk door een vijftal en vele Philatelisten, Italië door 
twee en enkele verzamelaars, enz. vertegenwoordigd, te veel om 
allen te noemen of in bijzonderheden te treden. 

Voor alle verdere onderdeelen — de wijze, waarop men kan 
mededingen in alle klassen, en de betrekkelijk lage tarieven 
voor de noodige ruimte van de tentoon te stellen en voor de niet 
tentoon te stellen, doch in gebonden albums of op losse cartons 
zich bevindende deelen van inzendingen, zijn wel geschikt om 
den wedstrijd voor duizenden aantrekkelijk te maken — richte 
men zich tot den meergenoemden : »Mr. Herbert F. Johnson, 
44 Fleetstreet, London E . C. 4. 

In de hoop dat zeer velen van onze Nederlandsche en van 
onze thans in Nederland vertoevende Indische verzamelaars, op 
bedoelde Londensche Internationale Tentoonstelling mede zullen 
inzenden — dat niemand vreeze dat 't buitenland heel wat beter 
zal brengen dan hij, die vrees is volkomen ongegrond — en 
aldaar een hunne verzameling waardige eeremedaille mogen 
behalen, deel ik hier nog m e d e : ie . dat alle aanvragen voor 
beschikbaarhouding van ruimte, met opgave van den aard, de 
bijzonderheden — deze voor den catalogus — en de grootte van 
de inzending, vóór of uiterlijk op i Maart 1923, in ' t bezit moeten 
zijn van den Hon. Secretary voornoemd, en 2e. dat, ingeval de 
ingezonden en tentoongesteld zijnde veizamelinp tegelijk te koop 
is, hiervan den Hon. Secretary moet worden ingelicht; zij worden 
door dezen in het verkoopregister opgenomen ; ter tentoonstelling 
worden ze van een rood zegel voorzien ; eenigen prijs of andere 
aanteekening mogen ze niet d r agen ; bij verkoop moet het bedrag 
aan het Uitvoerend Comitee worden uitbetaald, dat, na aftrek van 
5% voor de Algemeene Tentoonstellingsuitgaven, den verkooper 
zal worden afgedragen. J. B. R. 

Van andere zijde ontvangen wij onderstaand berichtje te ' ' 
opname: 

Van 14 tot 26 Mei 1923, zal er te Londen in de Royal Hor t i 
cultural Hall, een Internationale Postzegeltentoonstelling gehouden 
worden. Deze tentoonstelling is zeer grootsch opgezet, onder 
leiding van den bekenden Engelschen schrijver op philatelistisch 
gebied Fred. J. Melville. Buiten het uitvoerend Comitee is er 
ook een »Entertainments» Comitee, dat voor de gezelligheid der 
aanwezige vreemdelingen alles zal doen wat in zijn vermogen is. 
De Jury is saamgesteld uit de meest vooraanstaande mannen op 
philatelistisch gebied ; voor Nederland is tot de Jury toegetreden 
de heer H. P. Manus te Amsterdam. 

Het »Committee of Honour« bestaat in de eerste plaats uit 
de grootste philatelistische vereenigingen in iT«^«/««;/, waaronder 
de »Royal Philatelie Society« wier leden gekozen worden en dan 
gerechtigd zijn F. R. P. S. achter hun naam te voegen, zooals 
bij wetenschappelijke vereenigingen in Engeland gebruikelijk is, 
alsmede uit de eeiste Fransche, Italiaansche en Zweedsche Ver
eenigingen. 

Verder hebben in dit Eere-Comitee onder de meest vooraan
staande buiienlandsche Philatelisten zitting genomen de beide 
Nederlandsche Philatelisten, de beeren J. E. Bohlmeyer, N. Z. 
Voorburgwal 108, Amsterdam en J. C. Auf der Heide S. H. D. 
Nassaulaan 5 Hilverstivi, die beide gaarne elke gewenschte 
inlichting over deze tentoonstelling zullen verstrekken. 

De Tentoonstelling te Berlijn. 
De van 15 tot 22 October in de uitgestrekte localiteiten van 

de Zoölogische Garten te Berlijn gehouden »Postwertzeichen Aus
stellung omvatte op vrijwel elk gebied der Philatelie interessante 
en waardevolle inzendingen. 

De belangstelling en medewerking der autoriteiten vertoonde 
zich niet alleen in de aanwezigheid bij de opening van den staats

secretaris ter vertegenwoordiging van den betrokken Minister, 
maar buitendien in het openstellen van één, later twee postkan
toren en bovenal in een inzending op klapramen van couverten 
der niarineposten, geflankeerd met de hooge waarden van alle 
landen, die de duitsche oorlogsschepen bezochten ; zoomede van 
gebruikte postwisselformulieren en adreskaarten der vroegere 
Duitsche koloniën. 

Onder de 154 inzendingen vindt men de meest verschillende 
gebieden veitegenwooidigd. Natuurlijk zijn er schitterende oud-
duitsche zegels op brief, o.a. zag ik een licht gestempeld paartje 
3 pf. Sachsen. Daarnaast de duitsche kolonialezegels, de voorlooper
poststempels, de buitenlandsche posten enz. Een zeldzaam mooie 
collectie van echt gevlogen poststukken van den heer Conde de 
Matzenau trok zeer de aandacht . Vrijwel al het bekende was 
aanwezig en daarbij zeer zeldzame foutdrukken. De inzendingen 
van niet-duitsche zegels waren zeer belangrijk. Een inzending 
van Kaapsche driehoeken omvatte over de 4ÜO stuks waaronder 
28 houtsneden inclusief de beide kleurfoutdrukken. 

Zeer interessant was een verzameling engclsche zegels met 
afstempelingen der engelsche buitenlandsche kantoren waaronder 
van Jacmel - Haiti met een portotarief van 13V2 d. Buitendien 
veldpost stempels van de Krim en Transvaaloorlogen. Frankiijk 
ongebruikt met têtes-béchcs, was mooi. Ook de Turkye verza
melingen muntten zeer uit, die van de kemalistische post was rijk 
aan gebruikte stukken, zooals elders nog wel niet bijeen'is. De 
verzameling groot 6100 stuks van Panama drr firma Kosack is het 
materiaal dat aan vrijwel alle catalogi ten grondslag ligt. 

Naast alle zegels, te veel om alle te noemen - ik vergat o. a. 
de Russische Levante van Geheimrat Mavrogordalo die ook in 
Geneve met goud is bekroond zijn speciaal te noemen de post
stukken die in Duitschland zeer intensief en goed bestudeerd 
worden verzameld. Alle groote mannen van de Berliner Ganz
sachen Verein hadden onder die vlag ingezonden en Mexico (van 
Asscher) Ceylon (van Krause) en zooveel meer, o. a. van oud-
duitsche enveloppes waren de bewijzen van het bovenstaande. 
Daarnaast waren de poststukken van »onzen« Costeius een inzen
ding van groote beteekenis, die dan ook met goud werd bekroond 
(d i. porcelein placjuet van de Staatl. Porcelanmanufaktur 
met vergulde omrand ing! ) . Gedeeltelijk in album, gedeeltelijk 
op cartons waren daar diverse europeesche en exotische landen 
o.a. Luxemburg gespecialiseerd aanwezig. Het doet aangenaam 
te zien hoe in de kringen der dui tsche ' poststukkenverzamclaais 
de man van de catalogus, Costerus een erkende autoriteit is ! 

Ten slotte de litteratuur. Nog nooit heb ik op dit gebied 
zooveel bijeen gezien, oud en nieuw en dat onder de di ie bekro
ningen die hier werden toegekend de Ned. Ver. v. Postzegelv. 
door haar inzending deel l. Handboek der Koloniale Postwaar-
den (zilver) behoort is een zeer te waardeeren feit! 

Een enkel woord nog over de belangrijke objecten op het 
gebied van vervalschingen : o.a. van dr. Pirl, te Charlottenburg, 
zeer wetenschappelijk opgezet, en hierbij ook de bekende Trans
vaal vervalschingen van L. de Raay. 

Zeer bijzonder waren ook de «Lehrsammlungen«, in zekere 
mate opvoeding der verzamelaars, waaruit heel veel studie sprak 
en gevoel voor overzichtelijkheid. Ze waren voor velen iets 
geheel nieuws. 

De schitterende zalen van de Zoölogische Garten waren uitne
mend geschikt zoowel voor de tentoonstelling zelve als voor alles 
wat er bij behoorde : opening, veilingen ook van het Postmini-
sterie, Bierabend enz. De zegels enz. lagen op tafels met losse 
glasbedekking; een andere wijze was onder de bestaande omstan
digheden onbetaalbaar. De leiding der tentoonstelling, die in 
Juli haar voorzitter Kommerzienrat Eister door den dood verloor, 
heeft een buitengewoon moeilijken taak gehad en de energie en 
het doorzettingsvermogen om de steeds opnieuwopkomende moei
lijkheden te overwinnen, thans onder leiding van Prof. Stenger 
moet hoog gewaardeerd worden. 

G. V. V. D. S. 

De leloische valsche Boode-Kruiszeoels 1914 
Ik meen verschillenden Philatelisten een dienst te bewijzen 

door, verkort, een vertaling te geven van hetgeen de »Federation 
des Cercles philatéliques de Belgique« aangaande bovengenoemde 
kwestie heeft meegedeeld. 

i - r . j i A A U f i j i w i m i j L 
WATCRGRAArSMCER. •M.YAAR^ C DIR . L E C N D E BAAY 
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a. De MOTIE. 
De »Federation des Cercles philatéliques de Belgique.« bijeen 

jp een algemeene vergadering te Antwerpen den gen Juli 1922, 
gehoord hebbende de aangevoerde argumenten met betrekking 
tot de uitgave der Roode-Kruiszegels van België 1914, bes lui t : 

- - dat er slechts een officieele uitgave dezer zegels bestaat en 
dat de zoogenaamde Roode-Kruiszegels types 2 en 3 slechts 
onwettige uitgaven zijn, geen enkele po.'^tzegelkundige 
waarde hebbende. Het zijn noch herdiukken, noch proeven. 

De Secr. gen. De President, 
P. J. MAINGAY. W . BIGWOOD. 

AFWIJKINGEN. 
In het algemeen kan men opmerken, dat het papier der ofifi-

cieele zegels licht roomkleurig, dat der valsche witter is. 
De druk der officieele^zegels is zuiverder, minder teer dan die 

der valsche. 
Bij de officieele zegels is de gom effen en regelmatig; bij de 

valsche dikker, minder effen, geelachtig en dikwijls voorzien van 
sporen der haren van de borstels. 

A. Monument de Mérode. 

i e . 
2e. 

b. 

f fSSa'-

Officieele. 
ie . Het verticale en hoiizon-

tale deel van het Roede Kruis 
zijn even breed. 

2e. De kleine krulletjes, die 
men ter weerszijden van het 
woord BELGIQUE aantreft, tus-
schen de B en de E en het 
waardecijfer zijn bij elk der waar
den 5, 10 en 20 cmes verschil
lend. 

3e. De 5 en 10 cmes zegels 
zijn I niM. hooger dan de valsche. 

4e. BIJ het 5 cmes zegel staat 
het woord BELGIQUE piecies 
in het midden van de omlijsting. 
Bij de 10 en 20 cmes zegels staat 
het woord B. meer naar boven. 

5e. Het papier van het 20 cmes 
zegel is rose. 

6e. De witte streep in de om
lijsting van het woord BELGIË 
is bij de 3 waarden bovenaan 
breeder en zuiverder gedrukt 
dan bij de valsche. 

B. Kouings 

Valsche. 
Het verticale deel is iets 

bieeder dan het horizontale. 

Bij alle drie waarden dezelf
de krulletjes. 

Het 20 cmes is i mM. hooger 
dan het officieele. 

Het woord BELGIQUE staat 
meer naar boven. 

Het woord B. staat juist in 
het midden. 

Het papier is vrijwel wit. 

kop . 

ie . De roode kleur is eenigs-
zins mat of dof. (terne). 

2e. Het 5 cmes zegel is een 
halve m.M. hooger dan het 
valsche. 

De kleur is krachtiger (plus 
inteuse et épaisse.) 

3e. Het 10 cmes zegel is even
eens een lialve m.M. hooger dan 
het valsche. 

De G van BELGIQUE heeft 
een platten rug. 

4e. In het waaidecijfer )o is 
de kop van de i zeer duidelijk 
en laakt de punt den rand van 
het schild. 13ovendien is de i 
grooter dan de o. 

5e. Bij het 20 cmes zegel staat 
het woord BELGIQUE dichter 
bij den bovenrand deromlijsting. 

Alle letters zijn breed en raken 
elkaar bijna. 

De G is zeer rond, bijna 
gebocheld. 

De I heeft om zoo te zeggen 
geen kop, beide cijfers zijn 
evenlang. 

Het woord BELGIQUE staat 
juist in het midden. 

De letters zijn dunner en 
duidelijk van elkaargescheiden. 

De hierboven genoemde verschillen betreffen alleen de officieele 
de zoogen. »type 2« zegels. 

Wat de »type 3« zegels aangaat, deze zijn zoo giof en gebrek
kig gedrukt, dat ze al zeer moeilijk met de officieele zouden 
kunnen worden verward. 

Alle valsche zegels bestaan ook voorzien van allerlei afstem 
pelingen, welke men op de echte aantreft. 

Commissie van onderzoek: 
P A U L D E S M E T H . 
J. W. DE B E E R 
R E N É P A R C E L E T . 

Ik onderstel in het bovenstaande uitvoerig genoeg geweest 
te zijn, enkele opmerkingen der bovengenoemde commissie zijn 
achterwege ge'aten. P . V. Jr. 

V E R V A L S C H I N G E N v a n d e z e g e l s v a n 

TIROL MET ADELAAR 
o p d e O O S T E N R I J K S C H E Z E G E L S . 

Door verschillende verzamelaars hier te' lande zijn mij van 
deze zeer zeldzame zegels reeds eenige malen seriën ter keuring 
toegezonden. 

Doordat de valuta zoo gezonken is, worden deze zegels uit de 
centrale landen voor een billijken prijs aangeboden, en men 
denkt dan een voordeelig koopje te doen. 

Dit is echter, helaas, niet het geval, want de meeste series 
die men tegenwoordig aangeboden krijgt zijn vooizien van een 
nagemaakten of liever gezegd van een valschen opdruk. 

Om nu onze Philatelisten zooveel mogelijk te vrijwaren »een 
stiop« gekocht te hebben, en te voorkomen dat zij meenen een. 
extra koopje te hebben bemachtigd, zal ik mijn best doen eenige 
gegevens mede te deelen omtrent den oorspiong van deze zegels. 
Enkele afbeeldingen van eenige vervalschingen gaan hierbij. 

Men zal zich wel herinneren, hoe er in de philatelistische 
pers veel geschreven werd, toen deze zegels bekend gemaakt 
werden als zijnde uitgegeven door de Tiroolsche Volksrepubliek. 

Op 12 December 1918 werden zij uitgegeven en bleven in 
gebruik tot 20 Januari 1919, Dat zij tot de zeldzaamste behooren 
die door de Centrale Mogendheden werden uitgegeven, zal nie
mand verwonderen wanneer men den korten levensduur in aan
merking neemt. 

Daar echter omtrent deze zegels heel weinig positiefs bekend 
is, wil ik dit in het kort mededeelen. 

Door het ineenzinken van het Keizerrijk in Oostenrijk ontstond 
er een vreeselijke desorganisatie in alle takken van administratie 
en niet het minste in het postwezen. Verschillende deelen van 
het land besloten een afzonderlijke administiatie in het leven te 
roepen. Zoo werd e r in Tirol een regeeiingslichaam samenge
steld, dat zich noemde »Duitsche Arbeiders Comité«, en dit 
lichaam nam het civiele bestuur op zich. Ontevredenen in Tirol 
wezen dit lichaam er op dac er zegels werden gebruikt waarop 
de beeltenis van den ex-keizer Karl voorkwan. Daarom besloot 
het Comité de bestaande zegels te blijven uitgeven, doch deze te 
voorzien van een kenmerk, hetwelk zou aantoonen dat zij uit 
Tirol afkomstig waren. Een korten tijd daarna verschenen de 
Oostenrijksche zegels, doch voorzien van een opdruk van het 
Tiroolsche Wapen met Adelaar. Door ijverige navorschingen 
van Philatelisten werd uitgemaakt, dat deze zegels officieel waren 
uitgegeven; dat zij postaal gebruikt werden en dat het restant, 
dat voor overdrukken niet werd benut, officieel vernietigd werd. 

I J-HL Aê4.^ j y r v ^ o a 
WATERGRAAFSKICXR 
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Deze maatregelen zijn door de Insbiucker postautoriteiten, door 
een reeks van officieele besluiten, bekend gemaakt. Een massa 
brieven en briefkaarten hebben onfeilbaar aangetoord dat deze 
.zegels echt dienst gedaan hebben. 

Zooals ik hierboven leeds zeide geschiedde de uitgifte vanaf 
12 December 1918, doch zoodra de Oostenrijksche postzegels met 
Inschrift »Deutsch Osterreich« verschenen, waardoor de verbin
ding tusschen Tirol en de Centrale Administratie te Weenen, 
hersteld werd, onttrok men de Adelaais serie aan het verkeer 
en werd deze op 20 Januari 1919 uit koers gesteld 

Men begrijpt dus dat er van deze Serien niet heel veel in 
omloop waren, en is het dus zeer twijfelachtig dat er zoo een 
massa Ie koop aangeboden worden. 

Ik geef hieronder eenige afbeeldingen van de voorna mste 
Serien die oogenblikkehjk aangeboden worden. Laat men nu 
niet denken, dat alleen kleine kooplieden die niet beter weten, 
en geen ondervinding in deze zegels hebben opgedaan, deze 
valsche opdiukken aanbieden; neen zelfs zeer groote handelaren 

Nogmaals, philatelisten, oppassen is de boodschap, de verleiding 
is zeer groot, doch ons goede gulden is te kostbaar om daai mede 
valsche zegels te betalen, 

L E O N D E R A A Y . 

Echt 
Kroon met drie punten, 
licht gevederde klauw, 

gewelfde tong. 

Valsch 
Kroon met 5 punten, 
zwaar geverderde klauw, 

horizontale tong. 

Valsch 
Kioon met 3 punten. 
Kop van adelaar met 
- krans omgeven. -

Noot van de Redactie. 
Wij plaatsen vorenstaande uiteenzetting, zonder het met den 

inhoud eens te zijn. Wij willen gaarne aannemen, d i t o n d e r d e 
opdrukken gevaarlijke vei valschingen voorkomen, dat de door 
»het comité« uitgegeven Oostenrijksche zegels met adelaar-opdruk 
gevolgd werden door namaken. Doch men houde het ons ten goede : 
de adelaar opdrukken uitgegeven door het comité gijn niet officieel. 

Dat zij de post passeerden en op geheele brieven in handen 
van de geadresseerden kwamen bewijst voor het officieel karakter 
niets, nu niet en vroeger niet. 

In de rumoerige dagen van einde 1918 washe t voor »handige« 
lui een kleinigheidje met deze zegels brieven te frankeeren. 
Een klein omkoop- sommetje was dikwerf voldoende. Welk 
postambtenaar in een aangrenzend land zou op grond van de 
frankeervvaarden durven besluiten tot terugzending der stukken ? 
Men vergete niet, dat van tal van nieuwe zegel-uitgiften den 
postambtenaar geen ambsthalve medeeling woidt gedaan, of zoo 
deze al geschiedt, dan dikwerf geruimen tijd nä het in gebruik 
nemen. Een postambtenaar-philatelist zal hoogstens de zegels 
met eenige nieuwsgierigheid hebben bekeken, zijn collega- niet 
veizamelaar zal er niet de minste aandacht aan hebben 
geschonken. 

Wij achten deze zegels alleen van belang voor die verzame
laars, die een oorlogscollectie hebben opgezet en daarin zijn ze 
op hun plaats als cin-iosum, evenals de zegel uitgiften van Rad-
kersburg, Knittelfeld en Spielfeld. 

Eenige afwijkende frankeerzegels 
3 resp. 15 cent 1891 Nederland. 

Bij het nazien van eenige honderden zegels van genoemde 
waarden zijn minstens twee zegels met de in onderstaande over-
?ichten vermelde afwijkingen gevonden. Het is mogelijk, dat die 
afwijkingen plaatfouten zijn; alleen door controle op moeilijk te 
vinden veldeelen van loo of meer zegels is dat vast te stellen, 
waarbij tevens zou blijken welke afwijkingen primair resp. 
secundair zijn. 

7,Bgmni2i5.n 

3 cent . De heer A. Goekoop, die voor de teekening en de 
nummering der afwijkingen in de hierbij gevoegde figuren zorgde, 
zag de zegels na en vond 

a. in de uitgifte 1892 alléén zegels met de afwijkingen: 
3, 3/6, 3/21, 3/24, 3/37, 22, 44. 
b. in de uitgifte 1894 zegels met de afwijkingen: 
3, 3/1, 3/2, 3/4/9, 3/5, 3/7/8, 3/13, 3/14, 3/16, 3/17, 3/19, 3/20, 

3/23, 3/24, 3/25, 3/1/26, 3/27/30, 3/28, 3/31/32, 3/34, 3/37/42, 3/40, 
3/41, 3/42, 3/43, 3/45, 3/46, 10, I I , 12, 15, 18, 29, 33, 35, 36, 38, 
39, 44-
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Op een strip van 20 zegels 1894 rnet bovenrand vonden wij 
de afwijkingen: 

3/3 op zegel 9 , 3/20 op zegel 6 
3 » zegels 2, 4 , B, 10 , 15, 16, 3/19/.20/40 » » 11 

3/4/9 op zegel 3 , 3/36/40 » » 20 
3/15/36 . » 17, 3/39 » « 18 
3/17 » » 7 en 8, 3/40 » » 1 ,13 ,14 
3/18/37 » » 19, 20/40 » » 12 
Afwijking 3 schijnt voor de uitgave 1894 viij wel op elk zegel 

voor te komen en verdween wellicht bij vetten druk. 

22.~ 

15 cent . Wij vonden zegels met de afwijkingen: 
I, 2, 3, 4, 5, 6/12/13, 7> 8/12, 9, 10, 11/21, 12, 14, 15/16, 17, 

18/19, 20, 22, 23, 24/17, 25, 
waarvan 12 vrij veel op de zegels van de uitgave 1894 voor

komt. De afwijking 8/12 vindt men op zegel 9 van elk vel 1894. 
H. Y. GATSONIDES. 

^orsfendom ixieofifensfein. 
Zooals velen bekend, heeft indeitijd 

genoemd Vorstendom met eenpa i t i cu-
liere maatschappij een verdrag gesloten, 
dat haar den alleenverkoop dei post
zegels van dit gebied voor een zeker 
aantal jaren verzekerde. 

Zulk eene in waarheid schandelijke 
handeling van een landsbestuur opende 
de deur aan verscheidene misbruiken, 
welke slechts konden bijdragen den 
goeden naam van het land bij de Phi
latelisten te ondermijnen, wat ook uit 
de vele persstemmen blijkt. Dat niets 
hielp om den toestand te verbeteren lag 

aan de machtigste mannen des lands, die vóór het consortium 
waren -— behoorden toch afgevaardigden van de toenmahge 
meerderheidspartij in den landdag tot het consortium, als in de 
winst deelhebbende leden — waardoor alle voorstellen van 
vaklieden, die het goed met het land meenden, als eenzijdig ter 
zijde werden gelegd. 

Een comité wenschte aan dien toestand eindelijk een einde 
te maken en riep den 13. Februari een groote vergadering te Vaduz 
bijeen om het volk de meening van een vakman over de postzegel-
twistvraag te doen hooren. De heer Leopold Kronik te Weenen 
werd telegrafisch verzooht naar Vaduz te komen. Door een fout 
in het verzoekschrift aan de Regeering werd de bijeenkomst 
verboden, welke tóch werd gehouden, na een met algetneene 
stemmen door het reeds bijeengekomen volk genomen besluit. 
Het uitvoerige betoog van den spreker vond groote belangstelling, 
welke, na het slotwoord : »Wat geschied is kunt gij niet meer 
veranderen, maar wat morgen geschiedt kunt gij weiveranderen, 
en ik hoop, dat Liechtenstein van heden af tot de reëele landen 
in philatehstisch opzicht zal behooien!« in een donderenden, 
niet eindigenden bijval zich oploste. 

Bij besluit werd van de Regeering geëischt, met alle misbruiken 
te breken, het verdrag met het consortium te ontbinden en 
de zegels aan het loket te verkoopen. 

Nu meent men zeker, dat de Regeering daarop de zaak in 
den aangegeven zin ging regelen. Maar jawel! de volksbeweging 
werd als een soort boljevi'iki-revolutie opgevat, de leiders gestraft, 
een soort militaire macht ter besclieiming voor sooitgelijke 
gebeurtenissen opgesteld. Tegen het consortium, werd, na een 
hernieuwde volksbetooging op 23 Februai i , een onderzoek naar 
de zakelijke handeling ingeleid, met het doel, door een gunstig 
verslag, de handelwijze der Regeering te rechtvaardigen. De 
meerderheidspartij in den landdag sprak haar volle vertrouwen 
in het consoitium uit. Helaas ! de verwachtingen van de vrienden 
van het consortium werden deerlijk beschaamd. Na een Jang-
durig onderzoek werd een heele rij misbiuiken ontdekt , die in 
het geheime bericht aan de Regeering opgeteekend zijn. M a a r . . . 
de Regeering deed niets, zij schoof de zaak op de lange baan. 

Nu echter kwamen de verkiezingen. Geheel onveiwachts leed 
de Regeeringspartij een dusdanige nederlaag, dat zij van de 13 
mandaten er negen verloor, zoodat de Volkspartij, nu elf man 
sterk, den landdag binnentrok. Het Hoofd der Regeei ing t iok 
zich terug, een Liechtensteiner trad in zijne plaats op. (Dus : 
AHet Liechtensteiners kunnen daar »Hoofd« der Regeering zijn!) 
De dagen van het consortium waren nu geteld ; met recht kon 
worden verwacht, dat de Volkspartij aan de in het besluit van 
13 Februari nedergelegde gezichtspunten betreffende den verkoop 
van postzegels van het land, de verstst iekkendste opmerkzaamheid 
zou wijden. 

Op giond van het materiaal der Commissie van onderzoek 
werd het verdrag met het consortium ontbonden, alle zegelvoor-
raden en ook de drukplaten, daar in Oostenrijk de zegels toch 
niet meer zouden worden gedrukt, naar Liechtenstein overgebracht. 
De restanten aan franken-zegels zullen worden opgebruikt, 
respectievelijk aan de postkantoren worden verkocht. 

Van de zegels in Kronenmunt was niets voltallig voorhanden 
de oplagen waren : 

Hulpzegels met ornament-opdruk 50,000 stel. 
Ongetande uitgifte (8 waarden) 350,000 » 
Getande » (27 » ) 500,000 » 
Madonna » (3 » ) 400,000 » 
Wij Philatelisten kunnen het land met dezen stap slechts geluk-

wenschen en besluiten met de verzekering, dat de zegels van 
Liechtenstein, die tot nu toe weinig geliefd waren, vanaf heden 
een eereplaats in onze verzamelingen zullen innemen ! 

(Het bovenstaande is een overzetting van een ons door den 
heer Leopold Kronik te Weenen toegezonden gedrukte circulaire, 
met beleefd verzoek om opneming ervan in ons Orgaan. Mijne 
eigene ervaringen Iaat ik achterwege ; de geheele uitgifte is een 
»oplichting op groote schaal» geweest, geruggesteund door zelfs 
de grootste zwendelaars. J. B. R.) 

,,Oorlogs"-kleuren van koloniale zegels. 
Wat de specialisten in gebreke bleven te doen. 

De welbekende schrijver W. Ward bespreekt in The Albemarle 
St. Collector een van de oorlogsgevolgen voor de meeste landen, 
welke met Duitschland in handelsbetrekking stonden, nl. de 
veiplichting om toevlucht te nemen tot hunne eigene middelen 
ter verkrijging van kleuren en verven, hetgeen in de oorlogsjaren 
reeds door mij is behandeld. Hetgeen mij echter onbekend was, 
is, volgens de verklaring van den heer Ward , het raadsel waar
voor de Engelsche chemisten stonden, om het heldeie, glinste-
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rende rood te verkrijgen voor den inkt, gebruikt niet alleen voor 
de Engelsche one penny-zegels en voor die der koloniën, gedrukt 
te Londen en Montreal, maar ook voor de zelfde zegelwaaiden 
van zulke groote landen als Frankrijk en de V. St. v. Amerika, 
't Schijnt dat de firma De La Rue de eerste was die een roode 
kleur verkreeg door andere dan Duitsche verfstoffen, op den 
voet gevolgd door de zegeldrukkerijen van Frankiijk en d e V e r -
eenigde Staten. De heeren Harrison, de latere diukkers van de 
Britsche zegels, schijnen een geheel Britschen inkt te hebben 
gebruikt vanaf het begin van hun contract, want eenig meerder 
verschil in kleur of nuancen van de Engelsche penny als vóór 
den oorlog is niet te vinden. 

De allereerste door De La Rue in scharlakenrood gedrukte 
zegels schijnen geweest te zijn de i d. klein Georgetype van 
Barbados. Ongeveer terzelfder tijd verscheen de Fransche lo c , 
waarna de scharlaken kleuren volgde van de West Afrikaansche 
koloniën, sommige West Indische met Trinidad en Tobago, en 
Malta en Gibraltar, enz. Opmerkelijk is het, dat Gibbons geen 
enkele kleurtint katalogiseert, die kan worden genoemd tten-
naaste7ibij<t scharlaken, enz. 

Tenslotte vestigt hij de aandacht op een algemeen verzame
laars- of beter »specialisten«-gebrek. Dus, schrijft hij, zien wij 
dat de volle geschiedenis van een postzegel — mogen wij reeds 
hebben ontdekt den teekenaar, den graveur, den drukker, j a ! 
zelfs den naam van den papierfabrikant, wij nog hebben op te 
sporen den oorsprong van niet alleen den inkt, maar ook den 
tegenwoordigen oorsprong van de verf in dien inkt gebruikt ! 
Wij vonden tot zelfs de makers .van de verschillende perforeer-
machines, j a ! den naam van den werkman, die een zekere plaat 
gebruikte (b.v. dien van de 5 c. rood, foutdruk, der Vereenigde 
Staten, 1917,) maar vóór onze onderzoekingen volmaakt kunnen 
genoemd worden, blijven nog de nasporingen van den oorsprong 
der drukkers-inkten en, wie weet ook der gomsoorten! J. B. R. 

DE „WEST-HONGAARSCHE" ZEGELS, 
W a a r s c h u w i n g . 

In het Decembernummer 1921 van het «Ned. Tijdschr. voor 
Postzegelkunde», heb ik de verzamelaars gewaarschuwd voorden 
aankoop van de muiters-overdrukken op Hongaarsche zegels, 
met het voor de verständigen verstaanbaai onomstoofelijk bewijs. 
Een mij onbekende Ingenieur Lehnert schreef mij op 26 Sept. 
1921 over die «rechtsambtelijke» (?) zegels en waarschuwde voor 
de te Budapest nagemaakte overdrukken, waarmede de Duitsche 
markt overstroomd werd : de namakers weten, dat de heden-
daagsche verzamelaars zich op alle prentjes werpen, niet meer 
vragen: «zijn het echte zegels!" enz. Thans woidt door de firma 
Ladislaus Dehme te Szombatkely, Postzegel-, Boek- en Papier
handel aldaar, gewaarschuwd voor zijnen bediende Franz Leliiiert, 
den buitenlandschen staatsburger, die als agent voor haren post-
zegelhandel werkzaam was en op i Augustus jl . ontslagen is, 
wegens het in verkeer brengen en verkoopen van postzegel-
vervalschingen resp, zwendelzegels, waardoor hij de firma en vele 
andere postzegelverzamelaars en handelaren heeft bedrogen en 
benadeeld en den goeden naam der firma in gevaar heeft gebracht. 
De koninkl. Hongaarsche Staatspolitie heeft, na aanklacht harer
zijds, de onderzoeking tegen Franz Lehnert sub nr. 2466/1922 
ingeleid, zijne woning in Hotel «Herczeg» doorzocht en daar, op 
29 Juli jl., als corpus delicti in beslag genomen zijn postzegel-
vervalschingen, bestaande uit die van Wesihongarije en van 
Lajtabansag, tot een cafaloguswaarde van ongeveer 4 millioen 
mark (zoo ze echt waren). Tegen Lehnert is, wegens bedrog en 
postzegelvervalsching, onder no. 8983/10549/1922, strafrechtelijke 
vervolging ingesteld. 

In enkele Duitsche bladen heeft deze Fr. Lehnert, niet alleen 
uit wraak, daar de verwachting, dat nog vele, zeer vele zwak
zinnigen hem bestellingen zouden doen, toch een hoofdrol zal 
vervuld hebben, verzocht de firma Ladislaus Dehme op de «zwarte» 
lijst te plaatsen en zulks ook deed in enkele vereenigingen. De 
firma staat in geenerlei ruilverbinding noch is iets schuldig aan 
den door haar ontslagen bediende. Wegens afpersing is eveneens 
strafrechterlijke vervolging tegen dezen ingesteld bij nr. 12450/1922. 

Deze Fr. Lehnert is dezelfde als bovengenoemde Igr. Lehnert, 
die verschillende artikelen over voornoemde zegels in vele Duitsche 
bladen, als eenig expert, heeft doen opnemen. 

De firma betoont, dat die bediende zich »speciaal-keurmeester» 
der W.-Hong. zegels noemt en de geen kwaad vermoedende 
Michel-catalogusbewerker, onder W.-Hongarije, blz 440, ie kol., 
2 onderste legels «Ingenieur Lehnert , Szombathely (vas m.; 
Ungarn», als «Spezialpüifer für Westungarn» aanbeveelt, wederom 
het droevige bewijs, van de buitengewone onbetrouwbaaiheid 
ook van catalogii. Ue «slimme» vossen bedriegen op de brutaalste 
wijzen al hunne mededieren, die allen gaarne, naa r ' t schijnt, hen 
steunen en vooiui thelpen; vraagt het maar aan de hoofden der 
detectives in de wereldsteden : een vos doet met u wat hij wil! 
Gelukkig zijn onze Nederlandsche philafelisten minder verliefd 
op deze zegelsoort, maar er zijn zeker in Nederland toch meerdere 
handelaars, die de vervalschingen onbewust hebben gekocht en 
verkocht en ze nog zullen verkoopen, al hebben zij deze waar
schuwing gelezen. Dit is de moraal van de «moderne» handelaars, 
schacheraars van af hun i i e jaar ! 

Velen zullen het vanzelf sprekend vinden, dat L. alle door 
hem en zijne helpers gemaakte vervalschingen als «onweder-
legbaar echt» verklaarde, en de door een concurrent gemaakte 
zwendelstukken «zeer gevaarlijke vervalschingen» noemde. De 
«echte» zijn wis en zeker de «valsche» ! 

De heer Ladislaus Dehme is een oud-philatelist en invalide 
officier. Hij, wien de tegenwoordige, nieuwerwetsche opvattingen 
over handelsmoraal geheel vreemd zijn, acht het een plicht, in 
het belang van de zuiverheid van Philatelie, dat alles openbaar 
te maken. Met nadruk betoont hij, met den ontslagenen Franz 
Lehnert niets meer te doen te hebben, deze geen agent meer 
zijner firma is, hij dus in geenerlei wijze nog aangelegenheid 
bevoegd is, de firma te vertegenwoordigen. J. B. R. 

Deiitsclie Lagerpost Baiido (Japan) . 2 waarden, 5 en 10 Yen, 
(*) prijs bij aanvrage. P. Sobanski, Oppeln O.S. Deze advertentie 
(gedeeltelijk vertaald), komt in GeneralMiz, (Li/dwi^his/) voor. 
Hr. Stein maakte de ter vergadering van 9 Juni jl. aanwezige 
leden v. d. «Verein der Briefmarkensammler zu Posidam» erop 
opmerkzaam en waarschuwde voor die eigen maaksels. Zijn 
schoonzoon, hr. R. John, is gedurende 5 jaren, tot 1919, daar 
gevangen geweest en kent die dingen ternauwernood Hij hei in
nert zich echter, dat in Ulk in de knmpdrukkerij eens zegels 
gemaakt zijn, die ter beplakking dienden van, ter verdrijving 
van de verveling, opgemaakte grappige br ie ' en . (**) J. B. R. 

f*) Vertaald overeenoiiien uit Germaw'a Berichte, nr. 7. blz. 91. 
(**) De lieer F. W. Thalmann merl<t er bij op: „Daar hoor il< een ouilen 

bekende, die gaarne en diJ<wijls stoort, zeggen : „als de domnien opral^en, 
dan staat de zaak stil!". 

WAABSCHUWING VOOR ZAKEN-TRANSACTIES 
MET SÜDDEUTSCHES BRIEFMARKEN 

HANDELSHAUS, MÜNCHEN. '^^^ 
Over deze firma bericht een der leden der afd. Apeldoorn, dat 

hij bij haar op 10 October, op grond van een zeer aanlokkelijk 
gestelde aanbieding voor een waarde van M. 12500.— zegels van 
Beieren, Deutschland en Oostenrijk bestelde en daarvoor fl. 1250 
in 5 zilverbons van fl. 2.50 zijnde ongeveer de tegenwaarde van 
dit bedi'ag volgens den toen geldenden koers bij zijn order bij
voegde. Juist om het risico van Markendepreciatie en prijsver-
hoogingen te ontgaan — ieder kent het systeem van zoovele 
Duitschers tegenwoordig — gaf hij uitdrukkelijke instructies het 
Hollandsch geld niet om te wisselen, indien geen zekerheid be
stond, dat zijn bestelling volgens opgave kon worden geleverd, 
en anders de zü-verbons te retourneeren. 

Na gedurende 4 weken nog niets vernomen te hebben en 
nadat het lid zich reeds tot een kennis in Duit'^chland had ge
wend, met verzoek eens informaties in Ie winnen en zoo noodig 
de politie van het geval kennis te geven, ontving hij 6 November 
een aangeteekend schiijven van bedoelde firma, gedateerd 26 
October (dus ca. 10 dagen onderweg geweest?) met slechts 
enkele van de aangevraagde series en de lakonieke mededeeling 
dat voor de ontvangen fl 12.50 — M. 12500 — zijn rekening ge
crediteerd was, terwijl voor de weinige zegels die gezonden waren 
de rekening zoo was opgemaakt, dat het eindbedrag juist klopte 
met dit bedrag. Onze zegsman ontving zoodoende slechts ^/sk^ji 
van hetgeen hij verlangd had en teiwijl de gevolgen van de 
Marken-depreciatie hem behoorlijk in rekening werden gebracht 
werden de Hollandsche Guldens tegen den ouden koers voor 
goeden buit verklaard. 

l - t - j - fci i j jagf» 
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Een ander lid uit Apeldoorn deed er ook een bestelling en 
sloot het bedrag daarvan in Marken bij. Hij kreeg slechts enkele van 
de gevraagde zegels met de mededeeling, dat de overige uitver
kocht waren; zijn rekening bleef voor het teveel gezonden be
drag gecrediteerd. Het gevolg is, dat deze voor zijn marken van 
fo,ooio aanstonds marken van f0,0003 of nog minder terug kan 
krijgen. 

Men zij gewaarschuwd voor dergelijke praktijken ! 

Paarlen voor de zwijnen? 
Al sedert lange jaren is in den boezem van den Ned. Bond 

en daarbuiten overwogen, hoe het nietverzamelend publiek 
philatelistisch opgevoed en voorgelicht kan worden; op ver
schillende wijzen heeft men getracht, postzegelnieuws in de 
groote pers te lanceeren, maar het bleek veelal moeilijk, den 
juisten toon te vinden, welke èn de betrokken redactie èn het 
lezerspubliek wenschte. In ande ie gevallen bleek bovendien de 
belangstelling van de zijde der krantenmenschen zélf niet groot 
en kostte het al moeite, zoo heel bij uitzondering eens een 
bericht of artikel geplaatst te krijgen. 

Er zijn uitzonderingen; er bestaat b.v. hier te lande zelfs een 
plaatselijk dagblad, dat elke week (zij het dan in een verborgen 
hoekje bij de advertenties) »Filatelistische Notities« bevat, van 
onzen bondsvoorzitter. Dit voorbeeld verdient navolging; maar 
wij hopen dan, dat men het goede voorbeeld zal volgen zouder 
zijn drukfouten. Want wie deze »Filatelistische Notities« leest, 
dien rijzen (de schrijver neme het ons niet kwalijk!) de haren 
te berge; immers, men leest daarin van »Haagsche driehoekjes« 
en een collectie oudDuitschland, o.a. »Prinsenverzameling«, 
waar de schrijver natuurlijk »Kaapsche« en >Pruisen« geschieven 
heeft. De rest is, met allen lof voor het artikel, naar ra to! 

Wij hopen, dat andere amateurjournalisten het gelukkiger 
zullen treffen wat betreft de philatelistische kennis van hen, die 
hun pennevruchten opnemen en corrigeeren; of, het zekere voor 
het onzekere nemend, men corrigeere zijn artikelen zoo mogelijk 
zelf, opdat men zekerheid hebbe, dat men zijn philatelistische 
paarlen niet voor de zwijnen werpt! 

f Veilingen. 
$ 

Door de firma M. Z. Booleman, te Amsterdam, zal van Maan
dag 18 tot en met Zaterdag 23 December 1922, telkens des 
avonds te 7 uur in »Krasnapolsky«, aldaar, de 74e Publieke 
Verkoop gehouden worden van eene belangrijke verzameling 
postzegels, enz. 

Op 28 December a.s. heeft een Rijksveiling plaats van gebruikte 
frankeer en portzegels, vooi het eerst op gewijzigde voorwaarden. 
Hierbij is rekening gehouden met verzamelaarswenschen — door 
een verzame'aar uiteengezet  en deze, in overeenstemming 
gebracht met het belang van beide partijen, zullen ongetwijfeld 
aanleiding zijn, dat van de zijde der verzamelaars nog meer dan 
tot nu toe belangstelling zal worden getoond. (Zie advertentie). 

Brievenbus. 
! 

Mededeelingen van d e Redactie. 
Herhaaldelijk worden bijlagen, berichten enz. verkeerd ge

adresseerd. Het gevolg daarvan is vertraging in de afdoening en 
extra onkosten. Een nauwkeurige adresseering is daarom zeer 
gewenscht. Men houde er lekening mede, d a t : 

I. Alles wat poststukken betreft, is te zenden aan den heer 
W. P. Costerus, te Edam; 

2 Nederland en Koloniën aan den heer F. H. M. Post, Malie
baan io4, Utrecht; 

3. Afstempelingen aan den heer J. P. Traanberg, Brouwers
plein 25», Haarlem ; 

4. Vereenigingsverslagen, advertentiën, adreswijzigingen aan 
den administrateur, den heer L. C. A. Smeuldeis, School
straat 18, Breda; 

5. Alle overige bijdragen, nieuwe uitgiften — behalve 
Nederland en koloniën enpoststukken — ingezonden stuk
ken enz. aan den hoofdredacteur, den heer J. D. van Brink, 
te Hoek van Holland. 

# * * 
Bij de a.s. jaarwisseling bieden Redactie en Administratie den 

medewerkers, correspondenten en lezers haar beste wenschen 
aan voor 1923, 

¥ 

Het is ons een genoegen onzen mederedacteur den heer Cos
terus, van harte geluk te kunnen wer sehen met de onderschei
ding, door hem behaald op de jongste Postzegeltentoonstelling 
te Berlijn. 

Men zie verder het verslag over deze Tentoonstell ing in dit 
nummer. 

De firma Yaar en Co. stond bereidwillig een belangrijke col
lectie cliché's af aan het Maandblad, waarvoor bij dezen hartelijk 
dank wordt betuigd. 

* * * 
De hoofdredacteur ziet gaarne aanbiedingen tegemoet in phila

latelistische lectuur van allerlei aard. Nauwkeurige omschrijving 
der te verkoopen stukken met uiterste prijsopgave worden gaarne 
door hem ontvangen. 

 C O R R E S P O N D E N T I E . — 
Wegens gebrek aan plaatsruimte moesten zeer veel stukken 

tot het volgend nummer blijven liggen. Red. 

Boekwerken, Tijdschriften, 
X" Catalogi, enz. < 

Michel BriefmarkenKatalog, Band I. Europa 1923. — Zooals 
jaarlijks vóór den oorlog met spanning naar den in de resp. 
landen meest gebezigd wordenden nieuwen catalogus weid uit
gezien, zoo is ook nu, maar iets hartstochtelijker,—het materia
lisme heeft in de door den oorlog veroorzaakte verwarde wereld
toestanden zulk een vooruitgang gemaakt, dat Spekulanten en 
woekeraars »voorloopig« —di t vergete men niet! — meer naar ver
langen den catalogus, de spil voor »ruiler«, »schacheraar« en »woe
keraar«, bij de hongerlijdende ongelukkigen in Rusland naar eten! 
Hij is er nu, die nieuwe ! Op veel liberaler voet geschoeid dan de 
al te conservatieve Senf, verdient van de Duitsche werken op 
dat gebied de »Michel« de eer en lof, dat hij, door »ijver« en 
»durf« van bewerker en uitgever, vóór den Senf den toenmaligen 
verzamelaars is tegemoetgekomen en »jaarlijks« door nieuwe, 
verbeterde en tot op het oogenblik van terperselegging ge
completeerde uitgave is blijven voortgaan op het ingeslagen 
pad : de »Michel« heeft den »Senf« feitelijk verslagen. 

De hoofdslrijdvragen: de »waarde« van den Mark resp. de 
opneming van twijfelachtige, door geen ambtelijke besluiten of 
dergelijke verordende uitgiften, werden opgelost, de laatste zeker 
wel tot groote vreugde van alle Spekulanten. De bewerker heeft 
wel (lUes gedaan om de gebruikers van zijnen catalogus voor te 
lichten betreffende den staat van deze zegelsoorten, voor welke 
voorlichtingen hij ongetwijfeld den dank van alle »hoogere« en 
»betere« philatelisten zal ontvangen, maar . . . . de menschkundige 
weet te goed hoe zwaar de liefhebber weegt, die, dol verliefd 
op zijn stokpaardje, zegels in een catalogus vermeld vindt : hij 
kan onmogelijk ervan afblijven, heusch nie t ! hij moet ze aan 
zijn kloppend hartje drukken : het is »liefde« ! — Wat de eerst
genoemde twistvraag betreft, de bewerker heeft gemeend den 
knoop door te hakken, door de invoering van den z.g. »Michel
Mark«, en de z.g. » Valuta* en »Netto«prijzen. Een beoordeeling 
daarvan is zeer moeilijk, veel moeilijker dan vóór den oorlog. 
In Duitschland worden prijzen voor zegels betaald, welke aan 
»waanzin« doen denken, door de woorden van den Rijkskanselier 
Dr. Wirth, op 20 October j .1 . gesproken betr. den toestand van 
zoovele Gröö?Duitsche denkvermogens, bevestigd. Zeker zullen 
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hier en daar Duitscke handelaars, z.g. »reëele«, den maatstaf 
huldigen, maar de »MicheU gaat een wissen dood te gemoet, 
Z.00, om te voldoen aan wenschen van enkele binnenlandsche 
handelaren, de zegelwaarde overdrijft. Is een evenredige ver
houding van waarde aan alle wereldzegels toegekend, dan zou 
in elk geval de catalogus van groot nut zijn voor (zZ/i; ruilvrienden, 
maar zou het wel mogelijk zijn zooiets te bereiken ! Dat is ook 
niet bereikt. B.v. Malta lo/—, eerste uitg. 1917, ö«fCi5r., 1400.— 
Michelmark =; f 70.—, wordt in Engeland voor 'n f 25,— ver
kocht en is ook in ons land, zoo voorhanden, daarvoor verkiijgbaar, 
en dezelfde met opdruk »Self Go\ernment« , ottgebr., 350.— 
Michelmark = f 12.50, tot welken prijs ze in Engeland niet te 
koop is. Bij Nederland, ie . uitg. de algemeene 5 c , 650,— en 
65,— Michelmark = f 32.50 en f 3.35, de 15 c , 850.— en 350,— 
Michelmaik = f 37.50 en f 17.50, resp. ongebr. en gebr. Ook 
bij deze is de verhouding niet gelijk en zouden twee ruilvrierden(!), 
waarvan de een slimmer is dan de andere, onderling Malla 10/— 
rullen voor Nederl. ie uitgifte, de eene zich aardig kunnen bevoor-
deelen boven den andere. Ik weet wel, dat alle catalogus
bewerkers, niet één uitgezonderd, aan het zelfde gebrek moeten 
lijden, waarom ik niet critiseer om aftebreken, maar om, zoo 
mogelijk, de waarde van zegels te bepalen naar den inkoopprijs 
van den handel ; misschien kan het niet, want de handelaar moet 
kunnen winnen, zooveel hij wenscht en breekt den catalogus 
den nek, waarin niet wordt voldaan aan zijn winzucht. 

Wat de »bewerking« aangaat, deze is onbetwistbaar een hai t-
grondige gelukwensch waard. Buitengewoon gemakkelijk voor 
beginnenden en vele vergevordenden zelfs — onder de nieuwe 
zegels zijn er van »onbekende« en »niet beslaande« Staten — 
is de alfabetische regeling met tusschenvoeging van den naam 
van een stukje grond, dat door een of meer zegelstellen aan 
de »verzamelaars« zich beleefd door woekeraars deed voorstellen, 
met de plaats, waar de zegels zijn vermeld. Voor specialisten, 
die niet in het kleine, in het microscopische of onzinnige zich 
verliezen, is de Michel een zeer goede hulp en steun. De tallooze 
noten maken dien catalogus tot een handboek, zou ik zeggen ; 
ook van belangrijk nut zijn de afbeeldingen enz. van »valsche« 
afstempelingen enz. De tusschen den inhoud gevoegde kaartjes 
van nieuwe gebieden, ofwel minder bekende landen, zullen zeker 
zeer veel genoegen doen aan de talrijke verzamelaars, die gaarne 
weten, doch niet altijd in de gelegenheid zijn aan hun lust tot 
leeren te voldoen. 

Wat de uitvoering betreft, deze laat niets anders te wenschen 
over, dan een vernieuwing van clichés in de oorspronkelijke 
zegelgrootte. Wat de Stanley Gibbons ten allen tijde heeft 
kunnen doen, zonder hoogere kosten voor haar uitstekend werk 
in rekening te brengen, moet 'de Duitscher minstens evengoed 
kunnen doen, zelfs zonder valuta-opslag. Ik hoop dit nog eens 
te mogen beleven ! 

Het werk bevat ruim 450 blz. tweekolommendruk, met meer 
dan voldoende afdrukken van zegels, opdrukken, stempels, ver-
valschingen enz., en is keurig gebonden in roodkleurig bruin. 
Deze nieuwe Michel is nog veel meer dan zijne vooigangers, door 
de voortdurend aangebrachte verbeteringen allen aan te bevelen. 
Dat velen dezen Michel bij hunnen postzegelhandelaar mogen 
bestellen en dien vergelijken met den Yvert. Het zou mij ver
heugen, zoo men mij eens den uitslag ervan mededeelde ! J. B. R 

Ä, Magius. Danmarks, Islands og Dansk Yestiudieus Hel-
sager. Dat het poststukken-verzamelen zich langzamerhand hoe 
langer hoe meer uitbreidt, is absoluut onwederlegbaar, er komen 
steeds weer liefhebbers bij. Dit blijkt wel o.m. uit het feit, dat 
de literatuur hierover voortdurend toeneemt; in verschillende 
landen verschenen succesievelijk catalogi, waarin de poststukken 
worden behandeld ; wij noemen slechts Amerika, Spanje, Frankrijk, 
Nederland, Italië, Beijeren, enz., en nu ligt het boekje over 
Denemarken voor mij. De heer Magius heeft op verzoek van 
de Kjöbenhavns Philatelist-Klub een uitstekende handleiding 
saamgesteld, die ik door de viiendelijke bemiddeling van den 
Nederlandschen consul-generaal te Kopenhagen, den heer Riet
bergen, mocht ontvangen, waarvoor hartelijk dank. Zeer nauw
keurig worden de diverse, vrijwel onbekende, en toch beduidende 
typen der waardestempels van 4 en 6 öre afgebeeld ; de kaarten 
der laatste jaren met opdruk op een of twee waar'destempels 
zijn allen vermeld, met controleteekens; bij IJsland leert men 
een groot aantal onbekende opdrukkaarten kennen, zoDwel van 
de uitgifte 1902 als van die van 1919—1920 ; bij Deensch West 

Indië las ik, dat de enveloppen achtereenvolgens dezelfde 
watermerken bezaten als die van het moederland, hetgeen mij 
onbekend was. Het is een zeer lezenswaardig boek, dat lederen 
poststukken-verzamelaar groote diensten kan bewijzen; neemt 
men den Senf-catalogus er naast, dan zal de Deensche taal voor 
hen, die deze niet machtig zijn, met veel moeilijkheden opleveren. 

W. P. C. 

Ingezonden. 
(Buiten verantwoordelijkheid der Red.) 

® ® 

Wanneer is i emand e igenaar van eene i e k o o p 
aangeboden collectie en behoorlijk h a n d e l a a r ? 

Mijnheer de Hoofdredacteur. 
Eene collectie werd aan een handelaar ter inzage gezonden 

en, nadat eerst over detailverkoop met provisie was gesproken, 
te koop aangeboden voor een vast bedrag. Daaiop werd ge
antwoord : 

»Naar uw voorstel had ik dadelijk wel ooien, doch heden 
»moest ik eerst eens opmaken of er eenig vooideel was te halen 
»bij aanneming. Het bleek, dat het niet heel veel meer was, 
»maar ontzaggelijk veel bez_^aien door aanneming uit den weg 
»vv-aren geruimd en een hoop tijd voor administratie zou uitwinnen, 

»Voor ik echter geld afzend zou ik gaarne een beslist antwoord 
»hebben op de v raag : 

»Is bij deze partij, volgens bijgevoegde lijsten, alles wat gij in 
»uwe verzameling daarvan bezat en zijn er geen stukken noch 
»partijtjes achtergebleven?« 

De gevraagde verklaring werd niet gezonden, terwijl de collectie 
werd teruggeëischt, omdat een hooger bod daarvoor was ontvangen. 

De handelaar beweerde, op grond van zijn brief, kooper, dus 
eigenaar van de collectie te zijn en reeds deelen daarvan te 
hebben verkocht. 

Mag ik mij aanbevelen voor mededeeling der veieenigingen 
van u en andere lezers van het Maandblad omtrent de handelwijze 
van bedoelden handelaar? 

Met philatelistengroet. H. Y. GATSONIDES. 

De redactie verzocht haar medewerker, mr, W. S. W. de Beer, 
om inlichtingen; deze schrijft het volgende : 

De wet zegt, de koop is tot stand gekomen zoodra partijen 
het eens zijn geworden over de zaak en den prijs. Is deze over
eenstemming er in het hier gegeven geval? Ik zou meenen van 
niet, al is ook het schrijven van den handelaar niet zeer duidelijk. 
Waarschijnlijk bedoelt hij met de laatste alinea te zeggen: 
»Indien u mij alles hebt gezonden, wat u van deze partij bezit 
ben ik kooper.« Hij stelde dus de koop afhankelijk van het 
vervullen van een voorwaarde. Nu de gewenschte verklaring 
niet is gezonden, is de koop niet tot stand gekomen, en had de 
verkooper het recht zijn aanbod te herroepen. 

Ook kan men zeggen dat partijen het niet eens waren over de 
zaak, immers de verkooper betwijfelde of hem de geheele collectie 
was gezonden. 

Op deze gronden zou ik meenen, dat de handelaar zich nog 
niet als eigenaar der collectie had mogen beschouwen. 

Mr, W. S, W, DE B E E R . 

Centraal Informatiebureau van den Ned. Bond van 
Vereenignigen van Postzegelverzamelaars. 

Dit bureau, dat i November 1919 in werking is getreden, 
verstrekt aan vereenigingen en particulieren : 

a. Inlichtingen omtrent personen, die lid wenschen te worden 
van eene philatelistische vereenigirg; 

b. Inlichtingen over verzamelaars en handelaien, met wie 
men philatelistische connecties wenscht aan te knoopen. 

De kosten per informatie b e d r a g e n : in Amsterdam f 1,— , in 
Nederland f 1,50. 

Alle aanvragen moeten vergezeld gaan van het veischuldigde 
bedrag. 

Tarieven voor 't buitenland te bevragen bij den beheerder 
J. A. KASTEIN, 

Bilderdijkkade i8h"'s, Amsterdam. 

EZ75737mnrr'RT3l 
WATE RÖR A A FSM E E K • N . Y A A R £ . e e * D I R . LE<?N D E -RAAY 
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■ ■ 1 1 A D V E R T E N T I E N. 
UITSLUITEND voor LEDEN 

der 
Aangesloten Vereenigingen. 

S P E C I A A L  V E R Z A M E L I N G 
Neder land en K o l o n i ë n , 
ALLEEN PRIMA EXEMPLAREN, 

Vv. £000 fr, voor i 400 .  TE KOOp. 
lEXZE, Vivienstraat 98, DEN HAtG. (i64) 

P O S T S T U K K E N . 
Alle landen, Nederl. en Kol. nieuwste 
opdr. 200 verseil poststukken f $ .  , 
porto extra: ruime keuze in wissel
zegels en Engeland plaat Nos (159) 

F. H. BRINKMAN. BARNEVELD. 

100 verschillende postzegels (waardevc 
1000 goede postzegels (ruilmateriaal) f 
500 goede postzegels van alle landen 

KiloVtfaar per postpakket 4 /j kilo franc 
15 cent porto extra. Toezending na ontv 
F. P. B. VAN DEVENTER, DEN HAA 

Tekst dezer Annonces 
vóór den lOn i n te zenden 

aan de Administratie. 

0 fl 1.25 Voor het buitenland p 
angst van postwissel 
G, STATIONSWEG 14, Tel. H 

1 5.00 
a 2.50 
fl 1,25 
er kilo 

(151) 
4086. 

■1 
Portzegels type III Nederland 1894. 
Te koop en ter bezichtiging gevraagd 
alle waarden met plaatfout 66. Leid
draad voor den Speciaalverzamelaar. 
— Porto wordt gaarne vergoed. — 
(149) H. y. GATSONIDES, ZEIST. 

Pr i js dezer adver tent ies : 
75 cent per Iceer, 
b i | vooru i tbe ta l ing . 

Illlllllllllllllll[lllllllllllllllllll|!||[inilll1!lilll!llll|l|l!llll

fWEENENf 
iiiiiiii;iii[i!iiiiiiirii[iiiiiiiiiiiiiiiii]ii[iiiiiiiMii!iiiiiiiiiii

is een hoofdplaats voor den .MiddelEuropee
schen Postzegelhandel. Wat U ook mocht 
noodig hebben, wi] leveren het U het bilhjkst, 
ook in hoeveelheden. Alle koerseerende post
zegels van Oostenrijk tegen nominaal plus 
10 '/o en porto. Wij leveren verder tegen de 
billijKSte prijzen van den dag alle nieuwere en 
oudere uitgiften van Oostenrijk. Polen. Hon
garije. Oekraïne, Tsjechoslowakije, Joego
slavië. Duilschland, Liechtenslein, enz. 

ALLEEN TEGEN VOORUITBETALING. 
Vieemd geld tegen 'dagkoers. Bij aanvragen 
terugporto bij te voegen. (157) 
ttS" 0 3 " STEEDS GELDIG, " t a "Ea 
DOET U EENS EEN PROEFBESTELLiNG. 

ABCExport, Wien 211, r.14. 

C^ tm^t <»iyi (*^ t*if» ( » i * <^f)^>»i*i f » i ^ ^j(^ f *y) ^ * i * ^ i*i^ 2 ^ 

POSTZEGELHiNDEL „ Ï E R I U S " . 
L. Napel Wouwerinaostraat U, Haarlem. 
ZICHTZENDINGEN, 

acht cent per franc, volgens 
: Yvert & Tellier 1923. : 

1000 verschillen(ie postzegels f 3,75 
2000 „ „ 11 ,25 
Catalogus ZumsteinlQ23,franco f 1,40 

068) 
^ C '^ '•H ' ^ "^ "f" '^^ ' ^ '•'*' ' ^ »"W « ^ uf« J X 3 

NederL, 8 0  5 0  1 Old. 
40/30—60/30 . . 
40—60 

Ukraine, o versch. 
» 14 » 

Bulgarije, 10 » 
Britsche Kol., 9 » 
Fransche » 25 » 

10 series 
/ 0 , 5 0 
1.2,20 
> 1 , 

1 serie 
ƒ o, 10 
»0,30 
»0,30 
>. 0,30 
» 0,60 

series 
/ 4,20 
» 2 1 , -
. 8,50 

10 series 
/ 0,70 

2,50 
2,50 
2,50 

Orders ben. f 1 0 , - -j- por io ; kassa voorul t .g 
C. Luttik, Rijksstraatweg 185, Velsen E 

>» i«i»i i»i»i i»t»< t^m, i»ti i«t»i ^ M i»ti i»i»i /•jK /•jK i-yi i»f> 

Betr. Ing. Franz Höhn, 
16"' Köln-Deutz. 

^ 

^ AUSWAHLSENDUNGEN 

EUROPA UND UEBERSEE. 

; i6o) SELTENHEITENHEFTE. 

Oude Britsche 
Koloniaal-zeyels 

Ik wensch van de hand te doen eene 
uitgezochte in buitengewonen staaf 
zijnde collectie tegen meer dan den 
halven catalogus-prijs. 

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

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

- J. B I R D, ■ 
FULHAM, Londen S.W. 6. 

31 Ellerby Str. (134) Engeland. 

3@@ä 

GELEGENHEIDSKOOP. 
W Van particulier wegens omstandigheden 
i — T E K O O P — 
Jj een Europaverzameling in Schaubek 
m '22 (2 banden), waaide Yvert '23 i 9000 
Ü fr. (alleen zegels boven i fr. cat. w. en 
^ eerste kwal. meegeteld), bijna uitsluitend 
iJ oudere uitgiften; SPOTPRIJS fl 5 0 0 ,  . 
jï een Ned. en Kol.verzameling in spe
1̂  ciaal alb., oudete uitgiften, overcompl. 
[il met kleurverschillen, alles prachtexem., 
jĵ  725 stuks, waarde (als boven berekend) 
l 3300 fr. Yvert ; SPOTPRIJS fl 3 0 0 ,  . 
PJ Brieven onder No. i6i Bureau van dit 
i Blad. : : : (161) 

ï MOOIE ZICHTZENDINGEH § 
van eene groote, gedetailleerde verzameling, 
alsook van zegels van Italië en Koloniën , 
Fiume, Joegoslavië, Bosnië , Oostenrijk, 
Hongarije, Levante, enz., enkel of in series, 
tegen BILLIJKE PRIJZEN, in Hollandsch geld 
genoteerd, zendt na opgave van adres en de 
gewenschte zegels : 

mi JABLON8KY. TRIESTE (Italië), 
V I A L A Z Z A R E T T O V E C C H I O 48. 

i N.B. Terugzending en afrekening bin
nen 8 dagen verzocht. Correspondentie: 
Duitsch, Engelsch, Fransch. (167) i 

!^! 

Adverteert in dit Blad. 

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. 
K ä r GEEN LEVERING OP MANCOLIJST. (30^ 

Postzegelverzamelaars! 
Verzekert Uwe Verzamelingen tegen 

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

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

■F. inL . i j j f j | j | | iumi . i j> O^ DIR. L E O N D E RA.AY 
S • INT.TEL. XUlO 6255 
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De ONTVANGER DER REGISTRATIE EN DOMEINEN, te 'sGravenhage, zal op 
Donderdag 28 December 1922, 's namiddags 2 uur, ten Bureele Zeestraat no. 57 
van de afd. B. van het Hoofdbestuur der Posteryen en Telegrafie te 'sGra
venhage, bij inschrijving, 

V E R K O O P E N : 

(165) N O T I T I Ë N zijn G R A T I S verkrijgbaar aan gemeld Bureel. 

•ï« •!•••;• •••!•;•?• ■?•?•••!•?•;?' 

ZELDZAME BRITSCHE KOLONIALE ZEGELS. 

T. ALLEN, LONDON E II, ENGLAND. 
„CRAIGARD" BLAKE HALL RD. W A N S T E A D . 

Ik ben een specialiteit in BRITSCHE KOLONIALE ZELDZAAM

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

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

>Hv:v 

ZICHTZENDINGEN WORDEN OP AANVRAAG TOEGEZONDEN. 
(92) 

'*S"tï • H*i*H"j*H"x*H*i*H*«"H"S"H"«"H*j*H*ï*JJ*i*5ï*!*H"2*;!*i'H*i'H*s*H***'i*" 

I Postzegelhandel P. HOOGERDIJK, Molenstraat 22, DEN HAAG. | 
Blanco Albums, 80 cartonbl. in prima klemband. m Steeds voorhanden G R O O T E COLLECTIE 

fiii series en enkele zegels ter compleeteering, tegen 

BILLIJKE PRIJZEN. 

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

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

■ ■■■ 
■ H i 

i 
Zeer geschikt voor speciaal verzamelen f 7,50. ^<? 

Alle soorten S C H A U B E K  A L B U M S . 

Blanco Bladen voor SchaubekAlbums. 

Verder alle benoodigdheden voorhanden. (16) 
«^■■■■■■■«■. 7/ 
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De notulen van de vorige vergadering worden goedgekeurd. 
Opmeikingen, door de beeren Van den Berg en Smit gemaakt, 
worden door den vooizitter weerlegd. 

Ingekomen is eene dankbetuiging van het bestuur der Afd. 
Amsterdam van de Ned. Ver. van Postzegelverzamelaars voor 
den toegezonden gelukwensch bij de viering van haai zilveren feest. 

De candidaat-leden worden aangenomen. 
Bij bespreking van de voorstellen van den heer Amiabel blijkt, 

dat de voorsteller, ook namens vele leden, door hem bezocht, 
die voorstellen in hoofdzaak in overweging heeft gegeven. Wat 
de toepassing van het reglement der rondzending betreft, heeft 
het bestuur besloten, inlichtingen in te winnen naar de kosten 
van een stempeltje reeds bij andere veieenigingen in gebruik. 
De leden, die aan het rondzendingsverkeer deelnemen, zal 
zoo'n stempel worden toegezonden en aan de nieuwe leden tegen 
vergoeding der kosten, 

Het voorstel van den heer Kirchner betreffende de veilingen 
wordt door den voorzitter besproken. De verschillende proefne
mingen met het houden eener beurs zijn niet geslaagd. Echter 
blijft dit onderwerp steeds onder de aandacht van het bestuur. 

Als sectiehoofd der rondzending wordt in plaats van den heer 
Verlegh de heer Trouw benoemd. De voorzitter brengt den heer 
Trouw dank voor zijne bereidwilligheid en herinnert aan de 
vroegere diensten, welke de nieuw benoemde reeds aan de 
Vereeniging bewees. Bij de verloting van zegels valt de ie 
prijs aan den heer Laros ten deel. De veiling bicngt 
f 24,90 op met eene bate van f2,49 voor de kas. Rond gaat 
van den heer Stofregen een blok van 5 der 4 cent portzegels 
met de 4 tegen de bovenzijde van den cirkel. 

Op een vraag, of de commissie tot aankoop van zegels voor de 
verloting permanent is, zal in een volgende vergadering worden 
beslist. 

Hierna sluiting. De Secretaris. 
Adresyeranderingen. 

W. G. Verhoeff, Dagueriestraat 54, Dcii Haag. 
Alex. Brandel, Straatweg 158, Hilleß,ersherg. 
J. F. W. van Eijk, Bergsingel 95, Rotterdam. 
F. H. Wischhoff, 95 Grove Park Denmark Hill 95 S. E. 5, 

London, c/o Mr. Harewood, 
J. J. H. van der Hou ven, CelebcbStraat i, den Haag. 

Aangenomen als lid. 
J. M. L. Crèvecoeur, Ligusterstraat 73, deti Haag. 
J. J. van den Berg, Ligusterstraat 48, den Haag. 
J. H. Druijf, Anna van Buerenstraat 225, den Haag. 

Candidaat-leden. 
Hamer, Anna van Buerenstraat 107, den Haag. 

(Voorgedragen door T. A. van Scharrenburg). 
A. de Geus, te Heesfelt bij Tiel (Gem. Varik). 

(Voorgedragen door P. van Esch). 
E. Gulhuijsen, Van der Heimstraat 4, den Haag. 
Frank V. Hali, Van Loostraat 134, den Haag. 

(Beiden voorgedragen door J. H. Druijf). 
W. G. Loeff, gep. Kapitein O.I., Laan van Meerdervoort 268, 

den Haag. (Voorgedragen door C.J. Reijerse en P. Hoogerdijk). 
Vergaderingen. 

BESTUURSVERÖADERINO op Woensdag 27 December 1922, 
des avonds te ï'/* " i " " ' i» ^laal I van Café »Hollai idais«, 
Gi-oeumarkt , t e ' s -GraTei ihage ; d a a r n a ÄLOEMEENE YER-
GADBRlNft t e r zelfde p l a a t s e , t e 73/4 nnr . 

1. Ingekomen stukken. tenis van Mr. O. Connell 
2. Notulen. '* door Pierre Amiabel. 
3. Ballotage candidaat-leden. 5. Verloting van zegels. 
4. Causerie over het zegel van 6. Veiling van zegels. 

Nieuw-Brunswijk met de beel-
Mededeelingen. * 

1. Aan de leden wordt beleefd verzocht de contributie over 
1923 door storting of overschrijving op postrekening No 25142, 
deti Haag, te voldoen voor 15 Januar i '23 . Na dientijd wordt met 
verhoogidg der kosten ad f 0,15 per postquitantie beschikt. 

2. In herinnering wordt gebracht, dat, voor gekochte zegels 
uit de rondzending, afstempeling met naamstempel behoort te 
geschieden, zulks ter voorkoming van fraude. Bij niet opvolging 
is uitsluiting van het rondzendingsverkeer het gevolg. 

No. 18. 
No. 72. 
No. 88. 

M. M. J. 

C. 

Nederlandsche Philatelistische Vereeniging 
,,Op Hoop van Zegels", 

te HAARLEM. 
Opgericht 1 Maar t 1911. 

Erkend bfl Koninklijk Beslui t Tan 1 NoTCinber 1912, n«. 39. 
Sec re t . : G. D. S W A N E N B U R G D E V E Y E , Schotersingel 109, 

Haarlem. 

Aangenomen als lid. 
H. H. Jansen, Van der Helstplein 3I, Amsterdam, (lid no. i28)f 

Voorgesteld als lid. 
N. J. Bakker, Postkantoor, Laren (N.Il.). 

(Voorgesteld door F. C. Harms, lid no. 119). 
A. H. Krans, Gen. Cronjéstraat 20, Schoten. 
dr. H. C. Valkema Blouw, p/a mevr. Valkema Blouw, Jordens-

stiaat 28, Haarlem. 
Bedankt als lid. 

P. J. W. J. van der Buigh, Renkicm. (lid no 77). 
M. M. Hijlkema, Kleveiparkweg 92, Haarlem, (lid no. 11). 

De Secretaris, 
G. D. SWANENBURG DE VEYE. 

Philatelisten-Vereeniging ,, Groningen'', 
te GRONINGEN. 

Opgericht 16 September 1915. 
Erkend bjj Koninklijk Beslni t Tan 13 December 1915, n». 78. 
S e c r e t a r i s : C. M E I J E R , Oude Boteringestraat 39, Groningen. 

VERSLAG der vergadering, gehouden op Maandag 
13 November 1922, in de „Bodega", te Groningen. 

Aanwezig 15 leden. De voorzitter beg ioe tden heer Boekholt, 
die na een afwezigheid van een paar jaar weer in ons midden 
verschijnt. 

De notulen van de vorige vergadering worden goedgekeurd. 
Ingekomen is een schrijven van het bestuur van den Ned. 

Bond om op de eerstkomende ledenvergadering het plan-De 
Raay, goedgekeurd op de laatste Bondsvergadering te 
Arnhem aan de orde te stellen. Aangezien totdusver nog geen 
officieel verslag van die vergadering ons heeft bereikt, blijkt, dat 
de vergadering zich onverschillig tegenover het plan betoont en 
in geen geval geldelijke bijdragen daarvoor beschikbaar stelt. 

Met algemeene stemmen wordt als lid aangenomen de heer 
K. F . Kielman, te Delfzijl, voorgesteld door den heer B. Vos, 

Daar de heer H. W. Hemmes zich in Rusland gaat vestigen, 
bedankt hij voor het l idmaatschap. 

De verhooging der contributie tot f 3,50 per jaar wordt aan
genomen. 

De heer Van der Spek vraagt, waarom er zoo weinig rond-
zendingen in omloop zijn. 't Antwoord kan kort zijn : omdat 
er weinig verkoopboekjes worden ingezonden, uit het buitenland 
zelfs geen enkel. Zoo het een bezwaar mocht zijn, dat alléén 
leden boekjes mogen inzenden, wordt besloten art. 19 van het 
Reglement op te schorten, zoodat ook niet-Ieden boekjes voor 
het rondzendingsverkeer mogen inzenden. 

De heer Boekema vraagt naar propaganda ; het blijkt dat zelfs 
hier ter stede postzegelverzamelaars niet weten van het bestaan 
onzer Vereeniging. Er zal in de dagbladen een uitnoodiging 
tot die onwetenden worden gericht voor de volgende vergadering, 
waarop ook de algemeene jaarverloting zal worden gehouden. 

Nadat de maandverloting onder de aanwezigen heeft plaats 
gehad, houden sommigen zich bezig een Europa-collectie, inge-
.zonden door den heer Van Herwerden, leeg te plukken, terwijl 
anderen gretig nieuwigheden van de Centraal-Staten bemach
tigen. De Secretaris, C. MEIJER. 

Bedankt als lid. 
No. 49. H. W. Hemmes, Haren. (Gron.). 

Vergadering. 
Maandag 8 J a n u a r i 1923, té 8 ^ u u r , in de „ B o d e g a " , 

Gn ldens t r aa t , Ie Groningen . 

O J R . L E O N D E RAAT INT.TEU. X U l o 6 i 5 S 
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PhilatelistenVereeniging „ZuidLimburg", 
te MAASTRICHT. 

Opgericht 19 December 1921. 
Secr. ; S . VAN D E R K L O E T , Achter ' t Vleeschhuis 2,/l/a^j/r/c/^/. 

KORT YERSLAG van de algemeene vergaderingen 
van 20 November en 4 December 1922, telfeens 
te 8 uur, in de achterzaal van „Aux Pays Bas", 
te Maastricht. 

In de beide laatste vergaderingen is o.a. besproken de jaar
fijksche algemeene verloting van zegels. In de commissie tot 
aankoop van de zegels worden gekozen de beeren Duckers, Crets 
en Micheels (de beeren, die ook in Juli de zegels aankochten), 
alsmede de beeren Vafi Dishoek en Grossimlinghaus. Aan de 
commissie wordt het verzoek der vergadering overgebracht, slechts 
zegels van Europa vóór 1914 te nemen ; er wordt uitgetrokken 
een bedrag van gemiddeld f i,— per lid. Aan de veiIotingzuUen 
deelnemen zij, die op den dag der verloting lid zijn. 

Tot lid worden met algemeene stemmen de beeren J. Viijdal, 
Jonkers, J. Webrens en V. Hennekens aangenomen. De voor
zitter spreekt het aanwezige nieuwe lid, den heer Vrijdal, nog 
toe, alsmede den heer Goossens^die voor het eerst ter vergade
ring is. 

Na voorlezing van enkele philatelistische nieuwtjes en bet 
toonen van meerdere nieuwe zegels, brengen de gewone verlo
tingen aan vele aanwezigen een goeden prijs. O.a. waren zegels 
ten geschenke ontvangen van de beeren Micheels en Goossens. 

Met eene drukke beurs en veiling, worden de avonden, die 
door ruim 20 leden werden bggewoond, gesloten. 

De secretaris. 
Nieuwe leden. 

58. J. Viijdal, Muntstraat, Maastricht. 
59. J. Webrens, Hoofdonderwijzer, Meersscn. (L.) 
60. V. Hennekens, Meerssen (L.). 
61. Jonkers, St. Lambertuslaan, Maastricht. 

Volgende vergaderingen. 
Maandag 18 December 1922] telkens te 8 unr In Café Rest. 
Maandag 8 Januari 1923 !■ . ,Anx Pays Bas", Vrflthof, te 
Maandag 22 Januari 1923 ) Maastricht. 

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

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

Opgericht 1.5 October 1918. 
aoedgekeurd by Koninklijk Beslui t van 29 April 1922. 

Secretar i s : A L F . CORNELISSEN, Hoofdstraat 148 B, Apeldoorn. 

Geen Tcrslag ontvangen* 

ADVERTENTIËN. 

RUMENK; 
30,— francs Fr. 

Zegels ter herinnering 
aan de Kroning. — 

per complete serie, nieuw, 
7 waarden, franco, aange

(eekend. Betaling per aangeteekenden brief in Fransch 
bankpapier; vreemd bankpapier tegen den koers van 
den dag. — — — — 

FELIX GRUEN, BUCAREST. 
POSTBUS ZZZ. 

Lid der „Sociéié Internationale des 
Négocianis en Timbres Poste", ä Paris. (158) 

ZENDINGEN VOLGENS M A N C O L I J S T E N VAN R U M E N I E . 

Postzegelhafidel J. fl. DONflfll, \ 
Kettingstraat 23, DEN HAAG. 

Uitsluitend handel in ZELDZIAMHEDEN 
en NEDEKLÄND en KOLONIËN 

D D 

TE KOOP 
GEVRAAGD: 

C D 

D D 

GROOTE 
RARITEITEN. 

a Cl 

0^* LEIDDRAAD ^^Q 
VOOR DEN 

SPECIAALVERZflMELflflR VAN 
NEDERLAND. — 

INGENflfllD f 2,75. GEBONDEN f 3,75. 
ÉCA" Z O N D E R P O R T O E X T R f i . ^31 

(19) 

P O S T Z E G E L H A N D E L 
G. KEISER & ZOON. 

PASSAGE 25 
DEN HAAG 

TELEFOON H. 2438. POSTREKENING No. 4262. 
BANKREKENING: DE T W E N T S C H E B A N K . 

{ t ^ G R O O T E K E U Z E IN " ^ a j 

ALLE SOORTEN ZEGELS 
TEGEN BILLIJKE PRIJZEN. 
S P E C I A L I T E I T IN NEDERLAND EN 
KOLONIËN, ONGEBRUKT EN GEBRUIKT 

POSTZEGELALBUMS  CATALOGI 
PINCETTENPOSTZEGELHECHTERS ' 
— EN VERDER ALLE — 

PHILATELISTISCHE BENOODIGDHEDEN. 

GROOTE V E R Z A M E L I N G E N EN Z E L D Z A M E 
 UITSLUITEND OUDE ZEGELS (5) 
W O R D E N S T E E D S DOOR ONS INGEKOCHT

UlAJtAJJ'rl^aH'JWUfJfJH 
W A T^r R G R A A r S M r ElPl 
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iTrtf c i n b c r g . 

jpâ  'grrcimarf e. ̂ g^ 

OSKAR KNEITZ, WEINSBERG (Württ.) 
ßRIEFMARKENHAUS WTÜRTTEMBERG, 
(Lid van : Internationaler Po»iwert«eictienHändlerVerein E.V., Berlin; en Verein Würt

' tembergischer BriefmarkenHändler E.V., Stuttgart.) 

Onderstaand doe ik U eene S P E C I A L E A A N B I E D I N G in WURTEMBERGSCHE ZEGELS. De prijzen zijn 
berekend in Hollandsch geld, bij vooruilbefaling, in bankpapier per aangeleekenden brief. — — — 
IK MAAK ZICHTZENDINGEN IN POSTZEGELS VAN ANDERE LANDEN TEGEN MATIGE PRIJZEN. 

0 ; ^ VRAAGT ZICHTZENDING AAN. "WS^ 
& TELLIER 1923. Nos. YVERT 

WURTEMBERG. 
1851, 1 Kreuzer, zeemkleurig, 

» 3 » geel, 
> 3 » oranje, 
» 6 » groen, 
» 6 » blauwgroen, 
» 9 » rose, 
» 18 » violet, 

1857, 1 » heibruin, 
» 1 » donkerbruin, 
» 8 » oranje, 
» 6 » • groen, 
» 9 » rose, 

1858, 1 » heibruin, 
» 1 » donkerbruin, 

» 6 j>/Tf /groen, 
» 9 » rose, 

1859, " I f * ^ ? ' heibruin, 
» 'r>< i donkerbruin, 
» 1 » bruin, 
» 3 » oranje, 
» 8 » oranje, 
» 6 » groen, 
» 6 s groen, 
» 9 » rose, 
» 9 » wijnrood, 
» 9 » rose, 
» 18 » blauw, 

1862, 1 » bruin, 
» 3 » oranje, 
» 6 » groen, 
» 9 » wijnrood, 

1863. 1 » helgroen, 
» 1 » donkergroen, 
» 3 » rose, 
» 6 » blauw, 
» 9 /> bruin, 
» 9 » zwartbruin. 

1866, 1 » groen, 
» 8 » rose, 
» 6 » blauw, 
» 7 » blauw, 
» 18 » oranje, 

1869, 1 » groen, 
» 2 » oranje, 
» 3 » rose, 
» 7 » blauw, 
» 9 » bruin, 
» 14 » donkergeel 

No. 1 . . 
2 . . 
2a . . 
3 
3a . . 
4 . . 
5 . . 
6 . . 
6a . . 
7 . . 
8 . . 
9 . • 
11 . . 
11a . . 
12 . . 
13 . . 
U . . 
16 . . 
16a . 
16b . 
17 . 
17a . 
18 . 
18a . 
19 . 
19a . 
19b . 
20 . 
21 . 
22 . 
28 . 
24 . 
25 . 
25a . 
26 . 
27 . 
28 . 
28a . 
30 . 
81 . 
32 . 
33 . 
35 . 
36 . 
87 . 
38 . 
39 . 
40 . 
41 . 

/ 9"~" l ^ 
» 0,21 * ^ 
» 1,40 
» 1,35 
» 1,50 
» 1,75 
. 5 5 , -

» 7,50 
» 15,— 
» 0,28 
» 3,85 
. 4,50 
» 7,50 
ï 7,50 
» 0,70 
» 4,80 
» 4,50 
» 7,20 
» 8,— 
» 6,40 
» 1.20 
> 0,35 
» 3,20 
■. 3,20 
» 5,25 
» 8,-
. 5,25 
» 46,75 

. » 6,75 
» 1,20 

. » 4,50 

. » 18,75 

. » 0,95 

. . 1,50 

. » 0,35 

. » 2,40 

. » 2,25 
, » 3,75 
. » 0,85 
. » 0,30 
. » 1,50 
. » 6,75 
. » 62,75 
. » 0,14 
. » 2,70 
. » 0,09 
• » 0,55 ^ 
. » 1,08 ^ 
. » 2,25 fö 

10, 
25 
50 

2 
1890/94, 2 

» 8, 
» 50 

& TELLIER 

No. 

violet, 

1923. 

42 . 
44 . 
45 . 
46, 47 
48 . 
49 . 
52 . 
57 
58, 
61 

59 

ƒ 
Nos. YVERT 

WURTEMBERG. 
1874, 1 Kreuzer, groen, 
1875/79, 8 Pfennig, gioen, 

» 5 • ■ ■ 
20 » rose, blauw, 

> biuin, 
» grijs, 

Mark, rood/geel 
Pfennig, grijsblauw, 

5 » bruin, groen, 
» bruinviolet 

DIENSTZEQELS 
1875/94, 5 Pfennig, violet 
1881, 3 » groen, 

» 5 » violet, 
» 50 » grijsgroen, 
» 1 Mark, oranje, 

1890/02, 50 Pfennig, roodbruin, 
1906, Jubileumuifgifte voor de honderdjarige viering van het 

Koninkrijk Wurtemberg, 15 waarden, compleet, post
frisch, No. 2337 / 1 4 , 

»> 9 . ' . > 

21a 

0,75 
0,06 
0,04 

0,015 
0,28 
1,60 

12,75 
0,08 

0,015 
0,04 

0,15 
0,50 
0,06 
0,70 
9 

1916/19,25/25 Pfg., oranje zonder watermerk No. 61a ■■ 
» 25/25 » oranje » 67 >; 
» 25/25 » oranje zonder watermerk » 67a: 

50/50 Pfg., bruinlila, » 69 ; 
1916, Jubileumuitgifte, 17 w., compl., No. 7187 ; 
1919, 2/21^ Pfennig, grijs, » 88 . . : 

» 2/21^ » grijs, » 89 . . > 
» Volksstaat, 21 waarden 
» 75/3 Pfennig, bruin No. 113 . . ; 

Afscheidsuitgifte, 16 w., compl., No. 114/129 
Deutsches Reich, » 130/42 ; 
10 Pfennig8 Mark, 9.waarden » 143/50 

DIVERSE LANDEN, 
Samoa, Duitsche Post, No. 

1920 

1921, 

57 

22 

20 

Mariannen, 
Duiisch Nieuw Guinea, 
Beieren, Dienst, 1919, 
Oekraïne, 
Beieren, Freistaat 

» 1914, Ludwig, 
1919, Volksstaat, No. 116/35 

Georgië, gesn., » 4—9, 16a—18a 
Creta, 1905, » 41—46 . . . 
OostSilezië, Abstimmung für Polen, No. 35—44 
Oostenrijk, toonkunstenaarsserie, 7 waarden 

(zeer gewildi) No. 274/80 

45—50, 55
53 . . . . 
9, 10, 20 

10—15, 20
2638 . . . . 
134147. . . . 
186151. . . . 

waarden, compleet 

2,40 
0,12 
2,40 
0,06 
0,75 
0,07 
0,07 
0,30 
0,30 
0,55 
0.15 
0,08 

1,10 
1,20 
0,14 
0,93 
0,25 
0,15 
0,54 
2,55 
2,25 
0,35 
0,30 
0,30 

1,50 
(162) 

. # 
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OSSr TE KOOP GEVRAAGD s 
E N Q R O S F ' A R T I J E N V A N 
NEDERLAND EN KOLONIËN, 
i n ' t b i j z o n d e r N e d e r l a n d N o s 1 e n 2 . 
V o o r t s : 

1^; VEREENIGDE STATEN VAN NOORDAMERIKA, 
f/^ a l l e u i t g i f t e n t o t e n m e t 1 S 6 9 . V o o r 

o t i d e z e g e l s , o n v e r s c h i l l i g v a n w e l k 
l a n d , op geheele brieven, a l s m e d e v o o r 
paren, strooken e n blokken, b e t a a l i k l i e f 
in e b b e r s p r i j z e n . (23) 

P. J. m m , HAARLEM, Schermerstraat 6. 

Beleren, Dienst 1912, compleet, 6 stuks f 0,60 
België 1900, 2 francs f 0,2S 

1912, 2 francs f 0,2S 
Bosnië 1900, 1 heil.—5 Kron , compleet, 14 stuks f 0,6S 

1901/J7, compleet, 5 stuks f 0,Z5 
„ 1917, 3 heil.—10 Kron., compleet, 18 sinks f 3,— 

10 stuks Litauen 1919 I, compleet, op broodkaartenpapier . f 0,90 
10 „ „ „ II, „ „ wit papier f 0,90 
11 „ „ „ 111, „ in veranderde kleur. . . f 0,50 
Rusland 1920 (Wit leger), compleet, 10 stuks f 0,10 
OpperSilezië (Polen), nieuwe serie, compleet, 14 stuks . . f 0,15 
Danzig, 50 en 100 Mark, goudkleur, 2 stuks f 0,J0 

JOS. LA POUTRÉ, 
Pos i zege lhande l , Pr ins H e n d r i k s t r a a t 6 1 , 

Postcheque en Giro No. 31822. 
DEN HAAG. 

(163) 

Inhoudsopgave van den jaargang 1932. 
Aan de abonné's Nov. I. Dec. I. 
Aan den arbeid 169 
Aan de lezers bladz. 2.29 Juli I. 
Aesthetische Postzegelcritiek 69.86.98.109.117.133 
Afstempelingen 9.64.75.91.102.111.124.141.154.163 
Adverteerders ■ Apr. 1, Juli I 
Album, een historisch, geografisch 81 
Assemblee générale des cerclcs phil. de Belgique . . . . 127 
Belgische valsche Roode Kiuiszegels 1914 176 
Bergedorf. 112 
Boekbeoordeeling, prijslijsten, catalogi enz. 13.47.67.81.96.107.115 

128.142.156.181 
Brievenbus 45.67.81.95.107.116.128.181 
Britsche veldpostafstempelingen 91 
Cartophilatelie 11 
Chili, de uitgiften 1853—65 van 103 
Columbia, iets over de vignetten van 104 
Conespondent ie Apr. I, Juni I. 181 
Curajao, Nieuwe uitgiften enz 99.137.166 

P. 162 
Duitsch OostAfrika  95 
Eenheid of splitsing 58 
Egypte, iets over de poststukken van 137 
Eleja, de nooduitgifte van 105 
Ferrariveiling 41.125 
Franco stempels 102 
Griekenland, de emissies 1861 — 82 65 
Half Senf 105 
Iets zeldzaams i l 4 
Indische poststukken met opdruk 8.173 

» specimen. 
Ingezonden stukken Apr. I 107.142.168.182 
Inhoudsopgave Nov. I 
Jubileum, een 10 Juni I 
Kareliëzegels 104 
Keuring, de van zegels i4o 
Leestafel 13.45.67.82 

Mei VII. 
Letland, Statistiek uit 12 

Luchtpost 44 
Nieuws uit 126 

Liechtenstein, Vorstendam 179 
Luchtverkeer 76 
Mauritius, het postoffice zegel van 77 
N e d e r l a n d . 

Nieuwe uitgiften, Poststukken enz. . 3,40.56.86.98.110.174 
P. 7.38.40.Ö3.74.91.101.111 

.123.136.152.162 
Eenige afwijkende frankeerzegels 3 resp. 15 cent 1891 . 178 
De typen dei uitgifte 1867 127 

Ned.  Ind ië . 
Nieuwe uitgiften, Poststukken enz. , . 340.59.86.137.165 

P. 40.63.91.III.136.162 
Een gebruikte vervalsching 174 

Ned. M a a n d b l . v o o r Phi la te l ie . 
Raad van Beheer 1.29 Apr. 1 
Het eerste nummer i 

Ned. B o n d v a n Ver . v a n Postz . V e r z . 
Bestuursvergadering Mrt. I 

Bondsinformatiebureau . . . . 4i Mrt. I Apr. IX. 182 
Insigne Apr. I. Mei V'lII. Juli II 
Naamlijst 46. Dec. I 
Philatelistendag Apr. I. Mei I. Juli I. Aug. 1 

129. Sept. I. 147. Nov, I 
Vertegenwoordigers Nov. I 

Nieuwe uitgiften en kroniek der maand. *) 
Ascension Ei'and K. 123 
Afghanistan 87 

K. 174 
Aguera, La 87 
Albanië 31.60.119 

K. 35 
Alexandrië 31.119.158 
Anatolië 87 
Angola 31 
Antigua 6o.i48 
Arable 60.72.87.119.158 
Argentinië 3.31.119.158 
Armenië 60.72.119 
Australië (gemeenebest) 87.100 

K. 164 
P. 75.91.loi.136.174 

Azerbeidschan . , 3187 
Azoren 3i . i48 
Bahama's Eilanden 158 
Baranya P. 759^ 
Barbados 3 
Barbuda i48 

K. 106 
Barwani , . . . 31.72.148 
België 31.60.100.n9.148 

K. 3566.78.158.174 
P. 41.91.136 

Belgisch Congo 6o.i48 
P. 7.41.63.152 

Britsch Bechuanaland P. 162 
» Guyana 31119 
» Honduras . " . . . . 31.119.149.158 
» Indie 60.148.170 

P. 75.91.162 
» NoordBorneo K. 78.94.123. 
» Nyassaland 60 
» OostAfrika 158 
» OostAfrika en Uganda 87 

P. lOI 
Bosnië K. 66 
Brazilië 119.148.158.170 

P 7 
Brunei 100 
Bulgarije 3.31.87:119 

K. 66.78 
P. 64 

Burgerland K. 94 
Cayman Eil 32.60.170 
Canada 72.88.149.158 

P. 152.162 
Castellorizzo K. 94 

http://31.60.100.n9.148
http://35-66.78.158.174
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Ceylon 119 
P. 136 

China 3.134 
K. 6 

Cilicic 100 
China: Britsche kantoren 60.149 

Duitsche » 
Fransche » 
Italiaansche » 72 
Russische » 4 

Columbia 72 
Costa Rica 32.100 
Cyprus 72.134.149.158.170 

P. 163 
Dahomey • 32.149 
Danzig 60.72.100.120.149.159.170 

K. 35 
P 7153 

Deensch WestIndië P. 7 
Denemarken 4.32.100.120.134.149.170 

K. 66 
P. 64 

Dominica 120 
Dominikaansche Republiek 4.120 
Duitschland 32.61,72.88.120.134.149.159.170 

K. 6.35.66.78.94.153 
P. 7.64.75.136.174 

DuitschOostenrijk 4.32 
K. 79 

Ecuador K. 35 
Egeesche Zee (Eil. in de) 32.100 
Egypte 4.60.88.159 

K. 79.153 
P . l O I . I I I 

Egyptische Soudan 32.72.88 
P. 137.153.163 

Estland 72.88.120 
Ethiopië 4 
Finland 4.88.100.120 

K. 78 
P. 9II74 

Fiume 88 
Frankrijk 61.72.120.149 

P. 7.64 
K. 78.106 

Fransch Guinea 32 
» Kongo 32 
» Oceanie 32 
» Somali 88.135.159 
» Soudan 4.6i 149 

P. 163 
» VoorIndië 33 

Gabon 33 
P. lo i 

Gambia 33i''9i59 
K. 79 

Georgië 88 
Gibraltar 4 
GilbertEilanden 61 
Goudkust 88.121 
Grenada 4.61.121.149 
Griekenland 121.170 

K. 153 
P. 7 

GrootBritannië 150 
P , 9 1 . 1 0 2 . I I I 

Guadeloupe 33 
Guatemala 33.88.100.121.159 
Honduras 33 
Hongarije 72.89.100.170 

K. 79 
P. 91.153.163 

(Rum. bezetting) P. i53 
Hongkong 33 
Ierland 61.72.88.121.135 

K. 35153 
IJsland 4.61.100.121.135 

K. 66 
u;, P. 64.163 
'"'■'indoChine 89.121.159 

Iraq 33 

Italiaansch Erythrea 101.171 
» Libye 4 101.121 

K 94 
» Somaliland 72.101 

Italië 4.72.121.150.159.171 
K. 357994.J74 

P. 75136 
Ivoorkust 33150 
Jamaica 4 

K. 94,123 
Jap K. 94 
Japan , 6 1 

K. 6.66.94 
P . I I I 

Johore 89 171 
Kaap de Goede Hoop K. 153 
Kaap Verde 5159 
Kameroen , P. 64 
Karelie 61.89 
Kedah lo i 
Kelantan 101.150 
Kenya K. io6 
Kenya en Uganda . . 171 
Kutahia K. 6 
Leeward Eil 89.101.121.171 
Letland 61.89.101.135.150 

K. 94 
Liberia 5.72 

K. i64 
Lithauen 5.33.72.121,135,150.159,171 

K, 123,164 
Centraal . . . . 5.33.73 

Luxemburg 5.33,61.121,150.160 
K. 6 

P. 136 
Madagascar 33.150 

P. I l l 
Malay (Malakka) 121.150.160 
Malta 5.33.61,89,150,121,135 
Marokko: Britsche kantoren 6i 

Duitsche » 
Fransche > 5.33.89.171 

K, 6 
Italiaansche » 
Russische » 
Spaansche » 5 

Maitinique 34,171 
Mauritanië 34,151.171 

P. 8 
Mauritius 151.171 
Memelgebied 5.34.62.73.89,101.151.171 
Mexico i 34.89.121 
Mofambique 34.73,89.160 

P. 91,102 
Monaco 34.135.160.172 

K 153 
NewFoundland 5 

K. 94.164 
Nicaragua 62.73.151.160 
NieuwCaledonië 5 
NieuwZeeland 89,101.151 

P. 91 
Nieuw ZuidWales P i53 
Nigeria 73 
Niger Gebied 5.151 
Niue 62 
NoordWest Pacific Eil 160 
Noorwegen 34.73.151,160 

P. 7 
Oostenrijk 34.62.73,80.101.121.135.151.160.172 

f K. 79.94 
' P '53 

OostTurkestan 34 
OpperSilezië 73 

K. 6 
OpperVolta 34.151 
Oubangui 34.172 
Panama 5 
Paraguay 90 
Peru 5 
Perzië 34.90.122 
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Polen 5.62.160.172 
K. 123 

P. 4I .Ï02 
Port-Saïd 5.73 

P. 102 
Portugal 5.34.62.73.90.122.135.151.160 

K. 7 
P. 64.75 

Portugeesch Guinea 160 
» Indië 135 

Portugeesche Koloniën P . 91 
Rajpeepla P- 75 
Rarotonga 74 
Republiek v/h. Verre Oosten 135-172 

K. 79 
P . 102 

Reunion 62 
Rio de Oro 63 
Rhodesia K. i64 
Roemenië 90.122.135.151.161 

K. 35-79-I53 
P. 91-163 

Rusland 5.62.73.90.172 
K. 123.154 

P . 91 
Saargebied 74.90.122.161 

K. 67 
P- 8.153 

Salvador 5.74.122.161 
K. 123 

Samoa 63.90 
Sarawak 74.90.151 
Senegal 63.151 
Seneganibië P. 163 
Seychelles 161 
Siam 161 

K. 35 
Syrië 74-
Syrië (Fransche bezetting) 6.63.74.90.122.161.173 
Spaansch Guinea loi 
Spanje 74-152 

K. 79.123.174 
P. 91 

Straits-Settlements 34.74.90.122.152.173 
St. Helena 34.63.136 
St. Kitts-Nevis 101.151.173 

K. 164 
St. Lucia 101.152 
S. Marino 90.161 
St. Pierre et Miquelon . . . , 63 
St. Thomas en Principe 161 
St. Vincent 7+ 
Tanganyika-Land 34,122.136.161 
Tchad 173 
Togo 152 
Travancorc 34 
Trenganu P. 91 
Trente (Ital. post in) K. 79 
Trinidad ' 9° 

K. 164 
Tsjecho-Slowakije 34.63.74.101.122 

K. 3579 
P. 91.162 

Tunis , 6 
P. 163 

Turkije 136 
K. 35 

» Britsche kantoren P. 7.124 
» Duitsche » 
J. Fransche » 6.101.122 
» Italiaansche » , . 6.74.122.161.173 

K. 7. P. 136 
» Russische » 

Ukraine 152 
P- 153 

Unie van Zuid-Afrika 173 
Uruguay 6.34.74.101.136.152.162 
Venezuela 74-
V. S. Amerika 136.162.173 
Virginische Eilanden 6.122 
Wallis en Futuna Ei landen 34 

Wur temberg 123 
P. 163 

Vougo-Slavië 6.74.136.152.173 
P. 7.64.I02 

Zanzibar 123 
P. 163 

Zweden 63.91.123.162.173 
P . 102.174 
K. 165.174 

Zwitserland 74.91.173 
K. I54.'i65 
P. 137.153 

Ondeischeiding, een 129 
Oorlogskleuren van koloniale zegels 179 
Oorsprong der eerste postzegels, de 44 
Paarlen voor de zwijnen 181 
Philatelist, de 406 
Philatel. allerlei 9.35.79.95.106.114.125.141 
Polen i i 4 
Posterijen, Ned 65.76 
Postzegels en Spionnage 155 
Postzegelmisère 9 
Proefdruk-Biiefkaart, een nieuwe 93 
Rusland, de Sowjetzegels van iz 

» ruilen met ' . . . . Oct. I. 
Sarre, de hulpzegels op Germania enz 167 
Servië, de Journalistenzegels van 29 
Sowjet-Rusland, zendingen van en naar 168 
Suriname, nieuwe uitgiften enz 99.166.174 

P. 152.162 
Tellier, Théodule 80 
Tentoonstellingen: Berlijn „ 176 

Luxemburg io6;i26.i46 
Londen 175 

13e Ned. Phil, dag 145 
Toekomst, der Philat. in Ned. de 4i Mei 1. 
Uruguay, de uitgifte van i860 36 

» de uitgifte van 1858. 
Vereenigingsnieuws en verslag.en : 

»Apeldoorn« Mrt. I, VL Apr. IX. Juni VI. Ju l iVL Sept. V. 
Oct. VII. Nov. XI Dec. VIII. 

»Breda« 14.48. M.t. II. Apr. IIL Mei II. Juni I. Juli II. 
Aug. II. Sept. m . r Oct. II. Nov. VI. Dec. I. 

»Delft« Juli L 129. 
»Globe, de« 18.50. Mrt, IV. Apr. V. Mei V. Juni III. Juli V. 

Aug. III. Sept. IV. Oct. V. Nov. IX. Dec. V. 
»Groningen« 21.52. Mrt, VI. Apr. VIII. Mei VI. Juni V. 

Juli VI. Aug. IV. Sept. V. Oct. VII. Nov. X. Dec. VII. 
»Haagsche Phil. V.« 17.49. Mrt. IV. Apr. V. Mei III. 

Juni III. Juli IV. Aug. III. Sept. IV. Oct. V. Nov. ^TII. 
»Helder« Nov. I. Dec. V. 
»Hollandia« 16.49. Mrt. III. Apr. IV. Mei III. Juni II. 

Juli III. Aug. III. Sept. IV. Oct. III. Nov. VII. Dec. III. 
»Ned. Ver. v. Poslz. V.« 13.47. Mrt. I. Apr. II. Mei I. 

Juni I. Juli n . Aug. II. Sept. L Oct. I. Nov. IV. Dec . L 
»Op Hoop van Zegels« 20.52. Mrt. VI. Apr. VI. Mei VII. 

Juni V. Juli V. Aug. IV. Sept. V. Oct. VII. Nov. X. 
Dec. Vn. 

»Philatelica« 19.51. Mrt. V. Apr. VL Mei. V. Juni IV. 
Juli V. Aug. III. Sept. V. Oct. VI. Nov. IX. Dec. VI, 

»Rotterdam« 18.51. Mrt. V. Apr. VL Mei V. Juni IV. 
Juli IV. Sept. V. Oct. VI. Nov. IX. Dec, VI. 

»Utrechtsche Phil . V.« 17.49, Mrt. III. Apr. IV. Mei III. 
Juni m . Juli TV. Aug. III. Sept. IV. Oct. III. Nov. VII. 
Dec. IV. 

»Zuid-Limburg« 29.52. Mrt. VI. April VIIL Mei VIL J u n i V . 
Juli VI. Aug, IV. Sept, VI. Oct. VII. Nov. XL Dec. VIII. 

Veilingen 13.41.76.94.155.165.181 
V. S. Amerika, een niet-uitgegeven Vredesserie 157 
Vervalschingen enz 11. Oct. VII. 177.180 
Vraag en Aanbod 10 
Vragenbus 106.115.127.146.168 
Waarschuwingen Mrt. I. Oct. VII. 180 
Welkom 2 
Zeldzaamste, het zegel 81 

*) de afkorting P. beteekent : Poststuk. 
» » K. » : Kroniek der maand. 




