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

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

VRAAGT PRIJSCOURANT „UNIVERSUM" 
EN PRIJSCOURANT „ N E D E R L A N D " . 
teS" GRATIS OP AANVRAAG. ^ Q J 

(6) 

Necrologie. 
Onze geachte vriend en medewerker, de heer J. B. ROBERT, 

eere l idder redactie, heeft door het overlijden van zijne echtgenoote, 
MeTroQw J. E. ROBËUTVAN VOLKOM, 

een smartelijk verlies geleden. 
Wij wenschen den beproefde en zijn familie alle sterkte toe 

in deze droeve dagen. 

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

Als Rechtspersoon erkend by Kouinklgk Beslui t van 
27 Jul i 1908, No. 67. 

KORT VERSLAG van de Bondsbestuursvergadering 
op 14 Januari 1U33, te den Haag. 

Aanwezig de heeren Van der Schoo
ren, Klinkhamer, Van Brink, Kästeln, 
mr. Bonn, mr. de Beer en Jorissen. 
Afwezig met kennisgeving de heer 
Crametus. 

De notulen der vorige vergadering 
worden gelezen en goedgekeurd. Inge
komen is een schrijven van den heer 
Spitzen te Ginneken, houdende dank
zegging voor de Bondsmedai Ie en 
Diploma voor buitengewone philatelis
tische verdiensten. 

Als leden in het kapittel, ter uitreiking van de Bondsmedail le, 
worden voor dit jaar benoemd de heeren mr. E. Bonn en P. 
Jorissen P.C.zn., vanwege het Bondsbestuur, benevens de heeren 
L. Rijkhoek te ^sHertogenbosch en L. C. A. Smeulders te Breda. 

In zake den vergrootingslantaarn (plan De Raay) wordt alsnog 
eene afwachtende houding aangenomen, aangezien dit instrument 
nog niet geheel is, zooals dit behoorde te zijn. 

Vastgesteld wordt de serie postzegels, door den heer De Raay 
voor bovenstaand doel geschonken, te verkoopen op den eerst
volgenden Philatelistendag. 

De wenschelijkheid wordt uitgesproken den Philatel is tendag 
in 1923 te Breda te doen plaats hebben op 31 Augustus, i en 
2 September, of anders in de tweede helft van September. *) 

In verband met het feit, dat de Philatelistendag dit jaar te 
Breda wordt gehouden, wordt de heer Cramerus, in zijne hoe
danigheid van Bondsbestuurslid, benoemd tot vertegenwoordiger 
van dit Bestuur ter uitvoering van den Philatelistendag. 

Voorts wordt in overweging gegeven ter gelegenheid daarvan 
een speciale briefkaart uit te geven met ingedrukt waardezegel. 

In herinnering wordt gebracht het 40jarig bestaan der Nederl. 
Vereeniging van Postzegelverzamelaars, in 1924, waarvoor plannen 
worden beraamd tot het houden van eene Internationale Post

zegeltentoonstelling, en vraagt de voorzitter daarvoor steun bij 
alle in Nederland bestaande Vereenigingen. 

De vergadering spreekt als hare meening uit, dat, aangezien 
een zoodanig feit de ui tmg moet zijn van een Nationaal gevoelen, 
het Bondsbestuur zal optreden als bemiddelaar tusschen de 
Nederlandsche Vereeniging en de overige Vereenigingen. 

Tot officieele afgevaardigden voor de Internationale Postzegel
tentoonstelling te Londen, van 14 tot 26 iVIei a.s., worden benoemd 
de heeren Van der Schooren en Van Brink, en voorts tot plaats
vervangers de overige, aldaar aanwezige leden van het Bonds
bestuur. 

Ten slotte wordt besloten aan den afgetreden penningmeester, 
den heer De Jonge te Rotterdam, alsnog een dankbetuiging te 
zenden voor de door hem bewezen diensten. 

P. JORISSEN P . C . Z N . , 2e secretaris. 

De Nederlandsche Philatelistische Vereeniging »Op Hoop van 
Zegels«, te Haarlem, heeft alsnog benoemd tot vertegenwoor
digers voor het jaar 1923 de h e e r e n : 

3. mr. J. A. H. Coops, Willem de Zwijgerlaan 44, 'sGrajjenhage. 
4. H.A. Minderman, Ansliinstraat 15, Haarlem. 
Zevenhuizen (Z.H.), 8 Februari 1923. De ie Secretaris, 

T H . H . K L I N K H A M E R . 

Nederlandsche Vereeniging van Postzegelverzamelaars. 
Als rechtspersoon erkend b^ Koninklgke Besluiten van 

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

Afdeeling „Verkoop". 
Sectiehoofden: 

Amersfoort: A. J. Valewink. 
Amsterdam : Jb. Cloeck. 
Arnhem : J. R. de Joncheere, 

Velp. (G.) 
Haarlem : M. Davidson. 

Gooi en E e m l a n d : A. C 
Voss, Bussum 

' s Gravenhage: P. H. Bouman 
Leiden : J. C. E. Schmcltz. 
Nijmegen: H. F. G. Gudde. 

*) Door de Postzegelvereeniging „Breda" werd bereids in hare vergade
ring van 8 Januari 1923 besloten den Philatelistendag te houden op31 Augustus, 
1 en 2 September a.s. 

De 2e Secretaris, 
L. C. A. SMEULDERS. 

NoordHolland en Utrecht : A. Kriebel, Giron«. 49342, Alkmaar. 
NoordNederland : S. T r o m p Visser, Leeuwarden. 
Zeeland en ZuidHolland : G. J. L. Sitsen, Vltssingen. 
Gelderland : G. V. van der Schooren, Arnhem. Giron' . 2595. 
NoordBrabant en L i m b u r g : J. M. Ente van Gils, Ginneken. 
Twente : J. van Houten, Hengelo. 
Java : dr. H. W. Borel, Bandoeng. 
Sumat ra : jh r . F. Goldman, Atjeh. 
Directenr der afdeeling »Verkoop« : H. J. Boeken Jzn., Van 

Eeghenst raat 187, ^wj/^rö'««/. Bij aangeteekende coriespon
dentie boven adres te stellen : Bijkantoor Van Eeghenstraat . 

Administrateur Afd. Verkoop : D. C. Pareira, Sarphatistraat 117, 
Amsterdam, Giro n" 68471, kant. Amsterdam. Bij aangetee
kende correspondentie boven adres te stel len: Bijkantoor 
Tulpple in . 

De zegels, die gij verkoopen wilt, moeten gehecht zijn in 
boekjes, door onze vereeniging daarvoor bestemd. Dtze boekjes 
voor 180 zegels zijn ä 10 ct. verkrijgbaar bij den Directeur en 
den Administrateur. 

Den inzenders wordt dringend opmerkzaam gemaakt op ar t . 2 
van het Reglemen t : Valsche, geschonden en vuile zegels zijn niet 
toegelaten. 

Slechts zeer zeldzame zegels, die iets beschadigd zijn, k u n n e n 
met goedkeuring van den Directeur worden toegelaten, mits als 
zoodanig gekenmerkt . 

Nieuwe leden. 
239. D. Boersma, Vondellaan 9, Hilversum. 
214. mevr. S. Galten—Dekker. Koninginneweg 22, Hilversum. 
205. B. Chevalier, Magelang (N.I.) 
204. H. J. A. M. Coebergh, Andreas Bonnstr. 10, Amsterdam. 
202. J. Cramer, D. Fockemalaan 94, Amersfoort. 
188. P. Jonker, direct. Postkantoor, Bovencarspel. 
174. D. L. Keur, Kleverparkweg 128, Haarlem. V. 
170. A. M. Kievit, Dennenoord, Doorn. 
158. J. C. Knegtmans, Nieuw Merdika 48, Bandoeng (N.I.) 
151. J. Ladde, Onderl. Inf., Banjoe Biroe (N.I.) 
149. P. Poustochkine, van Blankenburgstr. 34, den Haag. V. 
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47. M. A. van Regieren Altena, Schloss Hausbaden b;Baden
weiler, Badeti (Duitschl.) 

144. dr. J. C. de Ruyter de Wildt, Kaasmarkt, Hoorn. 
138. A. Soriac, Slichtenhorststr. 84, Nijmegen. 
137. A M. Vroeg, ing. N . I . Sp , Sembadja i , Ä w a r a « ^ . (N.I.) 
131. W. F. A. Hagethorn, Buitenhaven 24, den Helder. 
121. mr. F. C. A. M. Tilman, Tolbrugstr . 9, Breda, (lid .,Breda"). 

Iiis^etrokken bedanken van: 
699. J. J Weruméus Buning, Beekhuizenlaan 8, Velp. (G.) 
435. mevr. J. Scheltema—de Heere, Amersfoort. 

Bedankt met 31 Dec. 1922: 
319. M. A. Haas. 

Bedankt met 31 Dec. 1Q23: 
261. J. B. N. Ruben. 

Aanmeldingen Toor bet lidmaatschap. 
p . Anderson, ingen. S.S., Moeara Enim bIPalembang (N.I.) 
J. H. Beer van Dingstee, Malang (N.I.) 
A. M W. Bussemaker, Factory, Semarang. (N.I.) 
A. H. Friesendorp Jzn, Schalkburgerstr . , Hengelo. (O.) V. 
jhr . C: van Holthe, Oude Delft 171, Delft. V. 

(Vacantieadres : „Stadwijck", Beusekom (G.) 
mevr. J. Juda—Stolting, V\e Katvv'ijk. Suriname. 
G. van Lijf, Turennestraat 351?, fi^i?'.éMaastricht. V.A.L. 
A. van der Meer, arts , Wolter ten Catestraat 69, Hengelo [0.)V. 
W. J. Oosterhoff, Nieuwe Heerengracht 13, Amsterdam. 
H. Reimers, luitadj., Magelang. (N.I.) 
C. Maathuis, p/a kant. notaris Bade, Kerkstraat, &;««/«:«_;?■ (N.I.) 
Jhr. von Schmidt auf Altenstadt, control. B. B., Moeara Enim 

b\Palembang. (N.I.) 
A. L. J. Traanboer , tijdel. adres Riinkade 98, Arnhem. V. 
Joh. P. de Herder Jr., Emmastraa t 39, Amsterdam. V.A. 

Adres veranderingen 
970. C. C. va i Altena, thans p/a S. R. C. Stomps, fabricatie

chef Soemberredjo, Bangil. Java (N.I.) 
112. W. F. J. Ge'dmaker , thans Lieve Vrouwestraat 23«, 

Bergen op Zoom. 
76. F. Hessels, p/a Fa. C. Drescher & Co,, 2e Oosterpark

straat 249, Amsterdam. 
218. A. J. Koolhaalder, thans Populierstraat 8, den Haag. 

33. J. F. van Kroon, thans Bad Nauheim. (Duit.schl) 
413. L. C. Korevaar, thans Laan van Meerdervoort 182, 

den Haag. 
271. F. A. Nicolay, thans TimbangLangkat , Bindjei (O.K. 

Sum.) (N.I.) 
De secretarissen der afd'.elingen worden verzocht hunne jaar

verslagen en een afschrift van hunne' ledenlijst, volgens art. 31 
Huish. Rfgl. in te zenden bij den secretaris der Vereeniging 
vóór I Maart a.s. 

In den leescirkel zijn maandelijks opgenomen de nieuwste ver
schenen buitenlandsche tijdschriften. Aanmelding bij G. V. van 
der Schooren, Burgemeestersplein 2, Arnhem. 

Postzegelvereeniging ,,Breda", 
te BREDA. 

Opger icht 31 November 1S93, 
Als rech t spersoon erkend bg Koninklijk Beslui t van 

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

Intercommunaal Telefoonnummer 197. 

KOKT VEHSLAÜ der versraderiria:, gehouden op 
Maandag 12 Ptbriiari 1933, des avoiuU te 8 
uur, in de ,,Beurs van Breda", te Breda. 

Tegenwoordig 30 leden. 
Na opening der vergadering door den voorzitter, den heer 

Spitzen, en welkomheeting der aanwezigen, worden de notulen 
der vergadering van 8 Januari 1.1. onveranderd goedg<keurd en 
vastgesteld. 

De voorzitter roept een biizonder woord van welkom toe aan 
het nieuwe eerelid, den heer L. van Reiien, en wenscht hem 
nogmaals met zijne benoeming geluk. (Applaus.) 

De 7 candidaatleden, wier namen aan het slot van dit verslag 
VOO'komen, worden hierna met algemeene stemmen als lid aan
genomen. Het nieuwe lid, de heer W. Chatrer, wordt vervolgens 
als zoodanig door den voorzitter geïnstalleerd. 

Op voorstel van het bestuur wordt het lid, de heer G. H. J. 
Walle , als zijude diens tegenwoordige woonplaats onbekend, van 
de ledenlijst afgevoerd. 

Door den len secretaris wordt vervolgens mededeeling gedaan 
van de ontvangst van tal van brieven en briefkaarten, afkomstig 
van leden, die hun dank betuigen voor de zegels, hun bij de 
verloting in de vorige vergadering ten deel gevallen. 

Bij de vergadering gaan hierna rond de voorwaarden voor den 
openbaren verkoop van zegels, te houden te Weltevreden (Java) 
op 16 April a.s , benevens het prospectus voor den i i e n druk 
van „Kohl's BriefmarkenHandbuch". 

Wordt besloten ten behoeve der bibliotheek zich een „Kohl" 
aan te schaffen, doch niet eerder dan nadat het geheele werk 
verschenen is. 

Vervolgens gaan bij de leden rond catalogi van postzegel
veilingen, te houden door de volgende firma's : Hans Grobe, te 
Hannover (12—15 Februari), M. Z. Bookman, te Amsterdam 
(19—24 Februari), Berliner BriefmarkenAuktionsGesellschaft, 
Berlijn (21—22 Febr.), Heinrich Köhler, Berlijn {23 —2y Febr.), 
Dresdner Briefmarkenverwertungsgesellschaft, te Dresden (12—1^ 
Maart). 

De heer Siegmund toont aan de vergadering twee fraaie re
producties (een van een gebruikt blokstuk van 50 stuks van den 
oudsten Ned. Indischen postzegel van 10 cent en een andere van 
eenige zeldzame stukken van oude postzegels van Finland, Mol
davië en Engeland), welke voorkomen in een jubileumscatalogus, 
uitgegeven door den heer J. L. van Dieten, te Rotterdam, ter 
gelegenheid van zijn 200 ste postzegelveiling. 

In een paar drukraampjes gaan alsnu rond blokstukken van de 
koerseerende Nederlandsche zegels van 5 en 10 cent( ongetand) 
en luchtpostzegels, gebruikt als gewune frankeerzegels irr het 
binnenlandsch verkeer, het nieuwe 1000 markzegel van Duitsch
land, z.g. liefdadigheidszegels van Turkije, een interessante brief
kaart uit Tromsö met een zegel van Spitsbergen, benevens eene 
Russische vhegpostbriefkaart, gefrankeerd met niet minder dan 
2.200.000 Sovjetroebel (!) 

Voor de verloting op dezen avond zijn ontvangen : van den 
heer J. Mebus. te Amsterdam, een stel Nederl. zegels van 5 en 10 
cent (ongetand), van den heer B. Mutsaers, te 5r?/j«/, eenige series 
van drie (10, 15 en 25 cent.; der pas uitgekomen zegels van 
Belgisch Con^fl, en van den heer J. van Dijk, alhier, een partijtje 
Europeesche zegels. 

AUe deze, gevoegd bij de zege's, door de Vereeniging voor 
f3 ,50 aangekocht ter verloting, vallen na keuze achtereenvolgens 
ten deel aan de beeren Ente van Gils, ds. Loeff, Vermeulen, 
Tonnet , Singels, Olrée, Buffart, Jacobs. Filius, Slik, Ziedses des 
Plantes, t' Sas, Siegmund, Backx en Van Reijen. 

Met het oog op het Ca'naval , sluit de voorzitter reeds te 
ruim 9 uur de verg.adering. 

De ie Secretaris, 
Breda, 12 Februari 1923. L. C. A. SMEULDERS. 

Nipuwe leden. 
No I. W. Mijs, Schiedamscheweg 131a, te Rotterdam. 
E. Z. P. (Sectie V.) 
No. 97. mevr. J. de RamDonner, Huize „de Beek", te 

. — Halsteren (M. Br.) (Sectie 111.) 
No. 115. W. C. M» Chatrer, Leuveaaarstraat 3a, te Breda. 
E. Z. P. (Sectie 1.) 
Nó. 175. F. E. Meijs, Hinthamerstraat 112, te'sHertogenbosch. 
Z. R. (Sectie III) 
No. 243. jhr L. de Sttiers, Beeklaan 431, te 'sGravenhage. 
Z. R (.Sectie V ) 
No. 249. D de Vries, Overtoom 338, te Amsterdam. (Sectie 
R. Vil.) 
No. 265. H I. Kruysse, Parallelweg 26, te Amersfoort. 
E. Z. (Sectie IV.) 

Candi'aatleden. 
L. P. J M. Bruyelle, Bankbeambte, Wilhelminapark 124, te 

Tilburg^. (Voorgedragen door mej. A. E. E. M. Bruyelle, te 
Tilburg.) 

|30S r ZEGCLHANOEI . 
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Joh. S. Schiebaan, Beëedigd makelaar in hout, Schieveenstraat 
411J, te Rotterdam. (Voorgedragen door E. Slik, te Breda) 

J. Kouwer, Graaf Florislaan 5, te Btissicm. (Vooi gedragen door 
mevr. C. H. van Dorp-Van Doip, te Baarn.) 

A. Kik, Handelsagent, Stationsplein 6, te Goes, (Voorgedragen 
door E. Slik, te Breda.) 

mr. Ch. F. M. de Wit, Griffier bij het Kantongerecht, Post-
straat, te Zierikzee. (Eigen aangifte.) 

J. Neijboer, Kerkstraat 362, it Amsterdam. (Voorgedragen door 
A. Duyts, te Amsterdam.) 

C. van der Woude, ie Luitenant der Infanterie, Luijben-
straat 32, te 's-Herto^enbosch. (Eigen aangifte.) 

Jos. West, Reiziger, 49 Warrington Crescent, te Londen, W. 9. 
(Voorgedragen door A. Duyts, te Amsterdam.) 

dr. J. J. W. R. van Dijck, Arts, Willemstraat 7, te Eindhoven. 
(Voorgedragen door P. Raymakers, te Eindhoven.) 

G. W. Wanninkhof, Wmkeher, Van Hogendorpsplein 2, te 
Rotterdam. (Voorgedragen door A. van der Heide, te Rotterdam ) 

G. J. A. Winkeler, Handelsreiziger, Sass-enstiaat 16, te Zwolle. 
(Vooigedragen door A. W. J. van Doom, te Zwolle.) 

J. V. Maitm, Stoffeerder, Haven 11, te Breda. (Voorgediagen 
door A. H. Martin, te Prinsenfiage.) 

J. N, A. Arnhardt, Arnoldystraat 3, te Schoten (bij Haarlem). 
(Eigen aangifte ) 

J. M. Bleien, Manufacturier, Klokstraat i , te Goes. (Voorge
dragen door E. Slik, te Breda.) 

B o d a i i k t a U l i d 
No. 243. A. M. M. Goijarts, te Tilburg. (Sectie III). 

A f i e v o e r « ! v a n d« iHdemlijst . 
No. 288. G. H. J. Walle, voorheen te Breda, thans adres 

o n b e k e n d . (Sectie I.) 
Overled»*n 

No. 149. C. L. Schuller tot Peursum, te Bergen-binnen. 
(Sectie VU.) 

Adre8v«rand«ringfii 
No. 347. W. H. E. Nieuwenhuijs, voorheen te Durban (Zuid-

Afrika), thans te Harlingen. 
No. 18. J. H. Meijer, voorheen te 's-Hertogenbosch, thans 
— Nieuvveweg W. Z. 5, te Soestdijk. (Overgebracht van 

Sectie III naar Sectie IV.) 
No. 83. M. H. H. van der Meij, voorheen te Delft, thans 

Pontanuslaan 47, te Arnhem. (Ovei gebracht van 
Sectie V naar Sectie IV.) 

No. 2. J. J. Weruméus Buning, te Velp, thans Beekhuizer-
ïaan 8, aldaar. (Sectie IV.) 

No. 179. H. Klein Went ink, te Breda, thans Sutoriusstraat 
— 23, aldaar. (Overgebiacht van Sectie I naar Sectie II.) 
No. 346. P. J. M. Hegener , te Eindhoven, thans Vestdijk 2, 

aldaar (Sectie VI.) 
No. 128. M. Respand, voorheen te Amsterdam, thans Rue 

d'Hauteville 42, Paris Xme (Sectie VII.) 
No. 204. mevr M M. A. J. van Deutekom-Van Hasselt, thans 

Prins Hendriklaan 20, te Rijswijk (Z.-H.) (Sectie V.) 
No. 373. H. C Korteweg, te Alkmaar, thans Wester«eg 91, 

aldaar. (Sectie VII.) 
A a n k o n d i s i n e p i i . 

BESTUÜRSVERUADERING op Vrflda» 2 Maart 1923, des 
avonds te 8 uur, in de beneden-voorzaal Tan de »Beurs Tan 
Breda«. 

LEDEN-VRRGADERING op Maandag J2 Maart 1»23, des 
avonds te 8 nnr, in de bovenzaal van de , , B e n r 8 v a n 
B r e d a " . (Ingang St. Janstraat.) 

Vereeniging van Postzegelverzamelaars ,,Hollandia'*, 
te AMSTERDAM. 

Opgericht 1 November 1902. 
Cloedgekenrd bQ Koninkltjk Besinit van 2 Juni 1903, n". 68. 
Secretaris: J. A. K A S T E I N , Bilderdijkkade 18, Amsterdam. 

KORT VERSLAG der vereflderinjr, gehouden op 
Zaterdag 27 Januari 1923, te 8 uur n.m., ia 
hotel „Krasnapo'sljy", te imsterdjiin. 

Aanwezig 46 leden en de heer Laane als introducé. Na voor
lezing der notulen van de vorige bijeenkomst wordt overgegaan 

tot ba l lo tage ; de heer C. J. de Moor, tot nu toe juniorlid, wordt 
met algemeene stemmen tot lid gekozen. Een candidaat wordt 
met overgroote meerderheid van stemmen gtdeballoteerd, omdat 
van hem is komen vast te staan, dat hij geen verzamelaar is en 
weinig verstand van postzegels heeft, doch slechts hiei in handelt 
zonder handelaar te zijn. Naar aanleiding hiervan zet de voor
zitter uiteen, dat »Hollandia« er natuurlijk op gesteld is, dat 
steeds nieuwe leden toetreden, doch men vooral moet toezien, 
wien men als lid voorstel t ; met verkapte handelaren is onze 
verzamelaars-'it'cttx\\'g\'Ci^ nu juist niet gebaat. Een voorstel van 
den heer S. Onderwijzer, om handelaren als lid te v/eren, zal door 
het bestuur eerst bestudeerd worden, daar hieraan meer vast 
zit dan sommige leden vermoeden. 

Het voorstel van den heer Vredenduin, om een half uurtje te 
pauzeeren in elke vergadering, ten einde onderl ing te kunnen 
ruilen en ' . , en over welk voorstel in de vorige vergadering de 
stemmen staakten, wordt nu met groote meerderheid na ampele 
bespreking aangenomen. 

Daar we nog steeds zonder archivaris-bibliothecaris waren, is 
het een verheugenswaaidige oplossmg, dat de heer W.G.Zwol le 
zich bereid verklaard heeft, deze functie op zich te v\illen nemen en 
bij acclamatie wordt hij als zoodanig aan het bestuur toegevoegd. 

In de drukraampjes circuleeren nu o.a. Nederland 5 en 10 et. 
ongetand, 10 zegels van 20 ct., bovenste rij van een vel oplaag
letter D, waarvan de bovenkant ongetand gebleven is, 10 ct., 
oplaagletter I op dun heldeiwit papier, strafportzegels van iy^ 
et. met drukgebreken, Spanje nieuwe 10 ets. in 2 kleuren (lOod 
en blauwgroen). Straits Settlements 8 en 10 cts. met opdruk 
Malaya Borneo Exhibit 'on. Duilschlandx\it\x\vsxevidia.rd.en,Frankrijk 
5 cts. met afstempeling POSTES PARIS 1922, in gebruik voor 
drukwerken, die in groote hoeveelheden ter post bezorgd worden, 
Nederl.-Indië 4o ct., groen, Ierland met opdruk Saorstat, Rusland 
Jubileurnzegels en nieuwste opdrukken. Verder vertoont de heer 
.Donath een koerseerend postzegel Nederland "jVt ct., schijnbaar 
in oplosbare kleur ged ruk t ; nadat de gebruikte zegel afgeweekt 
was, is de kleur grootendeels verdwenen. Op een vraag van 
den heer Sauveplanne over de ongepeifoi-eerde 5 en 10 et post
zegels, antwoordt de heer Donath hiervoor vooial geen buiten
sporige prijzen te besteden. Voor 25 ets. per stel zijn ze bij de 
meeste groote handelaren verkriigbaar. Een Amsterdammer heeft 
deze zegels aan een Rotterdamschen handelaar verkocht voor 
f 1,50 per paar en de Rotterdammers, in den waan dat het 
rariteiten waren, vroegen zelfs f 2.50 per paar. Ze worden echter 
reeds uit verschillende Nederlandsche plaatsen aangeboden, b v. 
uit Ede 5000 stuks tegelijk; bijzonder zeldzaam zullen ze dus 
niet worden. 

Nadat de heer Donath iets medegedeeld heeft over tandingen 
en tandiiigmeters, laat hij een kleine doch zeer kostbare collectie 
zeldzaamheden zien ter waarde van circa f 50000,—. Baden 
Landpost 12 Kr. met roode afstempeling en de zeldzaamste 
Oud-Duitsche zegels, Frankrijk een paar 80 ets. 1853 in de zeld
zame tanding 7 (Süsse); Finland no. i en de andere zeldzaamste 
Europa-zegels op gehee'en brief of briefstuk in prima conditie, 
trekken zeer de aandacht der vergadering, zoodat ze de woorden 
van den voorzitter, die den heer Donath bedankt voor het vele 
schoons dat hii liet zien, met luid applaus onderstreepte. 

Na de veiling van 30 kavels, die + f 22.— opbrengen, volgt 
de verloting van 15 priizen onder de aanwezigen. 

De heer Sauveplanne vestigt nog de aandacht op een projertie-
lantaai-n, genaamd »Globnscoop«, waarvan een afbeelding en 
beschrijving in de »Kampioen« vooikomt. De prijs is echter 
no? al hoog, n.I vanaf f 120.— per stuk. 

Hierna omstreeks ic ' / j uur sluiting. 
De 2e Secretaris, J, P. T R A A N B E R G . 

Adresveranderingpn. 
9. W. H. E. Nieuwenhuijs, te A^ar/ïVüP^«. (Vroeger ie Durban, 

Z. A.) 
302. P. J. Bakker, Uithoornsfraat 6, Amsterdam. 
333. Vincent Kraft, Unter den Eichen 4o, 5^;Ä«.^(Lichterfelde). 

Vergaderingen. 
BESTUURSVERGADERING op Zaterdag 17 Februari 1923, 

des avond» te 8 nur, in Café S u i s s e , Amsterdam. 
LEDENVERGADERING op Zaterdag 24 Februari 1923, des 

avonds te 8 nur, in Hotel „Krasnapolslcy", Amsterdam. 
De ie Secretaris, J. A. K A S T E I N . 

WATERGRAAFSMCER •N.YAAR ^ C o ^ D IR . L E O N D E R A AT 
; = • INT.TEL. XUIO é2S5 
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Ulrechtsche Philalelisten-Vereeniging, 
te UTRECHT. 

Opgericht 8 September 1906. 
KoninkHjk goedgekeord 22 Juli 1907. 

Secretaris: K. H. J. VAN HULSSEN, J . P . Koenstr. i^bis, Utrecht. 
Seer. afd. y iaard ingen : H. V A N D E R M E IJ D E N , Vlaardingen. 
Secretaris afd. Goada: H. D. B O O T , Kattensingel 13, Gouda. 

KOKT VERSLAö van de atgemeene Tergadering op 
Diasdag 30 Januari 1923, in Hotel l'Ëarope, 
te Utrecht. 

Te ruim 8 uur opent de heer Van Gittert de vergadering en 
heet de voor het eerst aanwezige nieuwe leden, de beeren J .J . van 
Driel, F . W. Stamraeshaus en A. C. Mijs, hartelijk welkom. 

De notulen der December-vergadering werden goedgekeurd. 
Ingekomen stukken werden voor kennisgeving aangenomen. De 
ingekomen exemplaren van »Kohl's Briefmarken Handbuch« 
circuleerden onder de aanwezige leden. 

De voorzitter deelde hierna mede, dat onze vice-voorzitter, de 
heer Kaub, zich bereid heeft verklaard de functie van penning
meester van den heer Koek o^er te nemen, mits de afrekening 
van den verkoophandel gescheiden werd van het fiscaat. De 
volgende oplossing is hiervoor gevonden. De directeur van ver
koophandel zorgt voor de afrekening der boekjes en draagt eens 
per jaar het saldo aan den penningmeester af, zoodat hij jaar
lijks op I September den verkoophandel afgerekend kan hebben. 
De directeur van verkoophandel, de heer Spruijt, heeft echter 
geen tijd meer beschikbaar, om de daardoor ontstane meerdere 
werkzaamheden te kunnen verrichten, doch is genegen de werk
zaamheden van een der sectiehoofden over te nemen. De heer 
Sanders (sectiehoofd) verklaarde zich bereid de functie van 
directeur van verkoophandel over te nemen. 

Het voorstel van den voorzitter, om de beeren Kaub, Sanders 
en Spruijt respectieveliik te benoemen tot penningmeester, direc
teur van verkoophandel en sectiehoofd, alsmede de voorgestelde 
afrekening, werd door de vergadering aangenomen. 

De stemming over de vier ter ballotage voorgehangen leden 
heeft tot uitslag, dat de beeren C. C. Kayser, F Smallenbroek, 
M. Roeterdink en J. G. Mensink met algemeene s temmen als 
lid worden aangenomen. 

Het verslag van den penningmeester kon niet worden uitge
bracht , omdat de verificatie-commissie nog niet gereed was 
gekomen met hare werkzaamheden. 

Voor de verloting werden tien prijzen beschikbaar gesteld, 
hetgeen voor den heer Wiinm^len aanleiding was te verzoeken 
om voor eene dersfelijke talrijke opkomst van leden meer ycKyt^xi 
te geven. In verband met geboden bezuinigng is het echter niet 
mogelijk meerdere prijzen beschikbaar te stellen. 

Bij de rondvraag deelde de heer Van der Horst mede, dat hij 
rondzendingen heeft ontvangen, waaruit niets gekocht werd, 
alhoewel die zendingen reeds bij zeven leden hadden gecirculeerd 
en vroeg of het niet mogelijk was, leden, die herhaaldelijk uit 
rondzendingen niets kochten, voorloopig uit te sluiten van het 
toezenden van boekjes. Andere leden zouden dan de zendingen 
eerder ontvangen. 

Hierover ontstond een geanimeerde discussie. Het had de aan
dacht van meerdere leden getrokken, dat de prijzen van diverse 
zegels te hoog gesteld waren en dat vele boekjes voorzien waren 
van nieuwe, vrijwel waardelooze zegels. 

De directeur van verkoophandel gaf te kennen, dat ook, volgens 
zijne meening, de prijzen der zegels te duur zii'n. Het beste is, 
den leden er nog eens op te wijzen, de zegels niet te duur te 
prijzen, omdat de philatelie daarmede gediend zou zijn. Immers 
de leden zullen zich anders zegels voordeeliger elders gaan 
aanschaffen. 

Nadat de voorzitter den heer Burgersdijk heeft bedankt voor 
het beschikbaar stellen tegen nominaal van de bekende onge
tande Nederlandsche zegels van 5 en 10 cent werd een oogen-
blik gepauzeerd. 

Na heropening van de vergadering blijkt het, dat het den heer 
Wijnmalen gelukt was eene nieuwe extra verloting zonder nieten in 
elkaar te zetten, waarvoor door vele leden zegels waren afgestaan. 

Na deze extra verloting, veiling en zichtzending wordt vervolgens 
de vergadering opgeheven. Be Secretaris van de U. Ph.- V., 

K. H. J. VAN HULSSEN. 

Nieuwe leden. 
C. C. Kayser, Stationsstraat 64, Apeldoorn. 
F. Smallenbroek, Waterlooscheweg 34, Apeldoorn. 
M. Roeterdink, Hoofdstraat 90, Apeldoorn. 
]. G. Mensink, Catharinastraat 11, Apeldoorn. 

Candidaat-leden. 
M. Pols, Choorstraat 42, Utrecht. 

Mededeeling. 
Opgemerkt zij, dat de boekjes voor de rondzendingen dän 

alleen met succes zullen worden ingezonden, wanneer de zegels 
niet ie hoog geprijsd zijn. 

Vergaderingen. 
BESTUURSVERGADERING op Dinsdag 20 Februari 1923. 
ALGEMEENE VERGADERING op Din-dag 27 Februari 1923. 

H a a g s c h e Philatel is ten-Vereeniging, 
te 's-GRAVENHAGE. 

Opgerielit 17 April 1897. 
Als reclitspersoon erkend b]j Kon. Besl. Tan 20 April 1903, n". 58. 
Secr. : C.J. COELAND, Van Weede v. Dijckveldstr. 80, 's-Gravenhage. 

VEKKOBT VEKNLlü van de HlJEE>KOMST van 
Donderdag 25 Januari 1923, in het „Zuid-
Hollandsch Kofflehuis", te Vttravenhage. 

Tegenwoordig zijn 19 werkende en 2 corresponded ende leden 
en een introducé. Afwezig met kennisgeving een lid. Voorzitter: 
de heer Stroo. 

Te ruim 8 uur opent de voorzitter de bijeenkomst met een 
woord van welkom en de beste wenschen voor 1923. De op
komst stemt hem tot blijdschap, dit te meer, waar zelfs een 
correspondeerend lid uit Maurik door zijn aanwezigheid van zijn 
belangstelling blijk geeft. 

De notulen der vorige bijeenkomst woiden na voorlezing 
goedgekeurd. 

De ingekomen stukken worden afgedaan, o.a. zijn daaibij ont
vangen het reeds in het Maandblad besproken boekje »Travels 
la Maison« van de firma Theodore Champion, benevens schrijven 
en prospectus van den 2en druk van »Kohl's Briefmarken 
Handbuch«. 

Overgegaan wordt tot de s temming over de voorgehangen 
candidaat-leden. Zij worden allen met algemeene stemmen 
aangenomen. 

Onder mededeelingen maakt de voorzitter o.m. opmerkzaam 
op de door de typografenstaking aan enkele kleine kantoren 
afgegeven ongetande zegels van 5 en 10 cent, benevens op de 
afschuwelijke wijze, waai op in den laatsten tijd de zegels onzer 
corresponr'entie worden afgestempeld en de daarbij veelvuldig 
gebruikte reclame niet bepaald een verfraaiing kan worden 
genoemd. Besloten wordt aan het Bondsbestuur te vragen, of het 
wellicht op zijn weg kan liggen onze Regeeiing hieiop te wijzen. 

Een der aanwezigen maakt de opmerking, dat hem heden een 
brief uit Spanje bereikte — het briefstuk wordt tevens overgelegd 
— waaruit zou blijken, dat het in de rubriek »nieuwe uitgiften« 
van het Maandblad vermelde zegel 10 c. Spanje rood, groen is. 
Besloten wordt dit onder de aandacht van den heer hoofdredac
teur te brengen. 

De voorzitter laat vervolgens namens andere leden eene enve
loppe met millioenen roebels aan porti benevens een boekje 
met drie typen der i ' / j cent portzegels rondgaan, waarbij van 
het 3e type door den eigenaar uit vele duizenden slechts één 
exemplaar werd aangetroffen met een kortere streep van het 
*/j teeken. 

Overgegaan wordt tot de gebruikelijke verlotingen, waarna de 
officieele agenda is afgedaan en de voorzitter de bijeenkomst 
sluit. 

De heer Rinders liet het nieuwe fr. 2,— zegel van België 
rondgaan, terwijl ook kennis genomen werd van de door den 
heer dr. Baron van Vredenburch bijeengebrachte »Stadsports-
zegels« en eenige andere zegels. 

Ten slotte gaven de veilingsvoorwaarden en de daarbij ver
melde kavelingen van door het Ned.-Indisch Gouvernement te 
veilen zegels stof tot eenige bespreking. 

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

P 0 S T Z E G E I . H A N O E L A ^ ^ -^^M.- M. g » O #» O . DIR.LEC7N D E RAAT 
= ^ INT.TEL. Z U I D 62S5 
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Aangeuomen als 
W e r k e n d l i d : 

B. Hioolen, Abeelstraat 22, 's-Gravenhage. 
]. C, van Nispen, Van Imhoffstraat 20, 's-Gravenhage. 

C o r r e s p o n d e e r e n d l i d : 
W. B. Brocx, Bergsingel 119a, Rotterdam. 
A. van Geldere, Rustenburg 109, Zaandam. 

BIJEI<;.VK01IjiI op Uonderdiig ii Februari 19^3, des avonds 
te 8 anr, lu het Zuid-Hollaudsch Koffiehuis, Oruen-
markt, te 's-Gravenhage. 

1. Notulen. Ingekomen stukken. 4. Rondvraag en sluiting. 
2. Mededeehngen. 5, Veiling. 
3. Verlotmg. 

Vereeniging van Postzegelverzamelaars „de Globe", 
te ARNHEM. 

Opgericht 12 Januari 1897. 
Ërlcend bQ Koninliigk Ueslult van 26 September 1911, n«. 33. 

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

VEHISLAW van de Jaarvergadering, gelioiiden op 
Woensdag 31 Januari 1933, des avonds te 
8 uur, in „Musis Sacrum", te Arnhem. 

Aanwezig 29 leden, o.w. 2 dames. De voorzitter opende de 
vergadermg met een woord vaa hartelijk welkom tot de nieuwe 
leden, mej . Bekkmg en den heer JVIuller, die voor het eerst de 
vergadermg bijwoonden. De notulen worden na lezing onver
anderd goedgekeurd. Bij de ingekomen stukken bevindt zich 
behaWe een aanmelding voor het l idmaatschap een schrijven 
van mevrouw S. Brinkman te Amsterdam, hetreffendt de bijdrage 
van f II— PS'' J^^"" door de buitenleden. 

Na stemming werden de drie candidaat-leden tot het lidmaat
schap toegelaten. . , , 

Het jaarverslag van den secretaris wordt daarna gelezen en 
met een kleine wijziging goedgekeurd. De penningmeester bracht 
daarna een uitgebreid verslag uit over 1922, waaruit bleek, dat 
ook de Globe door de algemeene malaise had te lijden en de 
baten dit jaar op verre na niet zoo groot waren als het vorige jaar. 

Bij monde van den heer Staamer verklaarde de kas-conimissie 
de boeken van den penningmeester volkomen in orde te hebben 
bevonden. 

De directeur der rondzendingen brengt daarna een uitvoerig 
verslag uit over de rondzendingen in het jaar 1922, waaruit bleek, 
dat het aantal rondzendingen zeer was toegenomen, maar de 
kwaliteit der zegels in de boekjes dikwijls zeer veel te wenschen 
overliet. Hij deed een beroep op de leden de boekjes beter en 
duidelijker af te stempelen en de sectielijsten met inkt en meer 
duidelijk in te vullen. 

De aftredende bestuursleden, de beeren Van Balrn, Blanken 
en Van Ulsen, werden bij acclamatie herkozen. Het besiuurs-
voorstel »De bijdragen der buitenleden worden met f i,— per 
jaar vermeerderd«, werd met op één na algemeene stemmen 
aangenomen echter met de volgende wijziging : Besloten is het 
tekort op de exploitatie'der rondzendingen voor de buitenleden, 
geheel tijdelijk, te verminderen door een bijdrage van f i,— per 
buitenlid alleen over 1923. 

Hierna deelde de voorzitter mede, dat ons lid, de heer Van 
Hooydonk, voor de vergaderingen der Vereeniging gratis de 
vergaderzaal in »Nationaal« ter beschikking heeft aangeboden. 
Met applaus werd dit aanbod van genoemden heer aanvaard. 

Medegedeeld werd daarna, dat het bestuur had besloten, in 
den vervolge bij de nieuwe leden f i,— statiegeld te heffen 
voor het nummerstempelrje, daar is gebleken, dat bij het bedan
ken van het l idmaatschap, ook na herhaalde aanmaning, het 
stempeltje niet wordt teruggezonden. 

Bij de rondvraag deelde de veilingscommissie mede, dat op den 
eerstvolgenden veilingavond de veiling gevolgd zal worden door 
een gratis verloting. 

Hierna werd overgegaan tot onderlingen ruil en verkoop. 
De Secretaris, F . J. HOEBINK. 

Candidaat-lid. 
De heer Eisink, Van Pallandtstraat 7, Arnhem. 

(Voorgesteld door lid no. 63 ) 

Aangenomen als lid. 
No. 50. A. F . Simons, Bakkerstraat, Arnhem. 

» 135. F . Scholten, Jac. Cremerstraat 12, Arnhem. 
» 136. mevr. Heijmans, te Tiel. 

Oeroyeerd als lid. 
No. 44. H. van Houten, te Klaten op Java. 

Attentie. 
Den leden wordt verzocht de contributie over 1923 per postgiro 

te voldoen aan den penningmeester, den heer H. J. van Ulsen, 
Raapopsche weg, Arnhem. (Postgironummer 42814.) 

Vergaderingen. 
JAARVBRGADERINa op Dinsdag 27 Februari 1923, des 

arouds te 8 u u r , in Üafé-Restanrant „Nat ionaa l" , 
Bakkerstraat, te Arnhem. 

VEILING-AVOND op Dinsdag 13 Maart 1923, des BTond» te 
8 uur, in Caré-Restanrant , ,Nat ionaal" , te Arnhem. 

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

Opgericht 6 Februari 1906. 
Goedgekeurd b̂ j Koninkiyk Besluit van 27 Maart 1905, n». 63. 
Secretaris: P . J G R I S S E N P . C . Z N . , Beatrijsstraat id, Rotterdam. 
Comm. V. d. Verkoop: dr. L. FRENKEL,Eendrachtsweg7,./^ö//<;ra'«»ï. 

ÖEtVONK BIJEENKOMST op Diwsdag 9 Januari 
1933, des avonds te 1'%, uur, in het Poolsch 
Koffiehuis, te Rotterdam. 

Aanwezig 17 leden. Nadat de voorzitter de vergadering heeft 
geopend en de aanwezigen heeft gelukgewenscht met de intrede 
van 1923, worden de notulen der vorige vergadering gelezen en 
onveianderd goedgekeurd. 

Ter bezichtiging worden gesteld de verzamelingen Abessinië 
en Liberia van ondergc-te^-kende, welke met groote belangstelling 
worden bezichtigd, waarna hem door den vooizitter wordt dank 
gezegd. 

Van den heer De Villeneuve ontving de Club ten geschenke 
voor het falsificaten-album een Oranje Vrijstaatzegel. 

Hierna had de zegelverloting plaats. 
De verkoop van 2 zegels bracht 15 cent in de kas. 
Voorts stelde de heer De Villeneuve drie vragen, welke later 

zullen worden beantwoord. 
Niets meer aan de orde zijnde, sluit de voorzitter de vergade

ring. 
De Secretaris, P. JORISSEN P.C.ZN. 

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

Opgericht 1 Januari 1911 als 1. P. V. „Hoi landia". 
Statuten goedgekeurd b ĵ Kou. Besluit van 8 Maart 1912, n*. 4. 
Secr . : H. G. V A N L O C K E R E N , Obrechtstr . 147, 's-Gravenhage. 

VEllSLAii der ALüEttEENE VEROADEKIN« op 
Woensdag 24 Januari 1923, in Café „Uollan-
dais", Groenmarkt, te 's-Gravenhage. 

Aanwezig 4o leden. Met kennisgeving afwezig mevr. Hooger-
dijk en de beeren Hoogerdijk, Van Lookeren, Stofregen, Hoe-
ijenhos en Druijff. 

Zegels voor de verloting zijn geschonken door de beeren 
Amiabel en Van der Houwen, en ten bate van de kas door de 
beeren Amiabel en Verhoef. 

De voorzitter opent de vergadering met een bijzonder welkem 
met het oog op deze eerste bijeenkomst in 1923. Tevens wijut 
hij eenige woorden aan den heer Van Lookeren, die door ernstige 
ongesteldheid verhinderd is de vergadering bij te wonen. Hij 
hoopt hem spoedig weer in ons midden terug te zien. Het 
candidaat-lid, den heer Van Slooten, wordt een welkom in onze 
Vereeniging toegeroepen. 

Voordat de agenda verder wordt afgehandeld, vraagt de heer 
Amiabel het woord. Hij komt met de voor de meesten der aan-
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wezigen verrassende mededeeling, dat het een bijzondere avond 
is, daar het precies op dag af 10 jaar geleden is, dat onze 
voorzitter, de heer Van Leijden, voor het eerst den voorzittershamer 
in handen nam. Hij herdenkt de ui tmuntende wijze, waai op de 
heer Van Leijden de vergaderingen geleid heeft en wijst op den 
grooten bloei, waartoe »Philatelica« onder zijne leiding gekomen 
is, n.1. van 20 leden tot 270 leden. Wat meer zeet, de 
voorzitter heeft in die 10 jaar niet eenmaal op het appel ontbroken. 

Onder het uitspreken van den wensch, dat de heer Van Leijden 
nog vele jaren den voorzittershamer moge hanteeren, biedt hij 
hem onder applaus eene herinneringsmedaille als persoonlijk 
aandenken aan. 

De heer Van Leijden dankt den heer Amiabel voor zijn wel
gemeende woorden. 

De cand idaa t leden worden aangenomen. 
Van den heer Amiabel gaat ter bezichtiging rond een blok 

van 4 stuks op brief van 10 cent Nederland ongetand (nood-
uitgifte) en nieuwe zegels van Egypte . 

ü e heer Reijerse deelt de vergadering in 't kort de geschie
denis van deze zegels mede en vertelt tevens, dal van de 10 cent 
gi-ijs + 9000 stuks en van de 5 cent rood i 6.000 stuks zijn 
uitgegeven. Bij de verloting van zegels valt de ie prijs aan den 
heer A. van Rijswijk ten deel. 

De veiling van zegels brengt een bate voor de kas op van 
f 7,07-

De jaarvergadering zal worden gehouden in April a s. Voor de 
jaarlijksche verloting is f 175,—beschikbaar gesteld. De baten voor 
de kas uit de rondzendingen bedragen f491.11. 

Hierna sluiting. De waarnemend secretaris, 
C. VERSPOOR J R . 

Adrfisv<»randpringpn. 
J. Booster, Valkenboschkade 655, den Haag. 
A. C. V. d Straaten, Van Kinsbergenstraat 103, den Hjag. 
A. Hoeijenbos, Oosteinde 22, Voorburg. 
G. L. Varin, Arnhemschestraat 65, Scheveningen. 

Aanscftiiomeii al8 lid 
C. C. van Slooten, Bleiswijkstraat 27, den Haag. 
W. B. Brocx, B-rgsingel 119 a. Rotterdam. 
B. Kapl in , Maaswijkstraat 24, Scheveningen. 
ds. P. Bootsma, Legerpredikant, Enkstraat 35, Zwolle. 

Canilidaat-I»*d«n. 
W. L. Goedhart, Strandweg 95, Hoek van Holland. 

(Eigen aangifte). 
W. A. Schornagel, Pr. Hendrikstraat 57, Hoek van Holland. 

(Eigen aangifte). 
Versadfirinseii. 

BESTUURSVERGADERING op «Voen«dag 28 Februari 1923, 
des avonds te ï'/« 'mr, in zaal I van Café »Hollandais ' , 
Groenraarlit, te's-Gravenliage ; danrna ALGEMEENE VER
GADERING tezelfder plaatse , te T /̂» nnr. 
1. Ingekomen stukken. 4. Verloting van zegels. 
2. N o t u e n . 5. Veiling van zegels. 
3. Ballotage candidaat-leden. 

H^^d^-deellngpii. 
In de Algemeene Vergadering van 27 December 1.1. is besloten 

dat de candidaat-leden door minstens 2 leden van de Vereeni-
ging moeten worden voorgesteld ; uitgezonderd eigen aan ifte 
Mededeelingen het secretariaat betreffende, voorloopig te adres' 
seeren aan het adres : L. C. Verspoor jr., Fahrenheits traat 373 
den Haa^ 

Nederlandsche Philatelistische Vereeniging 
,,Op Hoop van Zegels", 

te HAARLEM. 
Opgericht 1 Maart 1911. 

Erkend bij Koninklijk Besluit van 1 November 1912, n". 39. 
Secret . : G. D. S W A N E N B U R G D E V E Y E , Schotersingel 109, 

Haarlem. 

K() IT VEt<<Li(J va'i d« Alg«"m«Hn« Verga'erine 
op ninsdaar 30 Januari 1923, te 8 uur, in 
Café Brinkmann, te Haarlpm. 

Er zijn 19 leden aanwezig, wanneer de voorzitter, mr. Weste-

rouen van Meeteren, deze vergadering opent. De notulen van 
de vorige vergadering worden door den secretaris voorgelezen 
en goedgekeurd. Er zijn geen ingekomen stukken. 

Bij behandeling van punt 2 dankt de voorzitter allereerst met 
een paar hartelijke woorden den aftredenden commissaris van 

' toezicht, den he r iVlinderman, voor het we. k door hem m het belang 
van de Vereeniging, in het bijzonder wat de rondzendingen betrel t , 
gedaan en deelt daarna mede, dat de heer Traanberg zich bereid 
heeft verklaard een eventueele benoeming tot commissaris van 
toezicht te willen aannemen. Bij de nu volgende stemming ver
krijgt de heer Traanberg de overgroote meerderheid der stem
men, zoodat genoemde heer dus gekozen is. 

De verkiezing van de vertegenwoordigers voor den Ned. Bond 
van Vereenigingen van Postzegelverzamelaars is nu aan de orde. 
Door den voorzitter wordt medegedeeld, dat de beeren Robbers 
en Sïvanenburg de Veye zich weder herkiesbaar stellen, terwijl 
de beeren Coops en Minderman genegen zijn, eventueel het viertal 
te completeeren. Met groote meerderheid van stemmen worden 
daarna genoemde beeren als zoodanig verkozen. 

Van de rondvraag wordt nog een vrij druk gebruik gemaakt. 
De heer De Vries zou graag zien, dat er van de ruilavonden 

een klein verslagje in ' t Maandblad werd gepubliceerd en dat 
bovendien voortaan aan alle leden een convocatie gezonden werd. 
De secretaris belooft voor een en ander te zullen zorgen door 
middel van het Maandblad. 

De heer Rol komt nog eens op tegen de somtijds ongelooflijk 
hooge prijzen, waarvoor sommige leden hunne dubbele zegels 
in de ruilboekjps trachten te verkoopen, prijzen die de tegen
woordige berekening van den franc op 8 —12 cent ver te boven 
gaan en vraagt, of het bestuur hier niets tegen kan doen. Na 
een levendige discussie over de wenschelijkheid van al of niet 
ing ij oen en over de moeilijkheid een grens te stellen bij het 
berekenen van den franc, wordt althans besloten, dat de commis
saris van toezicht, de heer Traanberg, een wakendoog zal houden 
op de prijzen in de ruilboekjes en het recht heeft, boekjes met 
ongehoorde prijzen van de circulatie uit te sluiten. 

Nadat verder de heer Robbers nog eens uitdrukkelijk heeft 
gewaarschuwd tegen het te lang bij zich houden der ruilzendingen, 
waarvan voortaan ongetwijfeld geldboeten 't gevolg zullen zijn, 
wordt overgegaan tot de zegelverloting, waarvoor wederom mooie 
prijzen beschikbaar waren gesteld, 't Gevolg is, dat de meeste 
leden in het bezit van een prijs komen, ook al doordat enkelen 
nog iets voor de verloting hadden afgestaan. 

Hierna sluit de voorzitter onder dankzegging de vergadering, 
waarna de meesten nog wat bijeen blijven en van de gelegenheid 
gebruik maken om o m . een zeer mooie collectie oorlogszegels 
van den heer D. de Vries te bezichtigen. 

Haarlem, Febr. 1923. De secretaris, 
G. D. SW.ANENBURG DE V E I J E . 

Aangenomen als l id. 
J. N A. Ainhardt , Arnoldystraat 3, Schoten. (lid no. 130). 

Voorgesteld ai» lid. 
J. Holdrinet, Handelsreiziger, Langendijkstraat 29, Haarlem. 

(Voorgesteld door H. Th . Misset, lid no. 10) 
D. G. Winkler, Arts, Weteringschans 78 b, Amsterdam. 

(Voorgesteld door mr. J. A. H. Coops, lid no. 32). 
A. C A. Tuinman, Rijkstelegrafist, Van Ostadestraat 110 ', 

Amsterdam. (Voorgesteld door T j . G. de Vries, lid no. 46). 
AfiHFOerd ?an d« Indenlijst 

C. F. Spinhoven, Gasthuissir gel Szw^ Haarlem, (lid no. 108). 
tdresv randering. 

F. C. Harms, Amstellaan 59, Amsterdam, (lid no. 119). 
Kondzendingen 

De leden ^elieTen er gfoede nota van te Willem nemen, dat 
in de plaats van den lieer H. A. Minderman tot commissaris 
van loezich* is Terkozen de lieer J. P. Traanberg, Brouwers-
ple in 25 rood, Haarlem. 

De ruilboekjes voor de rondzendingen sture men dus voortaan 
aan dit nieuwe adres, alwaar ook blanco-ruilboekjes verkrijgbaar 
zijn. 

Wegens orerrloed Tan materiaal , wordt men beleefd rer-
zorht, de eerste paar maanden geen nienwe ruilboekjes te 
wil len inzenden. HET BESTUUB-

U-l*J<JrlJW!fl!iHJI 
WATCRGRAArSMCCn. « ^ J ' V A . A n 'k.--f 0 . DIR.LEON DE RAAT 
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de Nederlandsche Vereeriiging'van Postzegelverzamelaars te Amsterdam ; de Postzegelvereeniging „Breda" te Breda; 
de Vereeniging van Postzegelverzamelaars „Hollandia" te Amsterdam; de Utrechtsche PhilateHsten-Vereeniging te 
Utrecht; de Haagsche PhilateHsten-Vereeniging te 's-Gravenhage; de Vereeniging van Postzegelverzamelaars 
„de Globe" te Arnhem; de PhilateHstenclub „Rotterdam" te Rotterdam; de Internationale Vereeniging „Philatelica" 
te 's-Gravenhage; de Nederlandsche Philatelistische Vereeniging „Op Hoop van Zegels" te Haarlem; de PhilateHsten-
Vereeniging „Groningen" te Groningen; de PhilateHsten-Vereeniging „Zuid-Limburg" te Maastricht; de PhilateHsten-
Vereeniging „Apeldoorn" te Apeldoorn; de Postzegelvereeniging „Helder" te Helder; de Vereeniging van 
Postzegelverzamelaars „Delft" te Delft en den „Nederlandsche Bond van Vereenigingen van Postzegelverzamelaars". 

— BEKROOND MET DE BRONZEN MEDAILLE OP DE INTERNATIONALE — 
POSTZEGELTENTOONSTELLING T E LUXEMBURG VAN 27-31 AUGUSTUS 1922. 

Alle bydrageii van p<mtzeg:elkundigreii, wetensehappelQken en 
redactioneelen aard, benerens nieuwe uitgif ten, t« zenden aan 
den Hoofdredacteur J. D. VAN BßINK, te Hoek van Hol land; 
al wat Nederland en Koloniën betreft, aan den Bedacteur 
F. H. M. POST, Maliebaan 1 0 4 , te Utrecht; a l les op het gebied 
van Poststukken, aan den Bedacteur W, P. COSTEKÜS Pzn. , te 
Edam. Afstempelingen aan den Heer J. P. TRAANBEBG, 
Brouwersplein 2ó«' , te Haarlem. 

Eereledcn der R e d a c t i e : 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. TRAANBERO, G. V. v. d. 
SCHOOREN, P. VREDENDUIN jr„ LÉON DE RAAY, A. C. VOSS 

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

ABONNEMENTSPRIJS (bij vooruitbetaling): 
Binnenland, per j aa r , franco per post ƒ 5,— 
Buitenland, » . ^^a?:,«! .~Bü«?<;-,.^_-.t.^ _,».; 
Afzonderlijke n u m m e r s . '\'~\ '«.v.*'-; 

Gratis voor de leden van bovengemelde Vereenigingen, 

6 , - . 
0,50. 

ADVERTENTIËN (bij vooruitbetaling) : 
Vi pagina / 30,— 
VJ ' » 17,50 
Vi » » 12,50 
Vi » » 10,— 

Ve pagina . / 7.50 
V, » . • 6 , -
V» » . » 5,5° 
Vu » • » 4,50 

i / „ pagina, ƒ 4 , — 
V18 » • » 3;— 
Bij 3-> G- tn 12-maal plaat
sing 5,10 in 15 % reductii 

2e Jaargang. BREDA, 15 FE3RUARI 1923. No 2 

Is de foutdruk 3d op 4d V. R. I. op de 
postzegels van Oranje Vri j Sfaal^ echl? 

I. :A^: -̂«t 

In Januari 1921, verscheen in de »Wereldpost« No 25, van de 
hand van nu wijlen den heer J. Duiven, oud Inspecteur der 
Posterijen van de Zuid-Afrikaansche Republiek, een artikel, 
onder den titel van »Een mteressante foutdruk van Oranje Vrij 
Staat«. 

Daar dit ar t ikel zeer belangrijk is voor de verzamelaars van 
de zegels van deze kolonie, zou het niet ondienstig zijn om het 
hier ten voile weer te geven, eendeels omdat niet alle lezers van 
het »Maandblad« het genoemde artikel gelezen mochten hebben, 
anderdeels omda t het nuttig en noodig is, om hetgeen er op 
volgt, beter te k u n n e n begrijpen. 

Ik zal daarom het stuk in zijn geheel overnemen: 
»Twintig ja ren reeds bezit ik in mijn speciaal verzameling 

O.V.S. een blok zegels van eene soort, die tot nog toe weinig 
bekend, of misschien geheel onbekend is, zelfs onder de speci
aal verzamelaars van deze Kolonie. 

Voor laa ts tgenoemde zal het, dunkt mij daarom belangrijk zijn, 
deze zegelsooit te leeren kennen. Het betreft een foutdruk van de 
uitgave 1900, toen het Britsche militaire bestuur de voorhanden 
zegelvoorraden me t V R.I. en waarde in cijfeis liet overdrukken, 
nadat de hoofdplaats des lands. Bloemfontein bezet was. 

Het is bekend , dat bij de V.R.I. opdrukken heel wat fouten 
zijn ingeslopen, he tgeen voor een goed deel te wijten was aan 
gemis van onbeschadigd druk-materiaal bij de drukkerij (Borc-
kenhagen), waar het overdrukken heeft plaats gehad. 

Wegens gebrek aan lettertype van één soort konden de groote 
zegelvellen van 24o stuks niet in hun geheel ineens gedrukt 
worden. Men sneed de vellen dus in halven en kwarten, zoodat 
men vellen k r e e g van 120 of 60 zegels, elk (panes), en zelf toen 

f''-ei-:*. 

nog moest men eenige »V« van andere lettersoort nemen (dikke 
» V « s ) * om de vellen te kunnen bedrukken. 

Nauwelijks was het bekend, dat onder de uitgekomen overdruk-
zegels fouten waren ontdekt, of men zag voor het postkantoor 
te Bloemfontein groepjes militairen, met inspanning de juist ge
kochte zegels onderzoekende, of niet een of ander fouije gevonden 
kon worden. Ja, het scheen wel of de helft van loid Roberts le
germacht, zoowel de gewone Tommies als de officieren van rang, 
op eens groot belang waren gaan stellen in de vergissingen 
van den drukker. 

De informatie aangaande de hierbedoelde foutdrukken luidt 
als vo lg t : 

Het was op zekeren ochtend van de maand April 1900, dat ik 
op weg was naar het postkantoor om mij van eenige postzegels 
te voorzien. De groote run voor foutdrukken was al wat bekoeld ; 
alleen verzamelaars trachtten nog bij aankoop hunner zegels een 
foutje te vinden. Ik was gewoon zegels te koopen voor minstens 
20/— tegelijk, al naar behoefte. 

Ook nu stonden voor het postkantoor eenige personen voor he t 
meerendeel militairen, in druk gesprek, onder wie ik ontdekte 
Captain Huges van het Intelligence Department, met wien ik 
goed bevriend was. Hij had juist wat postzegels gekocht, waarbij 
12 stuks van 3d en was bezig een aantal brieven te frankeeren. 
Toevallig viel mijn oog op deze manipu 'a t ie , en weid ik ten 
zeerste verrast te zien dat de 12 zegels van 4d blauw, overdrukt 
waren met 3d. Terstond vermoedde ik dat men hier ee re ver
gissing had begaan, en zonder de at tentie op mijne on td tkk ing 
te vestigen, gmg ik dadelijk het postkantoor binnen om Ie pro-
beeren van die merkwaardige zegels ook nogeenige te bemachtigen. 

Ik zag dat de loketambtenaar van de bedoe 'de foutdrukken 
een aangebroken vel had van nog 40 stuks, zoodat er reeds 20 
stuks verkocht moesten zijn, en wijl genoemde kapitein een dozijn 
dezer «egels had ontvangen, waren er reeds 8 stuks in andere 

'MP*-

* Dit werd pat bij de derde en latere drukken gedaan. L. d. R. 
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handen , aangenomen dat het een vel van 80 (dit moet zijn 60 
d.R ) IS geweest. 

Ik begon met dit blok van 40 foutdrukken te koopen, en ten 
einde mij te overtuigen, of de ambtenaar nog meer vellen dezer 
zegels had, kocht ik zijn geheelen vooiraad van 3d, beslaande 
uit 3 vellen van 60 zegels, waarbij echter geen foutdrukken 
meer waren. 

En toen ben ik iets gaan doen, wat ik, bij later inzien, beter 
had gedaan achterwege te laten Ik vroeg n 1. den ambtenaai 
of de 3d zegels al opgebiuikt waren, en of men daa 'om begon
nen was de 4d zegels met 3d te bedrukken ' Zijn antwoord was 
ontkennend, en hierop toonde ik hem het blok 4o van foutdrukken. 
Hij zette verbaasde oogen op, en wilde het blok terug nemen. 
Nu kwam de directeui zelf erbij te pas, die verklaarde dat het 
hier een vergissing betrof, en dat dezegels in geen geval mochten 
worden verkocht, en dat hij ze moest teiugeischen, teneinde ze 
naar het Controldepartement terug te zenden. Begrijpelijker
wijze had ik geen lust ze zoo maar af te staan, nu ik ze eenmaal 
gekocht had, en ik maakte hem dus opmerkzaam op het feit, 
dat er minstens 20 stuks waren verkocht, en dat het onbilujk 
zou zijn, ze juist van mij terug te eischen, nu ik herri nog wel 
met het feit bekend had gemaakt , dat ik als verzamelaar, bijzon
dere waarde daaraan hechtte, en ze met voor postdoeleinden zou 
gebruiken, maar in mijn collectie zou wegbergen dat ik l emard 
wist die een oogenblik geleden nog een dozijn had gekocht, 
welke hij nog terug zou kunnen kujgen Na veel over en weer 
praten m zijn bureau, kwamen we dan tot overeenstemming dat 
ik de helft zou teruggeven, met de bepaling, dat ik de oveiige 
20 stuks in mijn collectie zou bewaren. Nu deelde ik hem mede, 
dat een dozijn dezer zegels in handen was van Capt Huges, die 
zich nog aliijd in druk gesprek bevond vóór het postkantoor en 
toen ik daaiop het bureau van den postdirecteur had verlaten, 
bemerkte ik al spoedig dat ook de kapitein zich derwaats begaf, 
natuurlijk met het doel, om zich van zijn do/ijn foutdrukken te 
laten ontlasten. En zooals ik later vernam met succes Volgens 
den directeur mag woiden aangenomen, dat slechts een vel 
van 60 der 4d zegels aldus werd overdrukt Te veiklaren is dit, 
dat bq het snijden der vellen van de 4d een vel van de 3 er 
tusschen geraakt 13, en alzoo met de mas«a ongemerkt is ovei drukt 

Dit ts te meer aannemelijk, omdat 3d en 4d dezelfde kleur 
(blauw) hebben , en ook altijd lerzelfde tijd in gebruik waren tot 
1903 toe, toen de Edwardemissie uitkwam 

En dan is er nog een leden. Major 0 'meara , die door den 
Militairen Gouverneur belast was met de inspectie der ovei drukte 
zegels heeft mij meermalen verklaard, dat het dooi zijne vele 
werk'aamhfcden onmogelijk was, elk vel afzonderlijk na te zien 
Vandaar dan ook, dat werd g iec!g»vonden dat de vellen met 
kleine fouten, als ontbrekende punten en waaidecijfers, regel
matig aan het publiek weiden verkocht 

Enkele dagen na dit voorval verliet ik Blopmfontein, t rekkende 
met Lord Robert 's macht naar het Noorden, over de Vaal, en 
daar brak weldra een interessante tijd aan voor den actieven 
philatelist . 

Zoo luidt het verhaal van deze inteiessante en onbekende 
foutdrukken. Onbekend is die zonder twijfel, want niet alleen 
vond ik nimmer er eenig melding van gemaakt in catalogi of 
eenig philatelistisch g'schrift, maar ook speciaal vi rzamt laai s van 
O.V S die ik sinds heb ontmoet, kenden dit zegel niet De 8 
stuks, in dien ochtend van Apiil 1900 door het postkantoor 
Boemfontein (waaischijnlijk aan een persoon) verkocht, zijn ver
moedelijk in een" speciale verzameling vastgelegd, andeis zou 
toch, bij gewoon g e b i u k op bneven, allicht een enkele exem
p l i a  bekend zijn geworden 

Wat de 20 en 12 terugsenomen zegels aangaat men mag 
geredelijk aannemen, dat die door den postdirecteur zijn uitgereikt 
aan den inspecteur Major O'meaia, en dat zij vervolgen^, met 
andere druk ongelukken zijn vermengd. De Militaire Admini
stratie was destijds voor dei gelijke zaken bijzcnder streng. 

J. Duiven. 
OudInspccteur der Pos te i ren . 

leder philatelist weet dat ik een speciale studie heb gemaakt 
van de zegels enz. van dit land, zoo ook een boek hiervan door 
mij werd uitgegeven, dat op de Internatioi ale Postzegel T e r 
to )nstelling te Parijs in 1913 met de groote Gouden Medaille als 
eeiste pnjs bekroond werd. 

Zoodra had ik het artikel dan ook niet gelezen of ik maakte 

er direct mijn werk van, dit zaakje grondig te onderzoeken en 
te bestudeeren, alvorens een meeïi ing uit te spreken omtrent een 
zegel dat (niettegenstaande de meeste nauwkeurige vorschingen) 
meer dan twintig jaren onontdekt of l iever verzwegen werd. 

Om hiertoe te geraken, stelde ik mij in verbinding met den 
eigenaar (met wien ik ruim 20 j a ren zaken deed) en met den 
uiigever van de »Wereldpost«, met beleefd verzoek het artikel 
te mogen verialen en in de bui tenlandsche pers te plaatsen, 
teneinde na te gaan wat mijne mede specialisten van de zegels 
van Oranje Vrijstaat op dezen foutdruk aan te merken hadden. 

Zoowel de eigenaar als de uitgever waren direct bereid mij de 
noodige toestemming te verkenen en ik ontving van den uitgever 
het cliche ter illustratie. 

BIJ het nauwkeurig bestudeeren van het blokstuk op het cliche 
en later van het origineele was mijn meening onmiddehjk ge
vestigd, nam ; dat zich hier een bui tengewone zeldzame VER
VALSCHING ontpopte. 

Om velschillende redenen meende ik vooreerst mijn bevinding 
achteiwege te houden en af te wachten wat de andere specia
listen in het buitenland over dit stuk te verteilen hadden 

Na van het cliche eenige afdrukken te hebben laten maken, 
zond ik deze aan verschillende vooraanstaande Philatelisten ter 
inzage met afdrukken van bui ten landsche bladen, waarin het 
aitikel door mij veitaald, opgenomen was 

Van twee der beroemdste ontving ik een antwoord, en wel 
van Baron de Reuterskill te Lausanne, die mij bedankte vooi 
toezending, en het stuk zeer mtere^ant vond, en van Mr Emile 
Tamsen uit Nijlstroom, die mij schreef: »Ik w i s t dat de 3d op 
4d foutdruk betond maar heb ze n immer gezien 

Ik beschouw ze als origineel (echi) en kan zeer gemakkelijk 
verklaren hoe zulke foutdiukken onts tonden Het zijn echte 
foutdrukken, met gemaakt voor verzamelaars, zooals er vele 
voorkomen. 

(Wordt vervolgd ) 

  Onze Nieuwe Postzege ls .  
Dank zij de welwillende medewerking van het Hoofdbestuur 

der Po>terijen en Telegrafie, waarvoor bij deze hartelijk dank, 
zijn we in staat hieibij onzen lezers aan te bieden de afbeeldin
gen van de nieuwe frankeerzegels, die vermoedelijk in Maart a.s. 
m gebruik zullen vvoiden genomen. 

De teekeningen spieken voor zich zelven 
De I cent is gedrukt in paars . 
De 2 cent in oranje, beide type Leeuw in Neêrland's tuin. 
De 2'/2 cent lichtblauw, posthoorn. 
De 4 cent, donkeiblauw, ruit. 
In het volgend nummer komen vvij hierop terug 
Nous avons Ie plaisir d'ofifrir ä nos lecteurs les clichés des 

nouveaux timbres neerlandais, qui probablement paraitront au 
mois de maïs 1923 

1 cent, violet, type lion. 
2 rent orange, type lion 
2"2 cent, ul t ramar in , type cor de pos te , 
4 cent, bleufoncé, type carré 

ujnii jn^^jjmjL'i.ui ■:ÈS''g* 0 ^ DIR.LEON DE RA.A,Y 
•► * i f = • INT.TCL. X U r o 62S5 
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Nieuwe Uifgifien. 

De lezers en correspondenten worden viiendelijk uitgenoodigd, 
alle mededeelingen betreffende de nieuwe uitgiften lechtstreeks 
te zenden aan den hoofdiedacteur. Zoo mogelijk ondei ovei
' sgg 'ng van de te melden exemplaien. Alle onkosten woiden 
gaainc en onmiddellijk veigoed. 

Readeis and correspondents all over the woild are kindly 
invited to forward eaily infoiniation regarding new issues and 
discoveiies^ accompanied, whenever possible, by specimens. 
Any outlay will be refunded by leturn 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 toujouis heu
reux de connaitre les renseignements ou documents qu'ils voudront 
bien nous communiquer , pa'ticulièiement en ce qui concerne 
les nojvelles emissions en ajoutant des exemplaires. 

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

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

Gebruikte afkor t ingen: S C. := Stamp Collecting. 
B M. = Bulletin Mensuel. 
Y. = firma Yaai & Co. 

B E S A verschenen : 
ALBANIË. 

Met den gewijzigden opdruk 
5 q , groen. 

10 q., karmijn. 
De opdruk »Besa« beteekent, zooals we reeds vroeger uiteen

zetten zooveel als bloedwraak, een gemoedsgesteldheid, waar
mede men in dat prettige land klaarblijkelijk veel opheeft. 

ARGENTINIË. 
De 2 centavos bruin, watermerk zonnestralen en R A, ver

scheen met den opdruk M. G. als dienstzegel. 

ASCENSION. 
Voor dit eiland in den Atlantischen 

Oceaan verscheen de volgende serie, 
verkregen door den opdruk van den 
landsnaam op zegels van St. Helena 
in het nevenstaand type : 

Vi, I, i H , 2, 3 en 8 pence, i, 2 en 
3 shilling. 

De opdiuk is zwart, behalve op de 
2 shilling, waarop hij in rood is aan
gebracht. 

De heer Van Gastel, wien wij deze 
mededeeling danken, meldt ons nog, 

dat alle zijn gedrukt op het papier met het wateimerk in 
sierschrift, behalve de 1 shilling, die het watermerk CA CA 
vertoont. Dit is wel eigenaardig, daar de zegels van St. Helena 
(zonder opdruk) van dit type tot dusverre nog niet in deze 
waarden alle uitkwamen met het nieuwe watermei k. Deze 
zullen dan ook wel niet lang meer op zich laten wachten. 

BELGISCH CONGO. 
In schitterende teekening en 

uitvoering verschenen de eerste 
drie waarden dei nieuwe ^erie. 
Ze zim gedrukt bij de American 
Bank Note C y , wat een garantie 
is voor goede uitvoering. 

Hoewel deplaatsi uimte beperkt 
is, meenen wij onzen lezers de 
reproductie van deze drie waarden 
niet te mogen onthouden. 

De 10 centimes geeft de beelte
nis weer van »Baluba« eene in
heemsche schoone. 

IMfM M l 

De 15 centimes van »Ba
buende , eene veelbelo
vende jonge dame uit het 
zwartjesland. 

De 25 centimes bruin laat 
een Congo neger zien, 
bezig m e t h e t vlechten van 
manden. 

De teekeningen zijn afkomstig van den Antwerpschen kun
stenaar Emile Vloors, den man, die leeds naam maakte dooi 
zijn muurdecoratie van de foyer in de Vlaamsche Opera te 
Antwerpen en door het ontwerp voor het monument voor 
Peter Benoit. 

Den heer Mufsaeis dank voor toezending 

CEYLON (Januari 1923). 

Met het watermerk in sierschrift verschenen : 
6 cent, violet. 

15 cent, groen op geel. 
20 cent, blauw. v. Gastel. 

CHINA (Fransche post). 
De volgende waarden werd'en overdrukt met nieuwe waarde 

aanduiding (twee tal ig): 
2 c. op 10 c. geelgroen. 
5 c. op 25 c. bruinviolet. 

20 c. op 50 c. blauw. B. M. 

COSTA RICA. 
De 5 centavos oranje — Yvert no. 68 — werd overdrukt 

met een zwart kruis en de waarde 5 c. De opbrengst is voor 
liefdadige doeleinden. 

DANZIG. 

mit%iiM3mm 
UMyMiU^b^^WMU 

De serie luchtpostzegels 
werd vermeerderd met een 
20 mark, bruin, in nevenstaan
de teekening. 

Van verschillende zijden, 
o a. van den heer C. W e r s u h n 
te Danzie, bereiken ons de 
nieuwe, hoogere waarden. 

Als eerste zij vermeld de 
150 mark, violet, in klein 
formaat. 

rmmmsmmm 

Verder in groot, langwerpig formaat : 
250 mark, violet. 
500 mark, donkergroen. 

1000 mark, donkerbruin . 

 r . K . f c A j ' j j j w i i n i . i j | 
WATERGRAAFSMEER 

P #► />: i D I R v L E O N D E 5RAAT 
<^ W = • INT.TEl. . XUID 6 2 S 5 



i8 NEDERLANDSen MAANDBLAD VOOR PHILATELIE. 

De omranding en het stadswapen 
zijn in rood aangebracht . 

De zegels zijn gedrukt op watermerk 
papier. 

Den berichtgevers vriendelijk dank. 

Voorts werden de dien<;t/!egels uitge
breid met de 50 mark, rood en blauw, 
opdruk D M ; de portzegels met de 100 
pfennig en 10 mark, beide lila en in 
de bekende teekening. 

DOMINICA. 
Voor deze Engelsche Kolonie zal binnenkort m nieuwe 

teekening een serie verschijnen in de waarden 1^ penny tot 
I pond S. C. 

DUITSCHLAND. 

In het posthoorn
type verschenen 

5 mark, oranje. 
20 maik , violet. 
4o mark, groen 
50 mark, donker-

gioen en rood. 
In het veld arbeiders 
t ype -
10 mark, blauw. 

««wpvfi^nMvn 

liJ-
fflcutjdjeiiXci* 

IM*Ét*M«ÉlÉÉ 

In het groot-formaat cijfertype: 
g S - ^ I o o o mark, gnjs 

Naar de Duitsche vakpeis 
meldt, zal het posthoorn t>pe 
verdwijnen en zullen de nieuwe 
waarden zooveel mogelijk ver
schijnen in het veldarbeideis t )pe. 
In hoeverre dit bericht op waar
heid berust , kunnen we tot op 
heden niet beoordeelen. 

Voorts IS een serie dienstzegels aan het uitkomen in nieuwe 
teekeningen, waaivan wij hieronder een twee-tal weergeven 

mmmmmm 

lÉÉIMMtMÉlM 

Tot op heden zijn verschenen : 
75 pfennig, blauw. 
3 mark, bruin op rose. 

10 mark, donkergroen op rose. 
Ze zijn gedrukt op het gewone watermerkpapier , de lands-

naam ontbreekt thans ook. 

ESTLAND. 

mmwmmmm 

MMÉtÉMlMMl 

In neveiistaande teekening veischeen 
de I maik , bruin. . ^ .^«»aAsaW. . „ 

GRENADA. 

FINLAND. 

In nevenstaande teekening verscheen 
de 2 mark, blauw. 

De heer Van Gastel toont ons 
de volgende waarden, alle met 
het watermerk in sierschrift . 

5 pence, purper en groen. 
9 pence, puiper en zwart. 
3 shilling, groen en violet. 
Alle m het koerseerende type. 
De serie portzegels werd voorts 

uitgebreid met de 1V2 pence m 
zwart. 

GROOT-BRIT ANNIÉ. 

In de koerseerende teekenihg ver
scheen het portzegel 

134 d. bruin . 

HONDURAS 
De serie van 1919 werd uitgebreid met de waarden • 

10 centavos, blauw ^^ ^ „ 
1 pesos, geel-groen ï K C - s i 

De 2 centavos rood van dezelfde serie werd oveidrukt met 
Vale Seis Cts. B. M. 

HONGARIJE 
Ter herdenking aan den honderdsten geboortedag vïin den 

Hongaarschen dichtei, Alexander Petofi verscheen een gclegen-
heidssene, weergevende episoden uit het korte, doch veelbe
wogen leven van dezen jongen man , die naast een knap 
dichter, een revolutionnair van je welste was. 

De serie bestaat uit de volgende w a a r d e n : 

\mm 
1 ^^jg^^ 1 

10 kronen, blauw-groen, Petofi m 
Romeinsch costuum als volksrede
naar 

15 kronen, blauw De dichter ge
zeten op den Pegasus, het dichter-
paaid. 

25 kronen, biuin Porti et. 
40 kronen, purper . Petofi doodelijk 

gewond in den slag bij Schassburg 
op 31 Juli 1849 In dezen stujd van 
de Hongaren tegen de Oostenriikers 
viel hij op den leeftijd van 26jaren. 

50 kronen, donker violet Petofi als 
officier de soldaten toesprekend. 

P 0 S T Z E G E I L H A M D E L ^ ^ ^ ^ " ^ A ' Jk Kap f g* i » ^ O I R . L E O N D E RAAT 
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De zegels worden verkocht tegen de dubbele, nominale 
waaide De extra-winst gaat naar een instelling van liefdadig
heid Wil men een andere beeltenis van den dichter zien, dan 
sla men zijn a lbum op. Op de 45 filler der uitgifte 1919 van 
Hongarije onder de zoogenaamde »Raden« regeering piijkt 
deze jonge revolulionnair. 

Den heer Mutsaers te Brussel hartelijk dank voor spoedige 
toezending. 

Nog zij vermeld, dat de dienstzegels werden uitgebreid met 
een 10 kronen, bruin-violef in de koerseeiende teekening. 

IERLAND. 
In het Januar i -nummer vermeldden wij nog de onveiwachte 

verschijning van de 2 pence Georgelype van Engeland, over
drukt met den 3-regeligen opdruk : 

. , , ' # S A O R S T A Z 
EIREANN 

1922. 
wat beteekent lersche Vrijsi. at 1922. 

Een dergelijk zegel had niemand van onseigenlijk meer vei wacht 
nä de verschijning van het dtfinitieve lersche zegel, Kindkaart
type. Houdt wellicht de Ulster-kwestie hieimede verbana ? Ue 

landkaart toch vertoont geheel lei land 
en, zooals bekend is, gaan de Ulster-
mannen daarmede volstrekt n iet accocid. 
Hoe hei zij, meeidere waarden der 
Eng Ische zegels zijn met den nieuwen 
opdruk in 3 regels verschenen. 

De heer Van Gastel toont ons : 
1/2, 1. i'-2, 2 en 9 pence. 
I shilling en 2 shilling 6 p. 
De opdruk is zwart, behalve op de 

9 pence; deze waarde is in olijfgroen 
gedrukt met rooden opdruk. 

Wij geven den belangstellend veizamelaar in overweging 
deze lersche uitgiften nauwkeurig te volgen; zooals met tal van 
Engelsche uitgiften het geval is, zijn, goede" verrassingen hier 
niet uitgesloten. 

JOHORO. 
De in het vorige nummer vermelde waarden werden uitge

breid met een 10 een ' , purper en geel. 

KEDAH. 

Met het watermerk in sierschrift veischenen 
in nevenstaande teekening : 

,^, j _ "- I cent zwart. 
k . s3 | | % 5 cent oranjegeel. 

LUXEMBURG. 
Onze geachte coriespondent, den heer Mutsaers te Brussel, 

verrast ons met de toezending van de 10 francs, donker-groen 
in teekening der 25 ctms der rcode kruis zegels. Het opschrift 
lu idt : Grand Duche de Luxemburg (met weglating van het 
roode kruis). 

Dit zegel zou uitgegeven worden op den geboorte-dag van 
den jongsten telg van het Luxemburgsche vorstenhuis. De 
jong-geborene is eene prinses. Veimoedelijk had ze groote 
haast om dit aardsche tranendal te beie iken; hoe het zij, op 
den dag der geboorte was het zegel er n ie t ! 

Het ons toegezonden exemplaar heeft zeer bieede landvellen 
aan de vier zijden ; veimoedeliik is het dus een origineel »vel«, 
uitgegeven voor deze gelegenheid. 

Het zegel is gedrukt bij de bekende Haarlemsche firma. 
Den berichtgever hartelijk dank. 

MEMELGEBIED. 
Dit is een van die landen, welke schrijver dezes de meeste 

moeite veroorzaken. Het is bijna niet meer na te gaan, wat 
reeds gemeld werd. 

In de hnop geen fouten te maken, worden de volgende 
nieuwe opdrukken g e m e l d : 

3 M op 5 centimes, oranje. 
6 M op 15 „ olijfgroen (opdruk rood). 
8 M op 30 „ rood. 

ro M op 45 „ groen en blauw. 
20 M op 40 „ rood en blauw. 
30 M op 60 „ violet en blauw. 
4o M op I franc, wijnrood en olijfgroen. 
80 M op 2 „ rood en blauw. 

100 M op 5 „ blauw. 
4o M op 40 pf. op 40 centimes, rood en blauw. 
80 M op I M 25 op 60 centimes, violet en blauw. 

Bij al deze waarden is de M als hoofdletter gedrukt , in 
schuinen stand, naar rechts overbuigend. 

MAROKKO (Fransche post). 

De in het December
n u m m e r vermelde nieuwe 
75 centimes werd gevolgd 
door onderstaande : 
25 centimes, blauw. 
50 centimes, b l a u w g r o e n . 

- B. M. 

PERZIE. 
Van de uitgifte, kinderkopje van 1911, werden voorzien van 

den opd ruk : 
„Controle 1922": 

I, 2, 3, 9, ïo, 12 en 24 chachis. 
I, 2, 3, 5, 10 en 20 krans. 

Een en ander zal wel weer het gevolg zijn van een daar te 
lande meer voorkomend ,,postdiefstalletJe". B. M. 

POLEN. 

In deze teekening verscheen 
de 200 mark, zwart en rose, 
aldus meldt ons de heer Mut
saers. 

RIO DE ORO. 
Voor deze Spaansche Kolonie in Afrika verscheen in nieuwe 

teekening met de jaartallen 1921 en het opschrift 

SAHARA OCCI DENTAL 
RIO DE ORO 

een serie, bestaande uit de waaiden i, 2, 5, 10, 15, 20, 25,30, 
4c en 50 centimes, i, 4 en 10 pesetas. 

De zegels dragen de beeltenis van den koning van Spanje. 
S. C. 

ROEMENIË. 

Onze correspondent te Bucarest, de 
heer F . Gruen, meldt ons de verschijning 
van de 2 Lei rood, in nevenstaande 
teekening, ter vervanging van dezelfde 
waarde in de teekening met landsnaam 
aan den voet (Yvert no. 276), welke tot 
op heden is verschenen in oranje en 
blauw. 

RUSLAND. 
In het vorige nummer vermeldden wij de verschijning van 

een 4-tal zegels, in beeld brengend de wijze, waaiop het 
brievenvervoer plaats v indt : mailboot, postauto , trein en 
vliegmachine. 

— ^ i • • » « ; • 
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De zegels liggen thans voor ons en van een tweetal geven 
wij de afbeelding. 

Zooals reeds gezegd, houdt de verkoopwaarde nauw vei band 
met den roebelstand. Daarom zijn de zegels zonder waarde
aanduiding gediukt . 

Voor het overige verwijzen wij naar het Decembernummer . 
In geheel nieuwe teekening versche

nen voorts drie nieuwe waarden : 
lo roebel, blauw. 
50 roebel, bruin. 

100 roebel, rood. 
Het beeld is vrij primitief, veimoe

delijk een arbeidersoldaat van het 
Roode Leger. De waarde is uitgedrukt 
in »nieuwe« Sowjet roebels. We zullen 
den lezer de becijfering besparen ; 
genoeg zij de mededeeling, dat de 160 
roebel van deze drie zegels overeen

komen met eenige millioenen »oude« papieren roebels. 
Den heer Mutsaers vriendelijk dank voor toezending. 
Het Bulletin Mensuel veimeldt voorts de veischijning van 

een tweetal opdrukken op de uitgifte 1907/17. 
Met de symbolische teekens van de Sowjetiegeering overdrukt 

en nieuwe waarde verschenen ; 
20 roebel op 70 kopeken (Yvert no. 74). 
4o roebel op 15 kopeken (Yvert no. 115). 

SALVADOR. 
De 6 centavos karmijn van 1921 

tavos. 

SPANJE. 

werd overdrukt met 5 een

In het vorige nummer vermeldden wij de verschijning van 
de 10 centimos in nevenstaande nieuwe 
t eekening; kleur wijnrood. 

Dit zegel ontvingen wij, postaal gebruikt 
en wij gaven de beschrijving aan de hand 
van het ons voorliggend exemplaar. 

De secretaris der H.P.V. meldt ons thans 
dat een lid dier vereeniging de 10 centi
mos der nieuwe uitgifte ontving in groen. 

De toedracht is als volgt: Toen wij op 
31 December j .1 . deze rubriek afsloten, 
bestond het zegel slechts in rood Het was 

gedurende 10 dagen aan de postkantoren verkrijgbaar en werd 
vervangen door de groene 10 centimos. De postautoriteiten in 
Spanje hadden een flater begaan daar het zegel behoorde te 
verschijnen in een groen pak je ! 

Wij kunnen dus noteeren . 
10 centimos, wijnrood. 
10 centimos, groen. 

Vermoedelijk belooft de wijnroode een kleine zeldzaamheid 
te worden. 

In dezelfde teekening verscheen de 20 centimos, violet. 
TURKIJE (Italiaansche kantoren). 

In het Januar i nummer deden wij de toezegging, van de 
talrijke uitgiften voor deze kantoren een lijst te publiceeren. 
Wij waren evenwel reeds min of meer achterdochtig gestemd 
ten opzichte van dezen opdrukkenstroom en vermoedden, dat 
er iets niet in den haak was. Dit vermoeden is thans beves
tigd : de geheele opdrukken »affaire« wordt van uit Rome 
gele id ; zóó ver gaat zelfs de brutaliteit, dat men openlijk 
publiceert , dat ongebruikte Italiaansche zegels gestuurd kunnen 

worden naar Constantinopel, om daar voorzien te worden van 
den gewenschten opdruk! De zegels komen dan netjes aan 
de verzamelaars, die ze inzonden, terug ! 

Wij zien er dan ook beslist van af, van deze opdrukken 
verdere notitie te nemen. 

UNIE VAN ZUIDAFRIKA. 

In het koerseerende type verscheen 
de 3 pence blauw, watermerk spring
bokkop. 

MW •«««*«n 

^ • " ■ • " ' ^ • " " 1 ^ — ' 

V. S. AMERIKA (December 1922). 

Als verdere waarde der nieuwe serie 
is te melden : 

6 cent, oranje, President Garfield. 

YOUGO SLAVIE. 

De dinarwaaiden der uitgifte 1921, 
vertconei de de beeltenis ^an den ou
den koning Peter, werden, na diens 
overlijden uitgegeven met den kop van 
koning Alexander. Aldus v e i s c h e i n : 

I Ulnar, roodbrum. 

Z W E D E N . 

In het koningstvpe verscheen de 20 
Ore, rood met vertikale tanding. 

TsjcchoSlowakije. 
Nieuwe zegels . 

We ontleenen aan de Deutsch Leipäer Zeitung het volgende : 
Het Postministerie meldt : Daar er in den laatsten tijd taliijke 

vervalschingen van postzegels zijn verschenen, worden op 31 
Januar i 1923 alle postzegels van de waarde van 100 tot 1000 
Heller buiten koers gesteld. Dat zijn de zegels met de volgende 
waarden : 100, 125, 150, 185, 250, 300, 400, 500, 600 en loco 
Heller. Deze zegels worden, mits in goeden staat, aan de post
kantoren van I tot 21 Februari 1923 kosteloos geruild tegen 
nieuwe zegels. Postzendingen van alle soort, die na i4 Februari 
a.s. worden verzonden, geheel of gedeeltelijk gefrankeerd met 
de uit koers gezette zegels, worden als ongefrankeerd of gedeel
telijk gefrankeerd beschouwd en behandeld. 

Op I Februari 1923 zullen nieuwe zegels en wel van 100, 200 
en 300 Heller worden uitgegeven. Deze drie nieuwe waarden 
zijn gedrukt op geel papier met de teekening (eenig'zins gewij
zigd) »Iridustrie en Kunst«. Het zegel van ico is rood, dat van 
200 blauw en dat van 300 violet. Vorm, grootte en tanding van 
de nieuwe zegels zijn gelijk aan die van de oude met dezelfde 
teekening. 

fOS T Z E C r L H A N O C L 
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Kroniek der Maand. 

België Binnenkor t is hier een nieuw zegel te verwachten, 
waarvan de opbrengst bestemd is voor de oorlogsinvaliden De 
bekende teekenaai Louis Ramaeker leverde twee ontwerpen een 
veimini te , s teunend op zijn kiukken en ooilogs verminkte, uit 
gestrekt op zijn bed, vrouw en kmd staan huilend ter zijde Het 
eerste ontwerp zal vermoedelijk worden gekozen. 

Ook kan men binnenkort nieuwe pakketpostzegels verwachten 
Danzig. Hier vond een klein schandaaltje plaats Op verzoek 

van verschillende handelaars werd een 
nieuwe oplaag gedrukt van de koer-
seerende luchtpostpostzegel';, te weten 
de 4o en 60 pfg, i, 2, 5 en 10 ma ik 

Waar evenwel het gewone wateimerk 
papier niet meer voorhanden nas, werd 
deze tweede oplaag gedrukt op pipier , 
met hart vormig wateimerk, (het reeds 
vroeger gemelde 4 mark frankeerzegel, 
blauw, werd eveneens op dit papier 
gedrukt) 

Deze nieuwe uitgave was nut aan de 
postloketten ve rku jgbaa r , enkele personen, die van den opzet-
telijken aanmaak op de hoogte waren hebben zich deze zegels 
kunnen verschaffen en zij worden nu op de markt geworpen 

Aan luchtpostzegels bestaat, waar het luchtpostverkeer tijdens 
de wintermaanden is opgeheven, absoluut geen behoefte. 

De verzamelaar besli=se nu zelf maar, of hij zich de zegels van 
dien tweeden d ruk aanschaffe of niet 

Memelgebifd De postzegelhandelaar Kurt Hennmg, zijn 
vrouw en de boekdrukker Dissler zijn gearresteerd wegens het 
vervalschen van luchtpostzegels van het Memclgebied 

Nederland en Koloniën. 

Nederland. 
Juist voor he t verschijnen van de lang verwachte uitgifte in 

eene nieuwe ui tvoering, worden de verzamelaais nog e \en verrast 
riet betreft het verschijnen van 2 waarden, 5 cent rood, kop-

type, en 10 cent grijs met de wijde arceering, oiigetand Het 
IS bijna 60 jaar geleden, dat zulks in Nederland geschiedde En 
de reden hiervan ^ Wij laten hier volgen de copie van een briefje, 
door den heer Pull , Controleur bij de P & 1 te Haarlem, ge
zonden aan de bekende firma Bohlmeijer & Co te Amsterdam, 
hetwelk de heer J. L Bohlmeijei ons welwillend toezond 

Haarlem, 23 Januari 1923 
In antwoord op uw schrijven d d 22 dezer heb ik de e e r U 

mede te deelen, dat een partij frankeerzegels van 5 en 10 cent 
officieel ongeperforeerd aan een aantal kantoien is veistrekt 

Die zegels maakten deel uit van een party, welke wegens 
de staking m he t typografen-bedrijf niet konden worden ge-
perfoieerd, thans i*- alles weder normaal 

Andere waarden zijn niet ongeperforeerd verstrekt 
Omtrent den omvang van de verstrekte hoeveelheden kan 

ik geen nadere mededeehngen doen 
Aan Hoogach'end, 

de fa Bohlmeijer & Co Uw dw. 
Amste rdam. Pull 

Van de onwilkeui ig opkomende 3 vragen w a a r o m ' hoeveel ^ 
en waar ? (of waar ? h o e v e e l ' en waarom ') is de eerste door 
bovenstaand briefje beantwoord De beantwoording van de 
tweede vraag zal moeilijk zijn en moet op gissingen berusten, 
tenzij, wairvoor wij reeds moeite deden, officieel alsnog iets 
wordt medegedeeld Dat zulks noodig is om overdreven specu 
latie tegen te gaan, leert de practijk Wij hoorden van een com 
pleet vel, verkocht in Amsterdam door een bekenden postzegel-
handel aan een collega voor duizend gulden Zelf zagen wij aanbie
dingen in de eers te dagen van f 10,— per blok Zoo wij dezen 
laatsten p r j s ook te hoog achten, is vermoedelijk de prijs van 

50 cent voor een stel, waarvoor een bekend Haagsch handelaar 
verkoopt, werkelijk maiig. Zekeiheid omtrent een en ander is 
echter pas te verkujgen, zoo het Hoofdbestuur der P. & T 
officieel iets wil mededeelen. Dat de niet veikochte zegels werden 
ingetrokken moet onjuist zijn 

Nu blijft nog de derde vraag waar zijn deze veel begee ide 
zegels te verkr i jgen ' Daar het Hoofdbestuur der P & T hie i -
omtrent , voor zoovei bekend, nog gee re mededeehngen deed, 
moeten wij weer afgaan op hetgeen het gioote publiek vermeldt 
In het algemeen s tem' men hierin overeen, dat ze aan de 
»groote« kantoren niet verkrijgbaar waren, omieden het vooi deze 
kantoren te lastig geweest zoude zijn, de zegels met behulp van 
een schaar te distribueeren \ an de kantoien, waar ze wel verkrijg
baar waren respectievelijk geweest waien, werden ons genoemd 
Amersfoort, Be erwijk, Bilthoven, Borne, Deventer, Ede , Haar
lem, Zutphen, Zwolle 

Wie helpt ons dit lijstje comple t ee ren ' 
Nu nog iets betreffende de ongetande zegels zelf 
5 c e n t t y p e 1 8 9 9 , k l e u r r o o d De vellen schijnen he t 

restant te zijn der vorige uitgifte v an dit type Wij eindigdt n de^Ujds 
met oplaagletter F en de drukkersteekens X of een aan een Giiek-
schen rand he i inne iend figuurtje De ongetande vellen zijn even
eens met beide teekens gevonden en alleen met letter F op 
boven- en onderrand Zij zijn groot 200 zegels, 10 in de breedte 
en 25 m de hoogte. Op den linkerrand de telcijfers i - 20 en 
op den rechter rand 20—1. Alle vellen zijn gegomd. 

1 0 c e n t t y p e J u n i 1 9 2 2 ( = type 1899 met wijde 
arceei mg en grootere waarde aangifte), kleur grijs Alle vellen gelijk 
de ongetande 5 cent, oplaaglelter boven en onder 1, drukkers teeken 
har t of driehoek, eveneens alle vellen gegomd 

W I J catalogiseeren dientengevolge 

Postzegels 

1923 Jan 

1923 Jan 

Koptype van 1899 
ongetand 

5 cent rood 

Koptype van 1922 
ongetand 

10 cent grijs 

De eerste dezer zegels, ongebruikt, het ons de heer Sluijp Utrecht , 
zien De eerste gebruikte de heer Nifterik, Amsterdam 

Den anderen toezenders vriendelijk dank ' 
Nog bereikt ons het bericht, dat binnen enkele dagen aan de 

postkantoren opnieuw veistiekt zullen worden de ingetrokken 
luchtpostzegels van 10, 15 en 60 cent Ze worden/««/overdrukt 
en kunnen gebezigd worden voor de frankeering van gewone 
stukken 

Ned.-Indië. 
Het Terschil In grootte bfl de F laatd iukzege l s 

Velen verzamelaars zal het wel opgevallen zijn, dat men af en 
toe zegels van het groote formaat aantreft, welke iets kleiner (bij 
meet ing van boven naar onderen) zegelbeeld vertoonen, dan de 
meeste andere. Dit meikte ook de heer Parana , Amsterdam, 
op Ten einde zekerheid omtrent de oorzaak van dit feit 
te bekomen, schreef genoemde heer rechtstreeks aan den heer 
Pull, Controleur der P & T te Haarlem Hij verkreeg een zeer 
uitvoerig antwooid, hetwelk wij hier laten volgen-

W e l E d . heer. 
In Uw schrijven d d 23 Novembei j I, wijst U erop, dat er 

verschil bestaat zoowel in de breedte als in de hoogte van 
de Ned Indische frankeerzegels van 50 cent en f \,— 

U VIaagt, of voor die waarden twee geheel onafhankeli jke 
platen gebruikt zijn, en indien zulks niet het geval is, vanwaar 
dan het veischil komt 

BIJ de dooi U overlegde twee paren van 50 cent en twee losse 
zegels van f i,—, waarvan resp een paar en een zegel door U 
wolden aangeduid met de letter A, en resp het andere met de 
letter B, merkt U op, dat bij A de breedte is 21' / i mM en de 
hoogte 27 M , en bij B lesp 20}^ en 28 Indien U de opper 
vlakte van beide soorten betekent , zult U tot de merkwaard ige 
ontdekking komen dat deze bij het zegel van serie A bed iaag t 
573'/4 m IVI2 en bij dat van serie B 574 m M^, zoodat er een oppe i -
vlakte-verschil bestaat van 1/4 m M^' 

izTji^^^jciJw.'in'y.ij ;>»-^^ D r R . L E Ö N O E RAAT 
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Laat ik beginnen met de mededeel ing, dat er voor de tegen
woordige zegels \ a n N O Indie en Sur iname van 50 cent, f i,— 
en f 2,50 zoomede voor die van Curagao van 50 cent, f 1,50 en 
f 2,50 eene oorspronkelijke gravure is gemaakt, welke gediend 
heeft \ oo r den aanmaak van de drukplaten. Dieoorspionkelijke 
giavure (van dea heer D Hartmg) ziet er uit als vorengenoemde 
zegels, met dien verstande dat de land- en de waarde aandui
dingen er niet op voorkomen, U moet de daarvoor bestemde 
plaatsen op het frankeeizegel dus geheel wit denken 

Het behoeft weinig betoog, dat, indien men van eene enkele 
g r a \ u r e uitgaat, ae drukplaten voor elk der d u e landen afzon 
derlijk, geheel aan elkaai gelijk moeten zijn, daar de platen langs 
electrolytischen weg veivaardigd worden 

Vanwaar dan het \e rschi l ' ' 
To t goed begrip moet eene technische toelichting aan het 

antwoord voorafgaan 
De voren enoemde koloniale frankeerzegels zijn plaatdrukze 

gels, waai van de laagste waarde bij 50 cent begint Zooals U 
zult weten, ligt bij piaatdrukzegels de inkt boven op het papier, 
min of meer verdikt — beschouwing met een loupe zal U zulks 
duidelijk maken — teiwijl bij boekdrukzegels — dat zijn de waaiden 
lager dan 50 cent — de inkt geheel vlak op het pap er ligt 

Plaatdrukpapier moet, om te kunnen worden bedrukt , nat 
gemaakt worden , boekdrukpapier niet 

Elk stuk of vel papier heeft, voor zooveel de ligging van de 
\ezels betreft, twee richtingen de z g machinericht ing en de 
r ichting loodrecht daarop Onder machiner icht ing verstaat men 
de l ichting, waai in de pap zich tijdens den aanmaak van het 
papier voortbeweegt, men zou haai ook vezelrichtmg kunnen 
noemen , de richtmg loodrecht daarop heet de dwarsrichting en 
komt dus overeen met de breedte van de papiermachine. 

Elk stuk papier is r ekbaar , het eene meer dan het andeie 
Goed papier is zeer rekba i r , slecht papier, zooals b v courar ten 
papier daarentegen zeer weinig en scheurt onmiddellijk als men 
er aan trekt 

Maar ook is een groot veischil merkbaar , indien men papier 
uitrekt in de beide bovengenoemde l icht ingen, dus of in de 
machine of in de dwarsuchting In de dwarsrichting is de rek 
king het grootst en bedraagt dikwijls 8 procent, teiwijl het in de 
machinericht ing klein is en soms weinig meer dan 1 piocent 
bedraag t 

Indien men een vel plaatdruk frankeerzegels, b v van f i — 
N O Indie, mee t ovei den grootsten afstand \ a n het vel, dus 
over 10 zegels, en men meet dienzelfden afstand op den koperen 
drukplaat , dan bemerkt men, dat de 10 zegels, satnen plus minus 
7 m M kleiner zijn geworden, het vel past dus met meer op den 
drukvorm De oorzaak ligt daarin, dat het papier nat, dus uit 
gerekt , bedrukt, en onder het drogen «eei ingekrompen is 

Worden niet alle vellen met dezelfde richting op de drukplaat 
gelegd, b v een aa r t a l volgens de machine- of vezelrichtmg en 
een aantal volgens de dwarsrichting, dan zullen die vellen, na 
te zijn gedrukt en gedroogd, niet meer aan elkaar gelijk zijn 

Dit geval nu heeft zich voorgedaan bij het drukken van de 
N O Indische frankeerzegels van 50 cent en f i,— 

Er wordt steeds get iacht en zulks is in het belang \ a n den 
d rukke r met het oog op de z g uitschotten bij het perforeeren 
de vellen zooveel mogelijk in dezelfde l icht ing op de drukplaat 
te leggen, doch dit is niet altijd mogelijk Indien de vellen 
zuiver vierkant, dus even lang als breed zijn, kan het licht voor
komen dat een partij vellen niet met dezelfde vezelrichtmg op 
eer.e andere partij komt te liggen , immers in de papierfabriek 
wordt het, in eindelooze banen gemaakte papier tot vellen ge
sneden en op stapels gelegd, waarbij met altijd met de machine 
en de dwarsrichting rekening wordt gehouden 

De mogelijkheid is niet uitgesloten, dat bij de piaatdrukzegels 
van Suriname en Cuiafao zich hetzelfde verschijnsel voordoet of 
zal voordoen 

De overige door U gestelde viagen, o a o ' e r het verschil van 
den medaiUonvorm van de door U toegezonden zegels, welke 
hieibij teruggaan, vinden hunne beantwoording in vorenstaande 
toelichting 

Hoogachtend, Uw dw. 
Pull , 

Controleur bij de 
Posterijen en Telegrafie, 

W I J meenen den heer Paraira een warm woord \ a n dank te 
moeten brengen voor zijn stap, die deze opvallende kwestie 
zjo'n duidelijke uiteenzetting en verklar ing verschafte. 

De heer Cramei, Weltevieden, zendt ons 2 hoekpaartjes 
van de nieuwe 40 cent, groen, waaraan duidelijk is te zien, dat 
dit zegel niet door een drukking vervaardigd werd, doch door 2 
drukken De eene drukking biengt het zegelbeeld aan, zondei 
het getal 40, de tweede drukking alleen het geial 40 Niet 
alleen, dat daardoor het getal 40 vaak in kleur meer of minder 
afwijkt van de rest van het zegelbeeld, maar ook is het getal 
met steeds op dezelfde plaats terecht gekomen Daar 
hier dus met twee platen gedrukt is, hebben wij ook twee druk 
kersteekens (gelijk bij de tweekleurige zegels van Nederland) 

Tevens zendt ons dezelfde geachte medewerker 2 foto's waaruit 
blijkt, dat bij een vel der 20 op 221.4 cent de hoek omgeslagen 
was \oor het aanb 'engen van den opdruk De opdruk kwam 
daardoor op de achtei zijde van het vel terecht en heeft dit vel 
dus een zegel (de linker bovenhoekzegel) zonder oveidruk 

Cura9ao. 
De heer Paraira, Amsteidam, zendt ons nog ter inzage 

de op bl 166 gemeldde 2 soorten y'/j cent met grove tanding 
Het kleurverschil bij de oplagen B en C is indeidaad opvallend 

Tevens ontvangen vvij van denzelfden geachten inzerder een 
ex 50 cent, getand 11 11 Deze tanding was, veigissen vvij ons 
niet, tot nog toe onbekend 

Wij catalogiseeren 
Postzegel Koloniaaltype, groot formaat 

hjnperforatie 11 X ' • 
1922 50 cent gioen. 

1 Poststukken. 1 
Neder l and De heeien Bohlme>er en Broekman geven mij 

op als te zijn verschenen met de bekende opdiukken 
A C 43 rt II 
D : 43 « I 
Br L e v a n t e Op de Engelsche dubbe lkaar t van iV^ -f i ^ 

p (groot formaat) werd de nieuwe waarde zwart opgedrukt 
(Amateur ) 

Br 4V2 + 41/^ pi op i ^ -f Il/J p 
Danzigr Twee nieuwe kaarten met zwaiten opdruk 
Br 1,50 M. op 80 pf rood 

3 M op 80 pf rood. 
D a i t s c h l a n d Met den bekenden waardestempel en in dezelfde 

ui tvoeiing ontving ik nu 
Br 1,50 - f 1,50 M paarsblauw 

3 M paarsblauw 
De meeste enkelkaarten zijn ook getand verschenen 
Egypte Met het Engelsche wate imerk verscheen eennieuwe 

omslag 
Env 5 mill lichtrose, form c 
Czechoslowakie De heer L E Bo=ch te Epe zendt mij een 

kaart van dit land van 8 Heller groen met Keizer Kaïel en den 
bekenden, grooten monogramopdiuk »C S R «, echter ontbreekt 
de daaibij behoorende waarde »— 10 —-« Zonder positief te 
kunnen zeggen, dat deze kaai t met echt bestaat, vermeen ik m 
het monogram afwijkingen te ontdekken, met dat hetgeen op mijn 
andere exemplaren voorkomt Ik houd dit stuk beslist vooi 
valsch Een weinig voorzichtigheid komt mij zeer vvenschehjk 
voor. 

N. Z Wales In Serf wordt op bladz 365 melding gemaakt 
van diensteveloppe \u met 6-voudigen doorbalkten waarde' tem-
p e l , nog neigens vind ik gecatalogiseerd, dat de dienstenve-
loppe no 2« (2 pence blauw opdruk O. S ) ook op deze wijze 
voorkomt 

Ruuienië Alweer nieuwe kaarten m het t )pe van de kaai t 
van I L e i , Koning Ferdinand in een cirkel, waaronder waarde 
en landsnaam 

Br. 50 b geel op vvit, op grijs 
50 b oranjerood op wit. 

WATCKGRAArSMCCn. - N . Y A A R tCt 0 ^ D I R . L E Ö N D E RAAT 
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Soadan. Ik haas t mij iets mede te deelen over een enveloppe, 
die ik in April '22 in dit tijdschrift catalogiseerde. Ik vermeldde 
toen als onbekende de enveloppe van i mill, bruin met den 
bekenden opdruk van dit land. Het blijkt mij naar officieele ge
gevens uit Egypte , dat dit stuk nooit voor Soudan is overdrukt, 
en dat ze dus valsch is. Bij nauwkeurige beschouwing zijn wer
kelijk verschilpunten te vinden. 

1 ;Ä:: m Afstempelingen. 
:''.t.': ..J.".t.. 

:: 
Kederliind. Wij zagen uit Amsterdam, het eerst d d. 25.1.23, 

een z.g. alternatief continueerend machinestempel. Afgewisseld 
door den plaatsnaam-datumstempel richt de post de volgende 
verzoeken tot he t correspondeerend publiek: 

1 A D R E S S E E R w U W | 
P O S T S T U K K E N =o=| 
V O L L E D I G M/= M E T j 
S T R A A T & N U M M E R | 

V E R M E L D OW O O K o»3 

U W OW EIGEN OW AIJRES 

A L S OW A F Z E N D E R 

U --m H E L P T ow DE ow POST 

Neder l . Indië . De heer Stolp toonde ons een per luchtpost 
verzonden brief, welke aan de achterzijde een zeer groot rond-
stempel had uit Weltevreden met omschrift: 

NED. IND. P O S T - TELEGRAAF en TELEFOONDIENST, in 
het midden de da tum in omliisting, in he t bovenste segment 
de zeer kleine afbeelding van een vliegmachine en in het onderste 
VLIEGPOST, verder onderaan de p l aa t snaam 'WELTEVREDEN.* 

België. Op de dienstenveioppen van het Bureel der Post-
checks te Brussel, aan den achterkant geheel met particuliere 
reclame bedrukt , komt naast den datumstempel met omschrift 
BRUXELLES—CHFQUES * BRUSSEL—CHECKS * de conlinu-
eerende machines tempel voor: 

P R O P A G E Z 
= L E = 

V I R E M E N T 
P O S T A L 

B E V O R D E R 1 
= DE = 1 

P O S T O V E R -
S C H R I J V I N G 

Dttitsehland. Bad Flinsberg heeft een typischen steinpel om 
reclame te maken en liefhebbers van Ski-loopen te trekken. 
In het bovenste segment een duidelijke afbeelding van een Ski-
looper, in het onderste „ W i n t e r s p o r t p l a t z " en omschrift 
„Kurort « BAU FLINSBERG (ISERGEBIRGE)". 

Buckow heeft een groote dubbelringstempel met inschrift: 
BUCKOVV (Kr. LEBUS) • Bade- und Luftkurort * Märkische 
Schweiz "* 

Voor het 15e Esperanto Wereldcongres wordt bijtijds reclarne 
gemaakt door een continueerend machinestempel uit Nürnberg. 

VIZITU LA XVan UNIVERSALAN 
KONGRESON DE ESPERANTO 

2a—8a DE AUGUSTO 1923 
it NÜRNBERG H, 

B E S U C H E T AUG. 1923 DEN 15. 
ESPERANTO—WELTKONGRESS 

St. Elasten heeft een gioote dubbelringstempel, waarin behalve 
de datum ,, Weltbekanntes—Höhenkurort » Jahresbetrieb , ST. 
BLASIEN (SCHWARZWALD). 

Sülzhayn groote dubbelringstempel ir.et inschrift: 
Klimat. Sommer- und Winterkuror t SÜLZHAYN (SÜDHARZ) 
Enge land . Op een vraag van een onzer lezers, wat de letter 

„L" beteekent in stempels uit London E. C. en F. S., daarin 
voorkomend in plaats van het uur onder den datum, kunnen 
wij dank zij de wplwillendheid van Mr. N. E. Wall is berichten, 
dat „L" de afkorting is van „Late" op drukwerk dat gepost 
wordt na 3 uur 30 n.m. Woordelijk schrijft onze vriend ons 
hieromtrent : »British postmarks latterly have sometiines inclu-
sded „L" in lieu of clock time when used to obliterate printed 
»matter prepaid ^ d. and posted (L)ate, i.e. after 3.30 p . m.« 
Many thanks ! 

Misschien zullen de stempel-specialisten reeds bemerkt hebben 
dat vanaf i Januar i jl. bijna alle zg. T>Hey Dolphin«, machines 

als p laatsnaamstempel nu een dubbelcirkelstempel hebben, 
hetgeen voor dien datum niet het geval was. Wij zagen deze 
nieuwe stempels reeds uit bijna alle groote steden en voor alle 
4 in koers zijnde propagandastempels (British Industries Fair, 
British Empire Exhibition 1924, Cable to Canada etc. en Post 
Early in the Day.) 

Zwitserland. Basel 2, Bern I, St. Gallen 1 en Zürich i stem
pelen nu links van den datumstempel 

MARKE OBEN RECHTS 
DANEBEN RAUM FÜR 

r'"'-! S T E M P E L ^ ' 
- i_r '-LP 

terwijl Geneve i en Latisanne i hetzelfde in de Franscbe taal 
doen, nl. 

Timbre-poste ä droite en haut 
laisser ä cöté place 

_l~i _r~i 
L J pour timbre ä date 1 ZI 

L a u s a n n e . De speciale stempel, gebruikt op het tijdelijk bij
kantoor in de nabijheid der Conferentiezalen, is een rond stempel 
X CONFERENCE POUR LA PAIX EN ORIENT X . onderaan 
LAUSANNE in het midden de datum b.v. — 8.i 23 — 18 en 
hierboven en onder 2 segmenten waarin cijfers. Hoeveel van 
dergelijke stempels zullen we nog te zien krijgen eer de wer
kelijke vrede er is! 

Ve reen igde Staten. Evenals in 1920 en 1921 stempelde 
Washington [D. C) gedurende eenige weken in December 1922 

MAIL 
EARLY 

FOR 
CHRISTMAS 

Baarfrankeeringen. 
Dnitschland. De voortdurende porto-verhoogingen als gevolg 

van de gedeprecieerde valuta en groote postdeficieten veroorzaken 
steeds nieuwe »Barfrankierungs -stempels. Uit Dresden-Altstadt, 
Hamburg en Pössneck zagen we een langwerpige n achthoekigen 
rooden stempel, bovenin »DEUTSCHES R E I C H , en in het 
midden een groot cijfer 8 0 0 (Pfennig), uit Pössneck II een 
met inschrift 1 2 M . en uit Berlin 2I met 1 5 M . 

Begonnen 20 December 1920 met 10 en 40 Pfg-stempels in 
zwarten inkt, kennen we nu stempels van 15 (2 Typen) 30, 40, 
50 (2 T. j , 60, 75, 80 (3 T ) , 100 (3 T.), 125 (2 T.) , 150, 200, 
300, 400, 500 en 800 (Pfennig) 12 en 15 M. en daar i Maart a s. 
het porto wederom verdubbeld belooft te worden, zullen ei nog 
wel hoogere waarden volgen. Sedert i Augustus 1921 is er een 
ambtelijk voorschrift rooden inkt te gebruiken. De stempels van 
31, 60 en 75 Pfg. zijn slechts op enkele kantoren en dan nog 
zeer korten tijd, gebezigd en daarom zeer zeldzaam. 

Vóór dien lijd hadden reeds in Beieren en Wur t emberg 
franco-stempels ä l, 2, 3, 5 10 en 20 Pfg. bestaan in zwarten, 
rooden en violetten inkt, welke nu zeer gezocht zijn, 

Oos 'enryic . Om dezelfde reden ook hier steeds hoogere b e ' 
dragen. In het zelfde type als afgebeeld in het vorige n u m m e r 
zijn stempels ä 80 en 300 kronen verschenen, znodat hiervan 
nu de volgende waardestempels bes taan: 5, 15, 20, 25, 4o, 80, 
120 en 300 kronen. 

Naar aanleiding van een vraag door een belangstel lend lezer 
gesteld, kunnen we mededeelen, dat de continueerende machine-
stempels uit Duitsche plaatsen, met plaatsnaam waarboven of 
onder »P.Sch.A.«. dienststempels van hel »Postscheckamt« zijn. 

De officieele omslagen, gebruikt door den postchequedienst 
worden tegenwoord'g, evenals de randen der postzegelvellen, 
links met reclame bed ruk t ; in Berlijn adverteer t een Leipziger 
pennenfabriek op deze couverten. 

P<»STrEGet;HÄNOEU;^, ^ J ^ ^ W ^ J T v J k l E f fl;- g* ^ ^ DIR. LEON D E RAAY = . ^IliT-TELi^XtriP: .6«55 
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Mededeelingen voor dit nummer ontvangen van Mevr. Bsse 
Van HeerdtKolff en de beeren L. G. Barentsen, W . P Costerus Pzn., 
H. F. Julius, A Makkreel Hzn., H. Treitel, P. Vredenduin Jr,, 
N. E. Wallis en D. Bastenhof. Hartelijk dank! 

Trg . 

De „Registreds" van Rhodesia en Britscb Fyassaland. 
Het is mij meermalen gebeuid, dat een verzamelaar mij vroeg, 

of de mij dan getoonde enveloppe voor aangeteekende brieven 
(registred) van het eerste of van het tweede bovengemelde land 
was. Hoewel Senfs catalogus bij beide landen een afbeelding 
van de waardestempels geeft, is een dergelijke viaag toch wel 
eenigermate te excuseeren, daar zij zeer veel op elkaar 
gelijken. Beiden vertoonen het zelfde landswapen, gehouden 
door 2 herten, erboven een leeuw; er onder een band met 
»Justice, Commerce, Freedom«; hieromheen is een ovale band 
met »THE BRlTiSH SOUTH AFRICA COMPANY«. 

Bij Rhodesia bevindt zich vrijwel vlak onder dit geheel een 
band met »REGISTRATION FOUR PENCE«; bij Br. Nyassaland 
staat deze band met »TWO PENCE«, in plaats van »four«, wat 
lager om ruimte te geven aan een vierkant schildje met 
»BRITISH CENTRAL AFRICA«. 

Deze vvaardestempels bleven van 1892 resp. bij Rhodesia tot 
1910 (vermoedelijk nog langer), bij Br. Nyassaland tot 1894 in 
gebruik. Daar de Senfcatalogus hieiover met altijd juist is, 
meende ik goed te doen hierover een korte beschouwing te houden. 

Zooals Senf reeds aangeeft verschenen de registreds van Rho
desia in 2 formaten, t.w. G (152 X 96 m.M.) en H ^ (225 X ' o ° 
m.M.). De waardestempel is ultramarijn in veiscliillende nuancen; 
hij vertoont twee zeer duidelijk te ondeischeiden typen, wat de 
grootte van de letters om het wapen betreft, ook de uiteinden 
van den band met »REGISTRATION« zijn niet steeds dezelfde ; 
er zijn althans bij het l inkereinde 2 of 3 krullen gearceerd. 
Gemakkelijker zijn de verschillende drukoplagen vast te stellen 

Rhodesia. Br. N)assaland. 
bij den voordruk op de adreszijde ; de eerste regel luidt hiervan 
»BRITISH SOUTH AFRICA COMPANY«. Bij formaat G vond 
ik voor dezen regel de volgende m a t e n : 78, 8o> j , 83 en 84 m.M.; 
de lengte en de stand van » R E G l b T R E u L E I T E R « hieronder 
zijn bij elk dezer maten, ten opzichte van den eersten legel, 
steeds anders . Bij het g'oote formaat zijn deze afmetingen 105"̂ '2 
loöV^ en 1 0 7 ^ m.M.; ook hier is de stand ten opzichte van den 
2den regel steeds verschillend. In plaats van de opgaven van 
Senf, die resp. 3 en 2 voordruktypen opgeeft, meen ik er 4 en 
3 te bezitten. 

Bij Br. Nyassaland verschenen de eerste registreds in dezelfde 
formaten, elk echter met 2 verschil lende voordi ukken : het ovaal 
n.I. met R geeft dezen letter met 2 gelijke beenen of met een 
zeer ver lengd l inkerbeen. De meening van Senf, dat de 3de en 
4de regel met »This Letter, etc.« bij het iste Riype in antiqua 
letters, bij het 2de in grotesk letters zijn gedrukt , moge voor het 
groote formaat waar zijn, bij G is het beide malen antiqua. De 
eerste regel luidt hier : »BRITISH CENTRAL AFRICA 
ADMISTRATION«. 

Gezien den korten tijd, dat deze omslagen in gebruik waren, 
zouhe tmi j verwonderen, als men soortgelijke typen als bij Rho
desia aantrof. Reeds in 1893 werd de porto van 2 op 4 pence, 
gelijk in de zusterkolonie, g e b r a c h t : dat .deze verhooging ver
moedelijk eenigszins overhaast ging, moge b'ijken uit het feit, 
dat de oude waarde met de pen werd veranderd en wel op 3 

verschillende wijzen: ie Four Pence, zwar t ; 2e 4 d. met roode 
streep d o o r de oude waarde ; 3e 4 d. zwart o p de oude 
waarde ; de typen i en 2 vond men tot heden slechts op het 
kleine, i en 3 alleen op hef groote fo rmaa t ; onder de nieuwe 
waarde bevinden zich de initialen van den postmeester; bij type 
I zijn die mij niet bekend ; bij type 2 vermoedelijk G. E H . ; 
bij type 3 G. Cl. Q. In 1894 verschenen de ou'ie omslagen met 
zwaiten, typographischen opdiuk. nu echter in 2 t y p e n : 
ie »FOUR« en 2e »FOUR PENCE«. Zeer waarschijnlijk, zijn 
al deze opdi ukken aangebracht op s tukken met beide typen van 
R, hetgeen echter door de zeldzaamheid niet met zekerheid is 
te zeggen; de mij bekende opgedrukte couverten hebben alle 
de R met het lange l inkerbeen, behalve een gioot formaat 
enveloppe met geschreven 4 d., zwart (type 3), die de R. met 
gelijke beenen heeft. 

Een merkwaardige, niet gecatalogiseerde afwijking voimt een 
zich in mijn collectie bevindend couvert, groot formaat, met 
»FOUR PENCE« o v e r d r u k t e n waardestempel van Br. 
Nyass j land ; op de adreszijde echter staat de voordruk der 
Rhodesiaenveloppen, n.1. Br. S." Afr. Company (lang loB'/j m M.) 
inplaats van Br. Centr. Afr. Administration« ; het stuk is goed 
gebruikt in 1895 van Chiiomo naar Berlijn. Momenteel kan ik 
nog geen verklaring voor dit stuk v i n d e n ; het lijkt mij uitge
sloten, dat de Nyassalandwaardestempel bij toeval gedrukt zou 
zijn op een Rhodesia formulier, zooals indertijd geschiedde met 
een Ceylonwaardestempel op een Transvaalformulier. 

Zouden de i/erzamelaars hun collecties eens willen nazien en 
mij mededeelen of zij ook dergelijke s tukken bezitten en in welk 
formaat; tevens of het stuk ook niet overdrukt bestaat, hetgeen 
mij wel waarschijnlijk voorkomt; het lijkt mij voor den nieuwen 
catalogus nogal van belang. 

W. P. COSTERUS P.ZN. 

Berlijnsche lierinncringcn. 
Onze voorzitter *) heeft in het voorlaatste nummer van het 

Maandblad eenige mededeelingen gedaan over de tentoonstelling 
te Berlijn. Wij hebben echter daar philatelistisch zeer genoten 
ook buiten de tentoonstelling (ook nog wel op andere wijze), 
waarover zeer kort het volgende. 

Buitengewoon belangwekker.d was o.m. het bezoek aan het 
Rijkspostmuseum, waarvoor wij van den heer Lindenberg een 
afzonderlijke uitnoodiging hadden ontvangen ; wij konden daaraan 
echter geen gevolg geven, maar voegden ons bij de tentoonstelling
bezoekers, die op een aangegeven uur in het museum zouden 
tezamen komen. De heer Lindenberg toonde ons eerst de zegels 
van viijwel alle landen, ongebruikt , waarbil niet gelet was op 
tanding, watermerk, enz.; deze waren geheel geplakt op dunne, 
witte cartons en achter glas in draaibare ramen vertoond ; zoo 
ook de posts tukken; ook hierbij was nie t ge'et op formaat, 
papierkleur, watermerk, snede, enz. Deze zaakjes behooren tot 
hetgeen het bezoekend publiek te zien krijgt naast de vele 
andere bezienswaardigheden, o a. een groote afdeeling over de 
luchtpost. Het oudste Mauritiuszegel hangt in een afzonderlijk 
kastje achter een gordijntje, waarnaast gedurende de bezoekuren 
steeds een suppoost. Hierna verkregen eenige van ons een 
uitnoodiging om met den directeur de meer uitgewerkte ver
zamelingen te bezien ; zoo werd ons o.m. Nederland getoond, 
dat goed vertegenwoordigd was op zegelgebied, slecht voor 
poststukken ; deze laatste worden in de bekende opvouwbare 
Senfmappen geborgen. Bij ons land frappeerde ons een zegel 
van i '/j cent, blauw, dat in oplosbare kleuren zou gedrukt zijn; 
toen ik daarop mededeelde, dat dit, voor zoover ik wist, niet 
in Nederland bekend was, zei de heer Lindenberg tot zijn onder
d i i ec teur : »Versuchen Sie es mal , hetgeen natuurlijk niet werd 
opgevolgd. Als groote kostbaarheid liet men ons een strip van 
4 stuks van het eerste Saksische zegel zien. 

Van den verzamelaar naar den handelaar Kosack. Ontvangen 
door den chef de bureau, daarna door gangen en langs t rapren 
eindelijk in het privaatkantoor van den voornaamsten Berlijnschen 
handelaar, maar steeds langs laden en kasten met zegels, zegels, 
zegels. 

Schatten worden ons vertoond, waarnaar ieder verzamelaar zou 

•) Hier wordt bedoeld: de voorzitter van den Ned. Bond. 

KtMmtlWilW 
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l ikkebaarden; proeven van poststukken van tientallen landen 
worden ons voorgelegd. De eerste Nederlandsche uitgiften zijn 
vertegenwoordigd door honderden exemplaren, zoowel los als in 
a lba ; zeker 30 bruinerand briefkaarten; alles is op de keurigste 
wijze geordend. Behalve een rood electrisch lampje, dat dadelijk 
ontstoken wordt in de kamer, waar de heer Kosack zich bevindt, 
frappeert mij op een boekenkast met philatelistische lectuur een 
doos met allerlei onooglijke stukken ijzer, achter glas ; het zijn 
de brokken van granaten en bommen, die bij de beschieting 
van het keizerlijk paleis, dat slechts door een gracht van het 
huis van den heer Kosack is gescheiden, bij vergissing in zijn 
perceel zijn terecht gekomen. 

De besprekingen, die wii met de kopstukken der Duitsche 
Philatelie — Lindenberg, Ascher, Stenger, Genth, Sommerfeldt 
enz. — hadden, over een mogelijke samenwerking der nationale 
bonden, bewees ons, dat men daarvoor in Duitschland ook veel 
zeer veel gevoelt ; ook een Fin, Granberg en een Griek, Argyro
poulos, meenden wel iets in hun landen hiervoor te kunnen 
verrichten. W. P. C. 

: De Republiek Lithauen. •: 
Het ligt niet in mijn voornemen een wetenschappelijke ver

handeling te geven van de zegels van dit land, doch uitsluitend 
is mijn doel de verzamelaars eenigszins op de hoogte te brengen 
van de vele uitgiften van dit land sinds het als onafhankelijke 
staat te voorschijn trad uit den grooten wereldoorlog. 

Daar er — dit weet ik uit ondervinding — zeer vele verza
melaars hier te lande zijn, die deze zegels gaarne verzamelen, 
en in verband met de in de laatste weken verschenen opdruk
ken op restanten van oudere zegels, het gevolg van het invoe
ren van een nieuwe muntwaarde, acht ik het niet ondienstig, 
hieronder een lijst te laten volgen, waardoor belangstellende 
verzainelaars goed georiënteerd worden op dit verzamelgebied. 

Als eerste hulpzegels verschenen op 31 December 1918, de 
volgende zegels, zeer primitief gedrukt in vellen van 25 stuks, 
getand ir'/2 maar waarvan de buitenste zegels in het rond 
ongefand zijn, zoodat er slechts 6 zegels in ieder vel zijn, die 
rondorn aan alle 4 zijden getand zijn. 

Zwarte boekdruk op roomkleurig papier, is het inschrift: 
„Lietuvas 10 skatiky pasta" 

in vief regels, omlijst door een vierkant van ronde cirkeltjes 
bijna aanaangesloten. 

Met dunne cijfers : 

Met dikker cijfers: 

iiSéfêi}° Sk. op zwart. 
15 » » » 
20 » » » 
30 » » » 

Alle zegels zijn zonder gom. 
In December verscheen ook een provisorisch zegel voor de 

stad Rossseni met opschrift: (>3"^Mf*ï 
„Raseiniu Apskricio Pasto Zenklas"^' ^ ' 

en waarde in 6 regels, met vierkante omranding, waarvan de 4 
hoeken een versiering hebben. Getand 1154. 

15 K(opeken) zwart op groenachtig blauw papier. 
De tweede uitgifte is gelijk aan de eerste, doch hier zijn alle 

cijfers dikker en zijn eenige andere waarden toegevoegd, 
jo Sk. zwart 40 Sk. zwart 
15 » » 50 » » 

Mij is medegedeeld dat beide bovenstaande uitgiften te Wilna 
gedrukt zijn geworden, doch ik geef dit als zoodanig weer. 
Later zal blijken of dit zoo is. 

De volgende uitgiften zijn te Kowno gedrukt en uitgegeven 
28 Januari 1919 en ofschoon op dezelfde wijze als hieiboven 
beschreven uitgevoerd, is de zetting anders. De omranding 
vertoont hier ovale cirkels en met grootere tusschenruimten. 
Ook de druk is afwijkend van de vorige. ^;J!? '. 

10 Sk. zwart. 20 Sk, zwart. ' ? T 9 ^ K 
1 5 » » 30 » » 

In de vellen van de 15 Sk. waarde komt een foutdruk voor 
namelijk: 5 Sk., schijnbaar door het wegvallen van het cijfer i. 
Dit komt op elk vel een maal voor. 

18 Februari 1919 zag weer een uitgifte (Kowno) verschijnen, 
waarvau de opdruk bestaat uit drie regels namelijk : 

,,Lietuvos — pastas — 10 Sk" 
10, 15, 20, 30, 40, 50 en 60 Sk. in zwart op roomkleurig papier. 

Een eigenaardigheid van deze serie is, dat de Éo Sk. in de 
volgende serie gediukt en uitgegeven wordt. Dit kwam nam. 
doordat de volgende serie in vellen gedrukt werd van 5 X 4 
zegels van alle waarden, dus 7 X 20 zegels, en de ontbrekende 
60 Sk. van de vorige uitgifte hierbij gedrukt weid. Dus in 
vellen van 160 zegels. De laatste provisorische uitgifte (Kowno) 
is gelijk aan de voorgaande, behalve dat de waaide nu ^aange
geven wordt aan beide zijden van de cijfers namelijk: 

„Sk. 10 Sk." 
10, 15, 20, 30, 40, 50 en 60 Sk. zwart op roomkleurig papier . 
Het is mijn doel niet om alle foutdrukken hier te noemen. 

Laat ik U maar zeggen dat er egn massa foutdrukken te vinden 
zijn, zooals ontbrekende letters, cijfers, punten, ovale en ronde 
cirkels, groote en ontbrekende cirkels. 

Zij die deze zegels wenschen te specialiseeren zullen een 
uitgestrekt veld hebben om hier een mooie verzameling bijeen 
te brengen. 

In Februari 1919, ontving men de eerste definitieve zegels, 
die gedrukt werden te Berlijn op zoogenaamd broodkaarten
papier, d. w. z. grijs dik papier met zijden draden, watermerk 
wafel, getand 13 : l o ^ , 14 : l i i ^ en i i i / j : loj/ji. 

Hiervan werden slechts 3 waarden ontvangen en deze wor
den algemeen erkend als proefleveiing; ze zijn daaraan ook 
herkenbaar, dat het wateimerk er vertikaal in staat, b e teeke
ning kan U in eiken catologus aantreffen. 

10 Sk. karmiin, 15 Sk. violet en 30 Sk. oranje. 
De oplaag hiervan was 10000 s tuks ; ze waren in circa 8 dagen 

uitverkocht. Hierop werd de nieuwe zending ontvangen die a ' s 
volgt is samengesteld. Watermerk hoiizontaal, teiwijl van het 
oude papier ook met vertikale watermerk werden gevonden. 
Ik zal dus die met vertikaal watermerk aanduiden met een V. 
De tanding is zeer verschillend ; de volgende variëteiten koi ren 

: I2t4 en i i H : 12. 
4o skat roodbruin H. 
50 » blauwgroen V. 
75 » oranje en karmijn V. 

voor: wVi : 14V2, 
10 skat karmijn 
15 » violet 
20 ' » blauw 
30 » oranje 

I I : 12, 
V & H. 
V & H. 

H. 
V & H. 

In 

l Auksinas, grijs en donkerrooil'_ ,IC ■ 
"3 » l ichtbruin , . . H . 
5 » blauwgtoen " fif''H. 

   ■  ■ iSS:'* 

■ ? ^ 
Maart was er weder behoefte aaff è| t^iÖeiiwe uitgifte en 

en ontving men uit Berliin dezelfde teekeriin'gen, doch ditmaal 
op wit papier, watermerk dikke golvende liinen, ver t ikaa l ; 
alleen bij de 50 en 75 Sk. horizontaal. Getand i iVj of i4.'_~S. 

10 skat, karmijn, 50 skat. blauwgroen, xi^ip 
15 > violet. 75 » oranje en1?anH§ft.' 
20 > blau"w." I Auk. grijs en donkerrood. 
30 » oranje. 3 » l ichtbruin. 
40 » roodbruin. 5 » blouwgroen. 
Men schijnt veel van deze zegels gebruikt te hebben , of wat 

mij meer verklaarbaar schijnt, veel voor de verzamelaars noodig 
te hebben gehad, daar in hetzelfde jaar de derde zending uit 
Berlijn aankwam. 

Deze uitgifte verscheen in anderen kleurendruk en de hoogere 
waarden werden nu in grooter lettertype aangegeven. Water 
merk hetzelfde. 

10 Skat vuurrood. 60 skat violet en rood. 
lila. 75 > bruingeel en rood. 
donkerblauw. i Auk. groen en rood. 
okker. 3 » bruin en vuurrood, 
bruin. 5 » groen » » , 
olijfgroen. 

Ten gevolge van het indringen van het leger van Bermond 
waardoor Noord Lithauen van Kowno afgesneden werd vond 
d" postdirectie het noodzakelijk een zegel uit te geven te 
Felsiai waarvan hij de woorden met inkt invulde. Het is een 
gehektografeerde ronde stempel in violet op gewoon en gelini
eerd papier. Of dit volgens onzen geachter heerHoofdredacteur 
een officieel zegel is of niet, laat ik achterwege. Ik heb he t 
hier slechts aangegeven als behoorende bij de verschillende 
uitgiften. 

( ) Sk. zwart, afstempelen, »Apmoketa«. 
18 Februari 1920. Tengevolge van het tweejarig bes taan 

van de Republiek werd een herinneringsserie uitgegeven in 
diverse teekeningen en formaten vooizien van het j a a r t a l : 

„1918 II 16" 

IS 
20 
30 
4o 
50 

PI7.STZEGEI.HANDEI. — . ^ ^ " V A Éi. W9 È. ^ <^ » 
WATERGRAAFSMEER • J W i ■ WMK # % ■ m . •► W ^ • ^ _ D I R . L E O N D C RAAY 
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10 skat 
15 » 
20 » 
30 » 
4o » 
50 » 

donkerrood. 
lila. 
blauw. 
bruin. 
bruin en bl 
donkerrood. 

getand i i l ^ op dik wit papier. Steendruk, watermerk kruislijnen. 
60 skat lichtviolet. 
80 » violet en rood. 

I auks groen en rood. 
3 » bruin en rood. 

groen. 5 » blauwgroen en rood. 

(Hiervan zijn ook ongetande exemplaren bekend.) Deze uit
gifte was slechts drie dagen in het verkeer. 

25 Augustus 1920. Ter herinnering aan de eeiste Liih.'usche 
constitutie werd weder een sene uitgegeven, beslaande uit 
diverse teekeningen en formaten op dik «it papier. Wate imeik 
als vorige, getand i l ' j , met opschrift: 

„Stegiamasis seimas 1920" 
10 
IS 
2 0 
^ 0 
4o 
50 
öo 

skat 
» 
» 
» 
» 
» 
" 

rose. 
donkerblauw en 
l ichtgroen. 
bronsbruin 
olijf en violet. 
bruin en oranje 
rood en oranje. 

gnjs, 80 skat zwart rood en 
lila. I auks giijs en geel. 

3 » grijs en groen. 
5 » grijs en violet. 

Van deze sei ie is de 10 skat 
ongetand bekend. 

Ook deze serie was slechts drie dagen in verkeer. 
De volgende zegels in dezelfde teekeningen, zijn ook Lekend, 

doch of zij een offic eel karakter dragen, laat ik o\er aan den 
heer Hoofdiedacteur, om te beslissen *). Ik meen dat ik ver
plicht ben hiervan melding Ie maken. 

20 Skat lila en blauwgroen. 
4.0 » groenolijf en violet. 
50 » lila en bruin 
60 » Smaiagdgroen en karmijn. 
80 » groen, rood en zwart. 

Hiervan werden slechts 2000 stuks gedrukt en volgens be
richten in veikeer gesteld en gebruikt . 

Als nalooper van de Berlijnsche zegels, doch ditmaal te 
Kowno gedrukt verschenen in 1920/21 nog de volgende waarden 
in dezelfde teekening maar zonder wateimeik. 

15 skat lila ongetand, getand 11}.^. 
20 » donkerblauw » , » » 

met watermerk wafel 
20 skat donkerblauw, watermeik H en V, 

getand i i H ) ongeland. 
4o » geelbruin, » » » 

In Mei 1921 verschenen de definitieve zegels in verschillende 
teekeningen en formaten, op dun papier, watermerk wafel, 
gedrukt te Kowno. 

ivvrvvitnmvvwv^ 

t«a;««Ji«MUUiife*MMy^ 

10 skat rose. 
15 » violet. 
20 » ultramarijn. 
30 » bruin. 

1 auks groen en bruin. 
2 » blauw en rood. 
3 » brum en blanvv. 
5 » grijs en lose. 

*) Waren proefdrukken, die in nietrechtmatige handen kwamen en zoo 
Verkocht werden. (Hoofdredacteur). 

IÓ R Ö PA STAS ï 

AMMU 

mmii^w'^T^^W 

MUMM IAMMAAAAJ 

4o skat karmijn. 
50 » olijfgroen. 
60 » groen en violet. Ongetande zijn bekend van 
80 » bruin en karmijn. 20, 50 Skat en 5 auks. 
In groot formaat verschenen later 

10 auks rood en violet. 25 auks biuin en groen. 
100 auks rood en biuin. 

November 1921. Ter gelegen
heid van de opening van den 
luchtpost lijn Kowno —Konings
berg weiden de vol^jende zegels 
uitgegeven met opschrift: 

,,Lietuwa Oro Postas" 
l iggende vierkant foimaat, dun 
papier, watermerk wafel getand 
1 1 ! ^ . 

20 skat ultramarijn. 
40 » oker. 
60 » gl oen. 
80 » lichtrose. 

1 auks donkergroen en rood. 
2 » bruin en lila. 
5 » groenolijf en geel. 

(Van de i auks is ook onge
tande bekend.) 

Michel Catalogus vestigt de aan
dacht op der verzamelaars, dat in 
deze series vele foutjes te ont

dekken vallen. 
Ter herinner ing aan de opening der 

vliegpost werd in November 1921, een 
feestuitgave (?) uitgegeven. In diverse 
teekeningen en formaten, wit papier 
getand i i ! / } , vvatermeik wafel. 

20 skat oranje en grijsviolet 
4o > donkerblauw en rood. 
60 » violetblauw en olijf. 
85 » oker en donkergroen. 

1 auks bl.groen en blauw. 
2 » gi'ijs en rood. 
5 » lila en grijs. 

In Mei 1922 werd de eerste opdruk
zegel in Lithauen uitgegeven en wel in 

twee soorten opdruk, nam : 
4 auksinais op 75 oker en rood. 
4 » » 75 » » met streepen over de oude 

waarden, boven en onder gedeelte. 
Niet tevieden met de vliegpostzegels, daar men beweerde dat 

zij te groot van formaat waren, besloot men in Mei 1922 eenige 
waarden uit te geven in kleiner foimaat terwijl de lageie waar
den (met het oog op de verhoogde posttaiieven) achteiwege 
werden gelaten. 

Vliegzegels op dun papier, wate imeik wafel, getand 1114 lang 
liggend formaat Teekeningen als voorheen. 

2 auks blauw en lila. 4 auks bruin en rose. 
10 auks zwart en blauw. 

Bijna tegelijkertijd werd een serie vliegzegels uitgegeven in 
driehoek formaat (kaapsche zegels) op dun papier, watermerk 
wafel en getand i i J  j . 

Doordat men deze ook voor de gewone post zou kunnen ge

bruiken, werden deze voorzien van een opdruk : 
, , Z E N K L A S " over het woord „ISTIGIMAS" 
zooals het opschrift luidt. 

I auk biuin en rood. 3 auks violet en groen. 
5 auks blauw en geel. 

Begin September 1922 verschenen twee zegels voor het nieuwe 
hooge posttarief, maar deze nooduitgifte was spoedig waai deloos 
daar ook dit tarief te laag bleek te zijn, op wit papier, water
merk wafel, getand r i ^ . 

4 auks geel en blauw. 
8 auks groen en zwart. 

In November verscheen een groote serie postzfgels ter ge
gelegenheid van de erkenning van de regeering door deovei ige 
mogendheden en hebben als opschrif t : 

,,Lituva de Jure." 

tldU44'lJa!fi<l.1JI 
W A T r R G R A A r ï M E E A 0 ^ i ? ^ OIR. L E O N D E RAAT 

•► * ^ = INT.Tt l . . Z U I D 6255 



NEDERLANDSCH MAANDBLAD VOOR PHILATELIE. 27 

20 
40 
40 
60 
I 
2 
3 4 
5 
6 

skat 
» 
» 

auks 
* 
> 
» 

Wit gewoon papier, zonder watermerk, getand i i l ^ . 
Groot formaat postzegels met afbeeldingen van diverse per

sonen. 
zwart en rood. 
smaragd gioen en lila. 
vi liet en groen. 
paars en oranje. 
rood en blauw. 
blauwgroen en bruin. 
roodbruin en lila. 
groen en roodlila. 
bruin en rood. 
donkerblauw en groen 
staalblauw en lichtbr. 
donker lila en groen. 

Eindelijk zijn bij het einde 
van d.t jaar (1922) zulke massa 
opdiukken verschenen, dat hier

voor een aparte lijst dient 
gemaakt te worden. Voor 
het opdrukken heeft men 
bijna alle zegels die in de 
verschillende uitgiften be
stonden gebruikt endoor-
zien van een waarde, die 
oveieenstemt met de 
nieuwe munt die in 
Lithauen is ingevoerd 
nam i Lita = 100 centu 
= flo,25. 

December 1922. 
cent op 10 skat 

» » 1 5 ** 

2 
2 
2 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
5 
5 
5 
5 

10 
10 
10 
15 
20 
20 
25 
25 
25 
25 
30 
30 
50 
50 

rood. 
hla. 

20 » blauw, rood opdruk. 
20 » blauw, zwarte » 
30 » oker. 
40 » bruin, rood opdruk. 
4o » bruin, zwart » 
50 » giijsbruin, rood opdruk. 
50 » lichtgroen. 
60 » lila en rood. 
75 » bruin en rood. 
10 » rood. 
15 » lila. 
40 » rood. 

I auks grijs en rood, 
bruin en rood, 
groen en rood, 
op broodkaarten 

Berlijnsche druk. 
» 3 
» 5 
» I 
" 3 
» 5 
» 50 
» 60 
» 80 
» 4/75 
» Ho 

skat, grijs. 
» groen en lila. 
» rood en geel. 

oker en rood. (Berliner.) 
vliegzegels. 

1 auks, laatste uitgifte. 
2 » » » 

geel en blauw, 
vhegzegel, groot formaat. 

4 
I 
2 
2 
3 
5 

10 
8 
4 
5 

klein formaat, 
groot formaat. 

(rood opdruk) vliegzegel, kl. form, 
vliegzegel, groot formaat. 

» klein formaat. 
I Litas op 100 auks, groot formaat. 
I » » 5 » vliegzegel £>. 

Ik laat h ie ronder nog de oplage-cijfers volgen, voor zoover 
deze bekend zijn. 

3 cent 
3 >' 
3 » 

op Yvert No. 

2 
2 
2 
3 
3 
3 
I 
I 
3 
3 
3 
3 
3 
I 
5 
5 
5 
10 
10 
25 
25 
25 
15 
30 
I 
10 
10 
10 
10 
20 
20 
5° 5 
5 
I 

25 
30 
5° 

» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» » 
» 
» 
» » 

Litas 
cent 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

Litas cent 
j> 

» 

rood, 
rood. 

rood. 

op 4 auks 
» 8 » 
» 100 » 

groenopdr. 
» 

roodopdr. 

32, 
33. 
34. 
41;, 
46, 
47. 48' 
49. 
SO, 
S'. 
S2, 
53. 
54, 
55. 
47. 
49, 
8S, 
86, 
87. 
88, 
89. 
90, 
90, 
91. 
92. 
93. 
94, 
102, 
103, 
104, 

95, 
96, 
97, 
9R. 
99. 

IOC, 
lOI, 
106, 
107, 
IIO, 
III, 
112, 
113, 

oplaag 
» » 
» 
» » 
» » 
» 
» » 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

1.900 
2.000 
3.800 
23.880 
23.890 
26.000 
289 000 
23.400 
26.000 

1.075.000 
24.000 
27.705 

260,800 
439.000 
84.800 
8.250 
17.190 

889.100 
67.190 
15.400 

637.100 
1.165.000 
1.271.300 

22.600 
55.200 

831 500 
1.695.800 

10.400 
13-650 
48.070 

2.670.300 
1.780.600 
176.405 
21.580 
21.600 
21 600 
21.600 
12 100 
9880 
79.180 
60 300 
8.000 

10.150 
97.200 
93.800 
102.400 

L E O N D E R A A Y . 

Personalia. 
CHARLES J. PHILLIPS. — Het geheel onverwachte bericht, 

waarvan in een nog kort te voren ontvangen schrijven niet 't 
minst is gezinspeeld, dat de heer Charles J. Phillips zich uit 
de firma Stanley Gibbons Ltd. heeft teruggetrokken, heeft mij 
zeer verbaasd. Hij heeft zijn Directeurschap verkocht aan den 
sedert geruimen tijd met hem verbonden deskundige George 
Hamilton Smith en is met zijne familie naar New-York ver t rokken. 
Hij is met de Vennootschap overeengekomen, dat hij geheel vrij 
is voor zich een zelfstandige zegelhandel te vestigen, waar hij 
dit wenscht. Hij koos New-York. Well icht heeft hij daar reeds 
zijne zaken geopend, als dit onder de oogen onzer lezers komt . 
Hij zal hoofdzakelijk hande len in de zegeluitgaven tusschen i84o 
en 1880. Hoogstwaarschijnlijk heeft de wereldberoemde groote m a n 
der firma Stanley Gibbons Ltd. in den loop der jaren voldoenden 
voorraad van de uitgiften der eerste veertig jaren van het be 
staan van postzegels veizameld, om daarmede de millioenen te 
verkrijgen, die alleen Amerikaansche millardairs daarvoor be
schikbaar stellen. Voor geheel Enge land en in 't bijzonder voor 
Londen's groot-verzamelaars is zijn vertrek een zeer groot ver
lies. Ik wensch den ouden vriend een hoogstvoorspoedige levens-

\fCS TZ EG E t HA NO Et 
WAT E R G R A-iirsm E E R 
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reis in de Nieuwe Wereld , met al wat zijn hart redelijk begeeren 
mag, ,in de eerste väf-en-twintig jaren ü a dp opening van zijn 
e igen 'zaak! . , „ . , „i_,_, ^'..^^V,. t%:-l ..-Ï.^.-.-H.-I' J- ^- R-

Vragenbus. 
/'\U 

\7l\ 
Lid 48. Niets is volmaakt! Zoo ook de Leiddraad voor den 

speciaalverzamelaar van Nederland niet, wat trouwens de 
samenstellers m de voorrede volmondig erkennen. 

Het is altijd een gevaarlijk weik in een blijvend boek 
prijzen te noemen, vooral-nu de postzegels tegenwoordig 
helaas een handelsartikel zijn geworden, dat aan koers
wijziging onderhevig is. De prijzen moet gij dan ook niet 
beschouwen als een officieele taxatie, maar meer als ver
houdingsgetallen, d.w.z. s taat in een rubriek een zegel 
geprijsd voor lo ets en een ander voor 6o ets, dan betee-
kent dit, dat laats tgenoemd zegel ongeveer 6 maal meer 
waai-d 15 dan het eerst genoemde. Bij plaatfouten, typen, 
tandingen geldt hetzelfde. 

Wilt gij het boekje enorm verbeteren, doe dan als ik 
heb gedaan. Koop een oningebonden exemplaar, laat door 
uw binder achter de pagina's 62, 96 en 98 eenige blaadjes 
goed beschrijfbaar papier inbinden, die gij gebruikt voor 
aanteekening van verbeteringen en aanvulling van nieuwe 
uitgiften. Het bijwerken daarvan is een kleine moeite, 
het boekje blijft upto date , en behoudt daardoor een 
blijvende waarde. 

Gebruik verder eenige pagina 's van die, welke gij na 
bladz 98 hebt laten inbinden voor het samenstellen van 
een klein a lphabet iesch register. Dan voorziet gij in een 
groote leemte van het werkje. 

Ik heb het gedaan en kan U verzekeren, dat het daar
door een s tandaard vi-erkje in mijne bibliotheek wordt. 

A. C. Voss , Mecklenburglaan 24, Bitssum. 

Brievenbus. £ 
Door overvloed van copie moest wederom menige bijdrage 

blijven l iggen. 
Het ligt in de bedoeling in de volgende tijdsch iften een begin 

te maken met de behandel ing van het verzamelgebied, dat is 
samen te vatten onder den algemeenen naam »Nieuw-Europa». 

De nieuwe staten, als Yougo-Slavie, Tschecho-Slowakye, de 
Russische randsta ten enz. zullen daarin worden behandeld. 

Dit als antwoord op veler vragen, o.a. van den heer N. A. Z 
te Amsterdam." 

* * 
Dr. G. _W. W. Bölian te Hilversum roept onze tusschenkomst 

in voor het bijeenbrengen der Hilversumsche postzegelverzame
laars . Komt de gewenschte aaneensluit ing tot stand, dan stelt 
de heer Bölian zich voor, bijeenkomsten te houden, zooals dat 
maandelijks geschiedt in tal van andere plaatsen. 

Wie er iets voor voelt, zende zijn bewijs van instemming aan 
genoemden dokter. 

$ 
Veilingen. 

$ 
Op Maandag 16 April e.k. wordt door den Ned. Indischen 

postdienst een veiling gehouden van frankeerwaarden, omvattende 
2688 kavels. 

De hoofdredacteur verzond aan eiken secretaris der Vereeiii-
gingen, die het Maandblad tot haar orgaan hebben een exemplaar 
van de »Beschrijving der te verkoopen kavels« met voorwaarden 
voor den verkoop. Hij verzoekt de secretarissen deze gedrukten 
te doen circuleeren onder de leden op de e.v. bijeenkomst. 

Wie een exemplaar wenscht te bezit ten kan zich per gefran
keerd schrijven wenden tot den hoofdiedacieur , den heer J. D. 
van Brink te //i?£;^t'a«/^ö//a«rf, waarna toezending zal geschieden. 

Ingezonden. 
(Buiten verantwoordelijkheid der Redactie.) 

® 
^ ® 

WAARSCHUWING. 
Ah 

In het belang van de postzegelverzamelaars verzoek' ik U 
beleefd opname van het volgende, waarvoor bij voorbaat dank. 

In het avondblad van »Ue Telegraaf« van 25 Januari 1923 
kwam de volgende advertentie voor : 

POSTZEGELS. 
Door een Postzegelhandelaar (?) hier ter stede worden, 

voor zeer veel geld, Nederlandsche zegels van 5 en 10 cent 
ongetand aangeboden, als zijnde 3 vellen per abuis tusschen 
de getande geraakt. 

H E T IS ECHTER EEN OFFICIEELE UITGAAF, ver
oorzaakt door de drukkerss taking. Ze worden door mij 
tegen de nominale waarde geleverd en porto. 

Postzegelmagazijn, Nieuwstraat 26, 
HENDRIK VAN DER LOO, b/d. Noordblaak, Tel. 4840, 

Rotterdam. 
Den daarop volgenden dag, dus 26 Januar i , zond ik aan den 

heer Hendrik van der Loo een schrijven met beleefd verzoek, 
mij eenige zegels te willen doen toekomen. Een postcheque 
voor het gevraagde werd door mij ingesloten. Toen na een week 
nog niets door mij was ontvangen, was ik zoo vrij op 2 Februari 
den heer Van der Loo mijn schrijven en geldzending in herinne
ring te brengen. Op dit schrijven mocht ik 7 Februari een 
gedrukte kaart ontvangen, luidende : 

»Door overstelpende aanvraag is het mij tot mijn spijt 
>niet mogelijk iedereen te voldoen. • 

»Postwissel, postzegels, enz. gaan hierbij terug;^' ^^ ' , 
»H. van der 'Loö;«" 

Naar aanleiding van het bovens taande meen ik de postzegel
verzamelaars ernstig te moeten waarschuwen op aanbiedingen 
van den heer Van der Loo in te gaan, te meer, omdat mij hekend 
is, dat de bovenbedoelde zegels ver boven nominaal bij hem 
verkrijgbaar zijn. 

Lid 55 »Breda.« 

Waarschuwing. 
Men kan niet voorzichtig genoeg zijn met het bestellen van 

zegels in Duitschland, zelfs bij groote en alom bekende firma's. 
Luister wat mij overkwam. In het I. B.J . der Gebr. Senf van i 
Dec. 1922 kwam een aanbieding voor, die mij nogal leek. Den 
5en Dec. verzond ik mijn bestelling me t een bankbiljet van 10 
gulden, dat volgens den toen geldenden koers voldoende was. 
Op 17 Dec. verzond de firma Senf aan mijn adres datgene, wat 
zij mij waardig keurde, d.w.z. alleen de goedkoopere zegel'jes, 
zooals meer en meer gebruikelijk word t ; de rest was natuurlijk 
»leider vergriffen«. Daarbij de mededeel ing, dat mijn bankbiljet 
27000 Mark had opgeleverd, waarvan nog 18275 M. overbleef na 
aftrek van diverse zaken. Er werd om mededeel ing verzocht hoe 
ik hierover veider wenschte te beschikken. Daar de koers toen 
juist goed was, schreef ik gauw terug (26 Dec.) met het verzoek 
mij het bedrag zoo spoedig mogelijk te willen toezenden, daar 
ik in een nieuwe order geen fiducie meer had. En ziedaar, den 
i8en Januari 1923, gewerd mij een cheque ä 18060 M (er was 
dus intusschen weer iets afgegaan, niet alleen het porto, dat 190 
M. bedroeg), die op dienzelfden dag niet eens 2 gulden waard 
was. Daarbij nog het verzoek de goede ontvangst te willen mel
den (ä 12^2 cent). 

Laat ieder verzamelaar in ons land, die misschien ook de 
domheid begaan wil bij vooruitbetaling postzegels te koopen in 
Duitschland, zich zacht spiegelen, he laas aan mij. 

G. A. DE MOL. 
Lid van »Philatelica«. 

-r.l-^AM-MAJM*9^fr!rTÊ 
WATCRfiRAAF-SWECA 

A ^ a ' ^ A . A . W9 Ê f Om. C I R . L E O N D E RAAT 
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PhilatelistenVereeniging ,,Groningen", 
te GRONINGEN. v. , ,̂  

Opgericht 16 September 1915. ^,J§J?t.^ 
Erkend bQ K o n i n k l p Besluit van 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. 

VE iSLAtir dt̂ r rHrt;a<leriii^, t;ehoudeii op Maandag 
8 ( lua i r i L92i, in d̂  ,,Uo<le.a', te Uroningeii 

Aanwezig 12 leden en 2 adspirantleden. 
De notulen van de vorige vergadering worden goedgekeurd. 
Als gevolg van de introductievergadering van December, 

hebben zich 7 perbonen als adspiiant leden opgegeven, die na 
ballotage als leden worden aangenomen, n.1. de onderstaande 
beeren. 

Bij de jaarlijksche bestuursveikiezing wordt de heer Meijer,bij 
acclamatie, herkozen. 

Nadat onder de aanwezigen de maandelijksche verloting is 
gehouden, bestedt n de leden den verderen avond met aankoop 
of bezichtiging van zegels. 

Ue heer Kuitert toont een deel van zijne collectie oorlogszegels 
en volgende jaren, waaronder Danzig compleet met de 3 stuks 
Innendienst. 

De Secretaris, C. MEIJER. 
Bedankt als lid. 

A. van Bon, Groningen. 
Nieuwe leden. 

G, R Dallinga, Heerenplein 8, Groningen. 
K. Nieland, Poelestraat 373, Groningen. 
H W. de Groot, Grintweg \%a, IVinschoten. 
H Timmer Gzn., Giintweg, [Vinschoten 
W. Dijkema, Tuinbouwstraat 113, Groningen. 
G. H. Drewes, Gedempte Zuiderdiep 6t;,b, Groningen. 
R. Tho Bockholt, Oosterstraat 36, Groningen. 

Vergadering. 
Maandag 12 Maart 1923, te 8 ^ uur, in de „ B o d e g a " , 

Onidenstraat, te Groningen. 

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

Opgericht 19 December 1921. 
S e c r . : S. V A N D E R K L O E T , Achte r ' t Vleeschhuis 2, A/a(i;.r;fr«V^^ 

KOKT VEliSLA« van de vergaderingen van 18 
Januari en 5 Februari 1923, beide gehouden in 
de achterzaal van „Aux Pays Bas", te Maastricbt. 

De algemeene jaarvergadering van 18 Januari werd bezocht 
door een 25tal leden. In het jaarverslag van den secretaris werd 

No. 60. 

No. 34. 
No. 49. 
No 63. 
No. 64. 
No. 65. 
No. 66. 
No. 63. 

gememoreerd al wat in het eerste vereeniging'^jaar werd verricht 
en bereikt Met genoegen kan op dat jaar worden teiuggezien, 
en het blijkt, dat de Veieeniging levensvatbaaiheid heeft, gezien 
het aantal leden (64). Het verslag van den penningmeester geeft 
aan, dat ook de financieele toestand gunstig is te noemen. 

Van het bestuur moeten, volgens de statuten, de beeren Van 
Nijnatten en Van der Kloet, aftreden. De heer Van Nijnatten 
wordt met algemeene s temmen tot voorzitter hfikozen. De heer 
Van der Kloet stelt zich niet herkiesbaar, daar hij met in de 
gelegenheid zal zijn, geregeld de vergaderingen bij te wonen. 

BIJ de verkiezingen van een secretaris nemen achtereenvolgens 
alle gekozenen de benoeming niet aan. Op verzoek van den voor
zitter verklaart de heer Van der Kloet zich bereid althans voor
loopig, de functie van secretaris te blijven waarnemen. 

De groote jaarlijksche verloting brengt alle leden in het bezit 
van zeer mooie zegels. Aan de nietaanwezigen zijn de zegels 
toegezonden 

De kascommissie brengt verslag uit van haar ka^onderzoek. 
De penningmeester wordt gedechargeerd en bedankt voor zijn 
nauwgezet beheer . 

Ue voorzitter bedankt allen, die in den loop van het jaar hun 
krachten aan de Vereeniging hebben gegeven, elk met een 
toepasselijk woord. 

Een regeling wordt getroffen betreffende de verzekering van 
zegels ten huize van den commissaris voor de rondzendingen. 
De verzekering van zegels, die in circulatie zijn, wordt nog aan
gehouden Het voorstelUni, om de rondzendingen te splitsen in 
meerdere kleine ronJzendingen, zoolang deze niet verzekerd zijn, 
wordt aangenomen. 

Besproken wordt, of de Vereeniging zich zal aansluiten bijden 
»Bond « Hiertoe dient eerst de Kon. goedkeuring te zijn ver
kregen op de statuten. 

Het toonen van nieuwe zegels en bespreking van postzegel
nieuws, alsmede de gezellige veiling en beurs, vullen het verder 
gedeelte der avonden. 

,;j , . . , „ De Secretaris, S. VAN DER K L O E T . 

M»w.b » Volgende vergaderingen. 
Maandag 19 Fehruari 1923 ) telkens te 8 uur in de achter
Maandag 5 Maart 1923 > zaal van „Anx Pays Ba»", 
Maandag 19 Maart 1923 ) Vrijthof, te Maastricht. 

Mededeelingen. '  ^ " ; 
De contributie 1923 ad f4 ,— en eventueel verder verschuldigde 

gelden kunnen voldaan worden door storting of overschrijving 
op postrekening 62247 van P. Bloema, Maastricht. Het girobewijs 
gelieve men als kwitantie te beschouwen. Over de contributiën 
e.d, wordt niet per postkwitantie beschikt. Spoedige voldoening 
wordt beleefd verzocht. 

Postzegel (ruil) boekjes zijn steeds verkrijgbaar bij den pen
ningmeester ad f 0,05 per stuk | porto. 

Rekening over het jaar 1922. 
O N T V A N G S T E N . U I T G A V E N . 

1. Contributiën en entrees 
2. lo'/o der verkooprondzendingen 
3. io»,9 der veilingen en beurs 
4. Opbrengst verkochte ruilboekjes 
5. Aandeel opbrengst advertentiën van het vereen, 

orgaan 
6. Storting voor deelname aan de gewone verlotin

gen door afwezigen 

Totaal 

/ 269,— 
» 123,99 
» 50,82 
» 26,30 

» 36,12 

» 0,75 

/ 506,98 

1. Kosten van abonnement op het vereen.orgaan 
2. Administratiekosten en porti van secretaris, pen 

ningmeester en commissaris 
3. Aangekochte zegels 2weeksche verloting 

Aangekochte zegels '/z jaar l . verloting . 
Aangekochte zegels jaarl . verloting . . 

4. Aankoop ruilboekjes 
5. Aankoop stempels . . , r~rr . . . 
6. Aankoop materieel. *,f^ZS%^'''STm; ■ 
7. Drukwericen . . .  ^ ^ ^ % ^ ^ . . , 
8. Winst . . . éAmh^'iWm^^^^^i 

Totaal , 

/ 132,16 

» 7S.7I 
» 41,51 
» 10,— 
» 56,80 
» 4023 
» 45,10 
» i4,24 
» 60,65 
» 30,58 

/ 506,! 

, J O | 4 ^ 

■• • ■.'it■.§'^f^&nß■^}^wi|i^im<p^Ji>it'■ 

*»*; -»tM^ -, 

.r.tJLAM.nrswrwmfst  ^ C WJk J k : K 3 A #» ^  OIR. LEON DE RA.Ar 
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Philatelisten-Vereeniging „Apeldoorn", 
te APELDOORN. 

Opgericht 15 October 1918. 
Goedgekeurd bQ Koninklgk Bes la i t van 29 April 1922. 

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

Geen vers lag ontvangen. 

Postzegelvereeniging ,,Helder", 
te HELDER. 

Opgericht 21 Oct.ber 1922. 
Secretar is : C. D E J O N G H.ZN. , Krügerstraat 11, te Helder. 

KUKT VERSLAG der Tert;aderiug gehou<len op 
5 Januari 1923, in ' t gebouw,,Irene", te Helder. 

Aanwezig i4 leden. Te 7.15 opent de voorzitter met liet ge
bruikelijk woord van welkom de vergadering en merkt op, dat 
het huishoudelijk deel zeer kort zal zijn, wegens de te houden 
veiling, waarna hij den secretaris gelegenheid geeft de notulen 
der vorige vergadering voor te lezen, welke worden goedgekeurd. 

Enkele ingekomen stukken worden behandeld en sommige voor 
kennisgeving aangenomen. Bij punt »rondvraag« vraagt de heer 
De Jong, of 't mogelijk is, dat de leden bij eventueele verhinde
ring daarvan even bericht zenden ; dit wordt aangenomen. 

Aan de orde is nu de veiling van 98 kavels tegen minimale 
prijzen, door het bestuur aangekoch t ; j ammer was, dat allen 
geen deel konden nemen aan deze veiling. Gezien de animo^ 
hoopt het bestuur in deze voort te gaan, te meer daar de »kas« 
er ook nog een klein deel van ontvjangt. 

Staande de vergadering werd door allen afscheid genomen 
van het medelid, den heer Ter Bruggen, wegens zijn vertrek 
naar Ned. Indië, die, alhoewel hij correspondeerend lid blijft, in 
minstens 2 jaar de vergaderingen niet kan bezoeken. Het moge 
hem in den vreemde en zijn gezin te dezer plaatse naar wensch 
g a a n ; van deze plaats hem nog een hartelijk vaarwel en tot 
weerziens toegeroepen. 

Niets meer aan de orde zijnde, wordt de vergadering te 10 uur 
gesloten. De Secretaris, C. DE JONG H Z N . 

Vereeniging van Postzegelverzamelaars ,,Delft", 
te D E L F T . 

Opgericht 11 Mei 1922. 
Secre tar i s : H. V A N D E R Z E E , Coenderstraat ^a, Delft. 

VERSLAG der Jaarvergadering, gebonden op 15 
Januari 1923, des avonds te 8 uur, in „Hotel 
Central", te Delft. 

Aanwezig 16 leden en i candidaat-lid. De voorzitter noemt het 

CU 

een aangename taak deze eerste jaarvergadering te kunnen 
openen en wenscht allen een voorspoedig jaar. De notulen worden 
hierna voorgelezen en goedgekeurd, waarna de secretaris zijn 
jaarverslag uitbrengt. 

Uit het verslag van den penningmeester blijkt, dat is ontvangen 
f 87,34 en uitgegeven f 37,43, zoodat een batig saldo van f49,91 
in kas is. Bedoelden heer wordt dank gezegd voor zijn verslag 
en gehouden beheer, terwijl alsnog een commissie wordt benoemd, 
om een en ander te contióleeren. 

Thans komt punt 5 van de agenda aan de orde, n.l. verkiezing 
bestuur. De aftredende beeren stellen zich allen weder beschik
baar, in verband waarmede vanuit de vergadering het vooistel 
gedaan wordt de aftredenden bij acclamatie te herkiezen, waartoe 
besloten wordt. 

Het volgende punt brengt de jaarlijksche verloting. Hiervoor 
zijn een aantal zegels aangekocht, zoodat elk lid een prijs in 
ontvangst kan nemen. De niet aanwezige leden zal het gewonnen 
zegel toegezonden worden. 

Hierna komt de heer Vos aan het wooid en kan deze weder 
zijn krachten wijden aan de veiling van zegels. Op de hem eigen 
manier weet genoemde heer de zegels aan te prijzen en deze 
vinden dan ook gereeden aftrek. Door verschillende beeren 
worden nog postzegels geschonken, welke ten bate van de kas 
worden geveild. 

Voor de maandelijksche verloting waren, benevens een aantal 
zegels van verschillende leden, door den heer Huyser een loupe 
en door den heer Van der Heide een aantal insteekboekjes met 
postzegels beschikbaar gesteld. Beide laatstgenoemde beeren 
werden voor de schenkingen vriendelijk dank gezegd. 

Bij de rondvraag vraagt de heer Bendeler, of het misschien 
iets voor de Vereeniging is om op de veiling van de firma Pool 
& Co. te koopen. De heer Van der Heide antwoordt hierop, dat, 
indien iemand voor een of anderen kavel interesse heeft, hij 
bereid is voor hem te koopen. 

Daarna hebben eenige bestuursleden een complimentje in ont
vangst te nemen voor de wijze, waarop zij hun taak vervulden, 
o.a. bracht de heer Vos, namens alle leden, den heer Huijser 
lof voor de correcte wijze, waarop deze de rondzendingen behandelt . 

Tot slot wordt een lange discussie gevoerd omtrent het inleveren 
van mancolijsten. Het komt natuurlijk voor, dat men uit een 
serie een of twee zegels ontbreekt Dikwijls loont het de moeite 
niet, deze zegels in de ruilboekjes te plakken, zoodat men tot 
het bekomen van een ontbrekend exemplaar meestal een geheele 
serie moet koopen. Men kwam echter tot de slotsom, dat een 
en ander veel werk zou eischen, waarom men besloot na afloop 
der vergaderingen beurs te houden. 

Niets meer aan de orde zijnde, wordt de vergadering gesloten 
om over te gaan tot de beurs. 

De Secretaris, H. VAN DER Z E E . 
Nieuw lid. 

Franz Bäcker, Simonsstraat 105, Delft. 

T^ A D V E R T E N T I E N. 
1 UITSLUITEND voor LEDEN 1 

der 
Aangesloten Vereenlgingen. 

P O S X S T U K K E N . 
Alle landen, Nederl. en Kol. nieuwste 
opdr. 200 versch poststukken f 5, — , 
porto extra: ruime keuze in wissel-
zegels en Engeland plaat Nos (159) 

F. H. BRINKMAN, BARNEVELD. 

T E K O O P AANGEBODEN: 
VERZAMELING POSTZEGELS 
— VAN EUROPA _ 

cat. waarde Yvert ruim 50.000 francs 
voor fl 3500, - : ook in gedeeltea f25) 
LOTUS, SCHIEDAM, K. Haven 15-17. 

= : ^ = T E K O O P : .1. 
4 RUILBDEKJES MET Z.G KLEINE 
ZELDZAAMHEDEN BUITEN EUROPA. 
Yv. ca. 20.00 francs voor fi 1800, - : 
ook in gedeelten. (26) 
LOTUS. SCHIEDAM, K. Haven 15.I7. 

Per 100. üuitschland Yv. 43 fl. 5.—. 
Holland 34 0.75, 38 0.75, 40 1.—, 42 0.75, 
43 4.—, 49 1.—. 
Indië 8 0.50, 23, 25, 26, 27. 28, 29 9 —, 
26 I.5'l. 27 1.50. Boven 5 . - franco. (13) 
P. G. MEISERT, Brehbelstr. 58, Dm Haag, 

Dr. E. O o m m e r s , t e O i n n e k e n , 
wensclit eclit gevlogen poststukken 
— (enveloppen en kaarten) (28) 

T E K O O P E N . 

Prijs dezer a d v e r t e n t i e s : 
75 cent per keer , 
bij vooru i tbe ta l ing . 

T E K O O P G E V R f l f l G Q : 
— Holl. 1872, 7V, et. bruin. — 
AANGEBODEN : kaart no. 4, Ned. 
Indiê 1879 (cat Costerus) f 0,75. (30) 
P. G. MELSERT, Drebfaeistr. 58, Den Haag. 

[|iiiiiiiii!iii:iiiiiiiiiiiiiii[iiiiiiiii:iiiiiiiiiiijiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii:ii!iiiiiii]iiiiiiiiiiiiiiiiiii!ii![ii[i{[ii^ 

TE KOOP: 
I EUROPIIVERZAMELING tot 1915, I 
j - B E H A L V E N E D E R L A N D . - | 

I Ruim SOOO zegel«, cata logus-waarde | 
I fr. 28 0 0 0 , - Y v . a T e L , drie album*. | 
I Brieven Franco onder nummer 32, | 
I — Bureau van dit Blad. — | 
liiiiiiiiiiitiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiHiKiiiiii 

LEZERS, 
BEGUNSTIGT 

DE 

Adverteerders I 

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

(NEDERLAND en KOLONIËN uitgesloten.) 

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

P. Servaas Smits, Deventer. 
gSr GEEN LEVERING OP MANCOLIJST. (21) 
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GRATIS!! ! 
20 verschillende postzegels van 
Wurtemberg bekomt ieder be
stellervan mijnezichtzendingen 
GRATIS. Matige prijzen met 
korting bij voldoende afname, 
lederbesteller blijft mijn klant! 

OSKAR KNEITZ, I Z Z 
POSTZEGELHUIS „WURTEMBERG", 

WEINSBERG (WURTEMBERG.) 

BRITSCHE KOLONIALE ZEGELS. 
BUSTE VAN KONING GEORGE V. 

60 postzegels, alle verschillend . ƒ 0,75 
100 » » „ . » 1,— 
150 » » » . » 6,— 
Alleen goede exemplaren, zonder plakzegels, 
: kaartuitknipsels en watermerkverschillen. 

PORTO EXTRA. 
- A. E. WOOLLATT, -
5G Victoria Roid, Sheiwooil, Notlingbim (Engeland) 
Correspondentie: Engelsch, Fransch. (12) 

(^^ (WJî  • )•» «J*. 1»^ »■J«) (»J»! • ( • ) fVg^i («JW ^ J ^ » ( » ( « ^ J ^ 5 ) 

: Prachtig Ruilmateriaal.: 
1 gulden Jubilé Nederland . . . ƒ 0,25 
21/2 » » . . . . . 0,75 
5 . » . . . . » 1,30 
10 » » » . . . » 8,75 
— in onberispelijke kwaliteit. — 
F R A NC O na ontvangst van postwissel 

POSTZEGELIIiNOEL „UNIVEIISEl", 
Spui 13, Amsterdam. 
J. J. A. ENGELKAMP. (19) 

V 5*^ ^*:i '^^ ji*^ '^^ '*?'!L ^é. i ' i "*?" '*■*■" 'i?^ 2̂ ?'* 2iïi x' 

IPOSmiizJMElMIlS!!] 

T E KOOP AANGEBODEM 

Brieven met bod onder no 36, Bureau van dit Blad 

( ^ C « a ^ «f«' «Tw « f ^ « ^ wf«^ M V ' « t ^ «fw w l ^ « U I W W J . ^ 

Verïekeri Uwe Verzamelingen tegen 

BRAND EN DIEFSTAL 
op beurspolis, dus tegen eene vaste 
premie per jaar, slechts bij P R I M A 
Maatschappijen, door bemiddeling van 

JOH. H. LIMPER, 
MAKELAAR IN ASSURANTIËN. 

VONDELLAAN 2, H I L V E R S U M , 'f 
Kantoor N.Z. Voorburgwal 316, Amsterdam. \( 
Postbus 129. Telefoon N. 8780. 1̂  

o q ) _ _ if 

' ^^^■gL.gg .g fe ' ry* ,^»» ' ^^ i»!^ i»<^ 0»^ f»i^ m^ 't^ 2:^ 

POSTZEGELHIHDEI „ Ï E R I T I S " . 
L Napel WouwBriiianslraat U, Haarlem. 
ZICHTZENDINGEN, 

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

1000 verschillende postzegels f 3,75 
2000 „ „ 11 ,Z5 
Catalogus Zumstein 1Q23,franco f 1,40 

( I I ) 

(^VT * ^ « l ^ ~ ( ^ < « ^ ««W t a V ««W « « ^ ( « l ^ taU> . i ^ ««1* J ^ 

RUMENIEff 
30,— francs Fr. P'"̂  *=°7'̂ ^ 

' 7 waarden, f 

Zegels ter herinnering 
aan de Kroning. — 

serie, nieuw, 
waarden, franco, aange

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

FEUX GRUEN, BUCAREST. 
POSTBUS 222. 

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

ZENDINGEN VOLGENS MANCOLIJSTEN VAN RUMENIË. 

VRAflQ TERSTOND 
MIJNE NIEUWE PRIJSLIJST 

VAN OOSTENRIJK, OOSTENRIJKSCHE 
VELDPOST, BOSNIË EN JOEGOSLAVIË, 
— WELKE U — 
G R A T I S E N F R A N C O 
— TOEGEZONDEN WORDT. — 

BRIEFMARKENHAUS RUDOLF BLATNEK, 

W I E N V I M , HERNALSCRGURTEL 16 
(Lid van de „Wiener Briefmariien Börse", etc.) C34) 

T E K O O P : 
Eene verzameling in 3 SchaubekAlbums, bevattende 

ruim 12 000 verschillende soorten, voor. . . . ƒ1250,-
Eene idem in 2 banden, ruim 7500 versch. soorten voor » 450,-
» » » 2 » » 5000 » » » » 250,-
» » alleen Europa, in 1 band, ruim 4000 » » » 200,-

Diverse restanten in albums voor » 100,-
Eene verzameling poststukken, enveloppen en brief

kaarten, circa 1800 stuks (o.a. Nederland alleen 
al nieuw voor f 200,—nominaal), te zamen voor 
den spotprijs van » 350,-

2 serieboeken met zegels, voor » 200,-
10 stockboeken met zegels, voor » 200,-
Diverse boekjes, losse bladen, enz., voor » 100, 
25 ä 30 000 losse zegels in enveloppen, over 4 ä 5000 

soorten, voor ; » 100,-
ƒ 32Ü0,-

IIC2" H a n d e l a a r s h i e r o p 10 •/« k o r t i n g , " g a i 
De geheele koop ineens (bij uitstek geschikt voor een han

delaar) voor f 2500,—. 
De beide eerste verzamelingen zijn pracht-exemplaren en geheel 

gereed, om door te verzamelen; de dure postzegels zijn berekend 
ä 5 cent de franc, de gewone soorten ä 2 cent. 
— Brieven franco no. 38, Bureau van dit Blad. — 

x.^T^..j^j£..^t4ï..2^Ti..iïi..^!£..2^Ji..5Ti..^t^..^T^. 3^Ti..i?£. ÄT^ .5t£ .5Ïii..̂ t£..;̂ Ti*..̂ t̂ i.2 t̂̂ . ^ 

COLLECTIE POSTZEGELS. 
Bij de Spoorverkooping in het Notarishuis te Utrecht 
zal op DINSDAG 20 FEBRUARI a.$., half t'waalf uur 
precies, worden verkocht: 

EEHE.tOLLECTIE WURDEVOLLE POSTZEGELS, 
als Chineesche, Siameesche en andere postzegels en 
briefkaarten. 
TE BEZICHTIGEN: VRIJDAG 16 FEBRUARI 1923 en 
MAANDAG 19 FEBRUARI, van 1 0 - 3 uur. (29) 

'4 

k 

' i . 

IV 

IV 

Sä verf eer f in dif ^ lad. 
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a u n ■ K I T S C H ! iCOLOiÜIALl E Ei 
■ IK D E T A I L L E E R E K N E P R A C H T V E R Z A M E L I N G V A N B O V E N 

G E N O E M D E , IN Z E E R M O O I E N S T A A T Z I J N D E Z E G E L S T E G E N 

■ i B mmmm s^n Q Ë Ü e^L¥i i« @ATAL©ayiPitiJS. M » 
 T E V E N S H E B IK IN V O O R R A A D E E N E U I T G E Z O C H T E P A R T I J 
E D U A R D  E N GE O R G E  U I T G I F T E N, B E I D E P O S T F R I S C H E N M O O I 
G E S T E M P E L D , D E M E E S T E T E G E N DEN HALVEN CATALOGUSPRIJS . 
 Z I C H T Z E N D I N G E N K U N N E N OP V E R Z O E K AAN S O L I D E P E R S O N E N 
W O R D E N T O E G E Z O N D E N T E G E N O P G A V E V A N R E F E R E N T I E N. 

11 ILLIRIY STßElT, PULHAM, LOUDOHi 
(23) 

I C E L A N D . 
50 different postagestamps . . • . . Danish Kr. 4,20 
60 » » » » 6,80 
70 » » » » 9,— 
80 . » 

100 » » 
100 mixed in 20 varieties (fine mixture) 
Set of 1902/03 (surch I OlLDI) comp). J S var. 

» » 1902/04, complete . . . . (20 
The same set, but without 2 & 5 Kr. (18 
Set of 1907/08, complete . . . . (23 
The same set, but without 2 & 5 Kr. (21 
Setof 1911/12, complete . . . . (13 
The same set, but without 2 8ï 5 Kr. (11 

A L L T H E 

12,50 
2 5 , 

3.50 
12,50 
15,— 
5,50 

13,50 
5 

12,50 
3,50 

S T A M P S ARE" 

Set of 1916, watermark multiple 
crosses, cpl. (8 var.) Danish Kr 0,50 

Set of 1920, complete (24 var.) . . 10,80 
Thesame set, but wiihout2 & 5 Kr. (22 » ) • » 4,50 
Setof 1921/22, piovisionals, complete (1 » ) » » 1,50 
Setof 1922, 5, 10, 20, 25 and 

40 Aur. in changed colours (5) » » 1,— 
Setof 1922, 2 & 5 Kr. service 

(surcharged on 1912 issue) » » 8,50 
ICELAND COMPLETE FROM 1902 TG 1922 

(incl.) = 120 var. Danish Kr. 70,— 
100 slightly damaged, in ca. 40 varieties » » 2,— 

IN U S E D C O N D I T I O N . 
Payment in advance or Cash On Delivery (remboursement). 5 "0 discount given by payment in advance, if the 

order amounts to at least 10 Kr. — Payments should be made by postotficeorders, cheques on Ccpenhfgen or danish 
banknotes POSTAGE EXTRA, — but I always frank in philatelic manner. 

APPROVALS sent upon request, against a deposit or when satisfactory references are furnished. 
Correspondence in English, but I understand German. 

 ^ —  ^ ^ ^ ^ — — ^ — — ^ ^ ^ — NO EXCHANGE. — ^  ^ — 
(31) 

i r i ¥ K J A ¥ I I @ E L A l e. 

I 

mi 
y: 

i 
jx; 4 § 4 , I I 

P O S T Z E G E L N I E U W S, 
G E Ï L L U S T R E E R D P H I L A T E L I S T I S C H M A A N D S C H R I F T , 2 4 P A G . P E R N U M M E R . 

2 4 e J A A R G A N G ^ — ^ ^  ^ ^ ^ — ^ — ^ 
OUDSTE EN MEEST GELEZEN ONAFHANKELIJK PHILATPXISTISCH TIJDSCHRIFT, ZONDER 
VEREENIGINGSBERICHTEN. ABONNEMENT PER JAAR SLECHTS f 2,, BUITENLAND f 2,50. 

ffsüy" 5000 verschillende postzegels worden er per stuk in aangeboden, verder series, pakketten, enz. "JÉ31 
= = = ^ = = 1 = PROEFNUMMER GRAIIS OP AANVRAGE. = i = = z z : = : i : z z r i r r = = = z : z : 
^ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ^ L'DSBLnDiGE D O U B L E T T t N B O E K J E S „ERKR". ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ H 
Klemband van zwait leder met gouddruk, formaat I714 bij 11 C.M., met 100 blaadjes, ieder 10 zegels, vakjes 
zvv.art inplaats van wit, zeer mooi. per boekje franco aangeteekend f 2,50 
Losse blaadjes per 50 franco £ 0,75 E N O R M S U C C E S ! Proefblaadje f 0,10 

(18) 
Losse blaadjes per 50 franco £ 0,75 E N O R M S U C C E S ! Proefblaadje ; 
R E I N O U K I N G M A , POSTZEGELHANDEL, HENGELO, O. 

i 

DUITSCHE KOLONIËN ? 
TE ROOP MNGEBODER, 
170 zegels, eataloguswaarde fr. 900,. 
Brieven onder nummer 33, Bureau 
— van dit Blad. — 

ERNSTIGE VERZAMELAARS 
— BEKOMEN MIJNE — 

GBOOTE PRIISLIIST G R A T I S ! 
Bevat meer dan 60 blazijden en is ) ijk 
geïllustreerd (27) 

Markenmetropoie WERNER FRANKE, 
UNTER OEN LINDEN l7/i8, BERLIN W. 8. 

ei T E K O O P s 
PRACHTIGE Z E K Z A M E L I N G 
— OORLOGSZEGELS — 

en van zegels verschenen tijdens en na den 
oorlog, bestaande uit alle eenigszins bereikbare 
exemplaren, waaronder vele zeldzame, meest 
complete series, benevens eenige zeldzame 

OUDE EUROPAZEGELS, 
totale cat. w. volg. Y. & T. ruim fr. 23 000,—. a Brieven onder nummer 22, Bu Da*! 

reau van dit Blad. (22) HP | 
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POSTZEGELHIlliDEL P. HOOGERDIJK 
MOLtNSTRAAT 22 -: DEN HAAG 

POSTREKENING No 92993. 

1919 
1911 
1914 
1919 
1919 
1920 
1919 
1920 
1920 
1888/1900 
1908 
1916/18 
1919 

1920 
1920 

1919 
1915 
1920 
1921 
1919 
1919 
1921 
1921 
1922 
1922 
1920/23 

1918 
1916 
1901 
1918 
1911 
1919 
1917 
1920 
1919 
1921 
1921 
1922 
1915/19 
1922 
1898 

I Aantal 
Azerbadjan Compleet .0 
Beieren, Jubileum-uilgifte » 2 

» Ludwig . . . . » 20 
» » opdr. Volksstaat » 20 
» » » Freistaat » 22 
, » » 1.25,1.50,2.50,. . 3 
» Krijgsbeschadigden . . , . 3 
» Afscheidsserie . 1 7 
> » opdr. Deutsches Reich 20 

wapen 3/80 Pf 
» » Dienst, opdr. E . . . t 5 
. » » zonder opdr. . 10 
» » » opdr. Volksstaat"13 
» » » 1 M.op wit papier' 1 
» Dienst Afscheidsserie . . . r l8 
» Dienst Afscheidsserie 

opdr. Deutsches Reich 
Duitschland, opdruk Freistaat Bayern 
België, 5 en 10 Franc 

» Olymp. Spelen 
, » . opdr. 20-20 . 
» Porto's 

Duitschland, Vliegpost 
. 5 pf. tot en met 20 Mark 
» opdruk 1.60 M. 3-5-10 M. 
» Qewerbeschau . . . . 
» Kerst-uitgifte 
» Dienst, zonder 21 

met aanv. waarden 
Bosnië, Karlfonds 

» Ellbrief ". . 
Bulgarije, compleet 

Prijs 

/ 

Nederland, 

» 1 en 2 Lewa 
» Porto's 
» post in Rumenië, compl. 

Allenstein II 
Hongarije, opdr. Koztarsasag, compl. . 

» Dienst. Hivatalos 
» 50 en 100 Kronen . . . . 

LIthauen, Vliegpost, Driehoek . . . 
Luxemburg, Dienst, compl 

» Porto's, » 
5 gulden, Pr. Ex. 

10 » » 
1913 T" t "" »" " 1 0 » Jubileum » 
1906 » Porto, 6H op 20 . . 
J909 * > . 4 op 6«/» . . 
1921/22 . » 11-20-25-50 cent 
1923 * » 5 en 10 cent, ongetand 
1921 * Opper-Silezië 
1920 * » » Dienst, zonder 21 
1900 Oostenrijk, Porto's 1/100 heller 
1908 » » 1/100 . 
1916/17 » . opdrukken 
1919/21 . . 1/20 kronen 
1921 * » opjr. Kärnten abst. 
1918 * Rusland, Sovjet 
1922 * » Honger-uitgifte . . 
1920 * ükraïne 
1919 * Wurtemberg, 75 pf. op 3 pf. . 
1920 * » Afscheidsserie. . 

De met een * gemerkt zijn ongestempeld. 
BESTELLINGEN BOVEN F 5,— WORDEN FRANCO TOE

GEZONDEN NA ONTVANGST VAN HET BEDRAG. 
POSTREKENING N». 92993 (37) 

gSS" ZIE ADVERTENTIE VORIG MAANDBLAD. "SJQ 

0,80 
0,15 
1,25 
1 -
1 -
0,10 
0,U5 
0,90 
0,30 
0,25 
0,50 
0,15 
0,20 
0,08 
0,60 

0,30 
0,55 
1,50 
0,25 
0,10 
0,25 
0,05 
0,25 
0,10 
0,15 
0,10 

0,20 
0,10 
0,05 
2.75 
0,15 
0,30 
0,15 
0,15 
0,40 
0,25 
0,15 
0,35 
0,30 
4,50 
0.75 
0,30 

1 5 , -
9 -
0,12 
0,15 
0.45 
0,50 
0,50 
0.20 
0,20 
0,20 
0,15 
0,15 
0,75 
0,20 
0,20 
0,20 
0,15 
0,55 

Postzegelhandel J. H. DONNÄI, 
Kettingstraat 23, DEN H A A G . 

Uitsluitend handel in ZELDZ4AIHHËDEN 
en NEDËKLAND en KOLÜWËN. 

D D 

TE KOOP 
GEVRAAGD: 

D G 

o D 

GROOTE 
1 RARITEITEN. 

D D 

osr LEIQQRnnQ -^a] 
VOOR DEN 

SPECIflflL-VERZflMELflflR VflN 
NEDERLAND. 

INGENAflID f 2,75. GEBONDEN f 3,75. 
C 3 " Z O N D E R P O R T O E X T R A . "Saj 

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 . 

ff^ G R O O T E K E U Z E I N ^ f l 

ALLE SOORTEN ZEGELS 
TEGEN BILLIJKE PRIJZEN. 
S P E C I A L I T E I T IN NEDERLAND EN 
KOLONIËN, O N G E B R ' U I K T EN GEBRUIKT 

POSTZEGELALBUMS - CATALOGI -
PINCETTEN -POSTZEGELHECHTERS 
- EN VERDER ALLE -

PHILATELISTISCHE BENOODIGDHEDEN. 

GROOTE V E R Z A M E L I N G E N E N Z E L D Z A M E 
- UITSLUITEND OUDE ZEGELS (3) 
W O R D E N S T E E D S DOOR ONS I N G E K O C H T . 

ntvT^ntvwffifn DIR.LEON DE R*.AY 
= ^ I N T . T E L . X U I D 6 2 5 5 
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10 CENT PER FRANC, VALUTA-AANBIEDINGEN EN DERGELIJKE LEGT 
D TERZIJDE, WANNEER U Q 
M I J N E N O T E E R I N G H E E F T V E R G E L E K E N . 

G E E N B L U F . D LEVER ALLES, ZOOLANG VOORRADIG. 
Azerbaidjen 1919, 10 kop.—10 roebel . . 8 st. ƒ 1,~ 
Amerika 1917/18, 1 Dollar 1 » . 0,10 
Beieren, dienst 1912, compleet, 6 » » 0,ö0 

, » 1916/18, » 10 . . 0,15 
België 1869/78, 5 fr., rolst. pr. exemplaar . 1 » » 11,50 

» 1900 , 2 fr., 1 » . 0,25 
. 1912 , 2 fr 1 » . 0,25 
. Duitsche post, 75 ets op 60 pfg. .*1 » . 0,10 

» . , 1 F. op 80 pfg . . * 1 » , 0,50 
» . , 2 F. 50 centop2M. *1 . » 1,— 

. porto, 1895/12, 5 -50 ets 5 . » 0,30 
Bosnië 1900, 1 h.—5 Kronen, compleet. * 14 . » 0,ö5 

1901/07, compleet * 5 » » 0,35 
1912 , 1—60 heller 15 , . 0,50 
1914/15, 1914 op 1906, compleet * 2 » . 0,10 
1914/15, 1915 op 1906, » • 2 » . 0,45 

> 1917 , wed. en weezen, . * 2 . , 0,10 
1917 , 3 h.—10 Kronen, » * 18 » . 8,— 

» 1918 , pour journaux, » • 4 . . 0,15 
1913 , . . , getand. « 4 » , 0,15 

Bramen 1855/61, Yvert no 1, pr. exempl. 1 » » 25,— 
Bulgarije 1911, 1, 2, 3 Lewa, . . . . * 3 » » 1,— 

» 1917/19, 5, 15. 25, 80, 50 e. 2, 3, Lewa 7 , , 0,50 
> 1915, porto, compleet 5 » » 0,85 

Danzig 1920, 25/80, 60/80, 80/80 . . . . * 3 , , 0,15 
» 1921, 5, 10 en 20 Mark . . . . - 3 , . 0,50 
» 1921, Kogge 5 pfg—10 mark eompl. 10 » » 1,— 
» 1921, weldadigheidsserie compleet* 3 , , 0,15 

1921/22 porti en 20 Mark » ' 14 » „ 0,30 
» 1922, nieuwefrankeeren dienstzegels 9 , » 0,20 

Sicilië 1858, 1 Orano, no 19a, pr. exempl. 1 » » 11,50 
KerkeLSiaat 1867, 8 c. no 13 pr. exempl. 1 » » 30,— 
Spanje 1852, 6 reales, gar. Thier . . . . 1 » , 20,— 

. 1853, 12 euartos » » . . . . 1 » » 10,— 
» 1860/61, 19 » » » . . . . 1 , . 8 0 , -

Finland 1918, 5 p.—5 Mark 8 » , 0,25 
Frankrijk 1849/50, 1 franc. . . . . . . 1 . » 20,— 

» 1852, 10 centimes 1 » » 10,— 
Engeland 1912, 8 penny, Yvert 1 fr.. . . 1 » . 0,30 
Griekenland 1901, 2, 3, 5,Dr. Yvert 34, 50 » •3 , „ 2,25 

» 1901, porto, 1—5Dr. » 80 fr. *4 » , 2,25 
Hannover, 1856, 1/30 Th 1 » » 1,75 

1859/68, 3 Gr., geel l » » 4,75 
Hongarije 1900/13, 1 filler—2 kronen . . 19 » » 0,20 

» 1900/13, 5 kronen 1 » » 0,20 
» 1913, hoogwater, 1 f.—1 Kr. . 15 » » 0,60 
» 1916/23, 2 fill.—10 kronen . . 27 . . 0,30 
» 1918 Karl en Zita compleet. . b » » 0,05 

1919 tanacs, 2f.—lOKr. compl. 20 . » 0,50 
» porto, 1—30 filler 8 » » 0,15 

Nederl. Indië 1903/08, 21/2 Old 1 . » 0,40 
» » '08, overdruk »Java«, 2V2 Old. 1 » » 1,75 
» » '08, » » 1 Old. 1 » » 0,20 
» » '08, » Buiten Bezit 2V2 0 . 1 » » 3,— 

» '13, oplosb. kleur, 1 Old. . 1 » » 0,60 
» '13, '(4, 50 cent en 1 Old. 2 » . 0,10 

» » '17, '18, overdrukken compl.4 » » 0,45 
» » '21, '22, » » 7 . » 0,70 

Nederl. Indië 1911 no8,overdr. D2>/2 Old.1 st. / 3,50 
»• » 1911 no 25, Dienst, 50 cent, 1 » • 1,50 

no 25, 4 
), » Dienst 2Vj Old., no 27, . 1 

Nederland 1852, compleet, 3 
1864, » 3 
1867, 50 cent, 1 

. 1869/70, 1V2 cent, wapen, . . 1 

. 1891/97, 5 Old no 48, . . . 1 
1919, 40 en 60 op 30 cent, . . 2 
1920, 2.50 op 10 Old, no 97 . 1 

» 1921, Vliegposf, compleet . . *3 
1871, porto, 5 en 10 cent . . 2 
1914, interneeringszeg. bruin/geel * 1 

2 
4 
4 
3 
7 » 
4 
1 

31 
77 »11 

Memel, Vliegpost, 1922, UI, compleet 
Italië 1901, Vliegpost, 5 en 10 Lire . . . 
Jamaica 1919, l '/j P- 1921, '/a. 1, 2V2 p. 
Italië 1921, overwinningsserie, compleet . 

» 1913, 2/5, 2/10, 2/15 compleet. . . 
Letland 1919, Yv. no. 39, 42, 44, 46 . • 

» 1920, roode kruis, compleet . • 
Luxemburg 1852, 1 Sg., Yv. no. 2 . . . 
Litauen 1919, I, II, 111, Yv, no. 25-55 * 

» 1020, lOs.—5 auks, Yv.no. 67 
» 1921/23, 10 S.-25 auks + 

nieuw 4 en 8 auks 16 
. 1922, Jub., 20 s.- lO auks, compl. • 12 
» 1922, vliegpost A, compleet * 3 

Rusland, wit 1920, onget. en get., compl. * 10 
Levant 1919, no. 235-240 » * 6 

Duitschland 1922, Weldadigheids-\ ^ , „ 
serie, 6 + 4 en 12 + 8 Mark/ 

Duitschland 1920, Dienst 
1920/22 » 

Montenegro 1907, 1, 2, 5 Kronen 
Opper-Silezië, Dienst, 1920, 5 p.—5 M. 

compl. • 12 
, overdr. SO 1920, 

» » overdr. Plebiscit 20 März 
1921, compl, --

Oostenrijk 1908, 1 h . - 2 Kr 15 
» 1515,3+1,5 + 2,10 + 2, 

20 + 3, 4 
1919/21, 2 - 5 0 Kronen * 9 
1921, 50 Kronen • 1 

» 1900, porto, 1 — 100 h., compleet 
no. 2 2 - 3 3 12 

1908/t3,porto,l —100h.,compl. 11 
> 1911, poito, 5 en 10 Kronen 2 
» 1916, porto, 5—50 h. 
» 1916, porto, 1, 5, 10 Kronen 
» 1916/17, overdruk, compleet 

1915, Veldpost, 1-6 h. 
1917, Veldpost, 1-12 h. 

» 1918, Karl-fonds, compleet 

7 
13 
3 

•10 

11 

6 , -
2,25 
7,50 
7,50 
4 , -
1,40 

12,— 
0,45 
1,50 
1,75 
1,50 
0,10 
1,25 
0,75 
0,15 
0,20 
0,20 
0,85 
0,20 

11,50 
2 , -
0,75 

0,90 
1,25 
0,80 
0,10 
2 , -
0,05 
0,10 
0,30 
0,20 

0,25 
0,15 

5,50 
0,15 

0,10 
0,25 
0,04 

0,25 
0,30 
0,35 
0,20 
0,35 
0,25 
0,20 
0,15 
0,15 

= ongebruikt. ttS- VOORTZETTING IN VOLGEND NUMMER, " ^ a 
(9) 
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