
15 MAART 1923. NEDERLANDSCH MAANDBLAD VOOR PHILATELIE. I 

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

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

VRAAGT PRIJSCOURANT „UNIVERSUM" 
EN PRI JS<'0ÜRANT „ N E D E R L A N D " . 
teS" GRATIS OP AANVRAAG. "^4 

(6) 

Raad van Beheer. 
Voorjaars-vergadering van den R a a d v a n B e h e e r van het 

N e dir l and s c Ji Maandblad voor Philatelie, op 
Zondag 25 Maart 1923, des voormiddags te 11 uur, in he t 
Hotel »Noord-Brabant«, Vreeburg, te Utrecht. 

'BREDA, 4 Maart 1923. De Administrateur, 
L. C. A. SMEULDERS, Lid vjd R. ?'. B. 

Nederlandsche Vereeniging van Postzegelverzamelaars. 
Als rechtspersoou erkend by Koninkl^ke Besluiten Tan 

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

Nieuwe leden. 
103. A . H Friesendorp Jzn, Schalkburgerstraat, / /««^é-^. (O.). V. 
106. jhr. C. von Holthe. Oude Delft 171, Delft. V. 

(Vacantie-adres : »Stadwijck' , Beusekom. ^G.). 
109. G. van Lijf, Turennestraat 35 b, IVijk- Maastricht. V.A.L. 
116. Joh. P. de Herder jr., Eramastraat 39, Amsterdam. V.A. 
120. A. van der Meer, ar ts , Wolter ten Catestraat 69, Hene^elo. 

(O.). V. 
145. W. ƒ. Oosterhofï, Nieuwe Heerengracht 13, Amsterdam. 
250. A. L. J Traanboer , tijdel. adres Rijnkade 98,/l/-«.^«/«. V. 
254. C. Maathuis, p / akan t , notaris Bade, Kerkstraat, 5(;»Mrrt«^. 

(N.I.). 
259. H. Reimers, luit-adj., Magelang. (N.l.). 

Overleden. 
437. mr. E. Gertsen. 

44. S. J. Weening. 
Adres veranderingen. 

4oo. jhr. A. Calkoen, vertrokken naar Nederland. 
81. V. F . J. Boumeester, thans Anthonie Duyckstraat 117, 

den Haag. 
790. A. S. Doorman, thans Koningstraat 68, den Helder. 
312. L. H. Eberson, thans Fred, van Blankenheijmstraat 2, 

Amersfoort, 
152. dr. J. H. van Grafhorst, thans Verhulststraat 79, rff?« .^^«g. 
268. dr. L. den Houter, thans Schimmelpenninckstraat 33, 

Amersfoort. 
165. H Jonker, thans Westersingel 37, Amersfoort. 
188. P. J. Jonker, thans direct. P . & T. kant-, Bovenkarspel-

Grootebroek. 
438. A, C. R. O. Leinweber, Breestraat 26, Amersfoort. 
532. mevr. J. Muller, thans Plantage Parklaan 19, Amsterdam. 
503. W, L. Overduyn, thans Bezuidenhout 375, den Haag. 

54. R. A. Polak, thans Burmanslraat 12, Amsterdam. 
170. A. M. Kiewit, Dennenoord, Doorn. 
419. J. C. de Quant, ie luit-inf, thans Koeta Radja. (N.l.). 

9. G. C. de Ruiter, thans Nieuwe 's-Gravelandscheweg 5 a, 
Bussum. 

34i. W. van Rijswijk de Jong, thans Pr. Frederikslaan 8, 
Amersfoort. 

43 ; , mevr. J. Scheltema- de Heere, thans van Breestraat 92, 
Amsterdam. 

289. E. P. V. Staden ten Brink, thans Lembangweg 90, Ban
doeng. (N.I.). 

506. J. Spruyt. thans Kleine Noord 55 rood^ Hoorn. 
496. H. Walrave, kantoor Keizersgracht 325, Amsterdam. 
225. H. J. van Brink, thans Goudsbloemstraat 9, den Haag. 

Aanmeldingen voor het lidmaatschap. 
P. Anderson, ingen. S.S., Moeara Enim. (Palembang N.l.). 
J. H. Beer van Dingstee, Malang. (N.I.). 
A. M. W. Bussemaker, Factory Semarang. (N I.). 
mevr. J. Juda-Stolting, Ple Katwijk, Suriname. 
J. M. von Schmidt auf Altenstadt, assist-resid-tit., i / ö ra ra £«/ ;« . 

(Palembang, N.I.). 
A. O. Bolt, Sirandaweg, Semarang. (N.L). 
mej . M. du Cloux, Malang (N.l.)! 
J. van den Coolwijk, administr. kant. Voorwaarts, Malang. (N.I.). 
mej. A. A. C. van Drunen Littel, gem. boekhoud., 7l-/(?/(i:«^. (N.I.). 
F . A. M. Harterink, luit-inf., Malang. (N.I.). 
P. J. van der Horst, adj.-ondeioff., Malang. (N.I). 
R, Nolen, planter, Malang. (N.I.). 
A. D. C. Poolman, kapt.-art., Malang. (N.I.). 
H. W. Tersteege, ie lujt.-art., Malang. (N.I.). 
D. Grevelink, Stationsstraat i4, Hilversum. V.L. 
C. H. W. van Wieringen, ie luit.-inf., Malang. (N.I.). 
mr. C. de Wijs, Malang. (N.i.). 
J. Dijkman, assist, te Soengeh Poetih, postk. Galang (Deli, N.I.). 
P. van den Ende , luit.-art., Banjoebiroe. (N.I.). 
J. H. Krabbenbos. kapt.-inf., Banjoebiroe. (N.L). 
N. Waalewijn, luit.-art., Banjoebiroe. (N.I.). 
J. Hooft, Beelslaan 22, Heemstede, bij Haarlem. 
J. F . Norden, O. Z. Voorburgwal 185, Amsterdam. 
R. Sturms, Anemoonstra9t 6 i o/h Y, Amsterdam. 
F. B. Wicherink, Dorpstraat 108, Hees bij Nijmegen. 

KORT VERSLAG der bestuursvergadering op 25 
B'ebruari 1933, te 's-Gravenhage. 

Aanwezig alle bestuursleden. Behandeld worden : 
1. de voorbereiding voor de Internationale Tentoonstelling in 

1924 te 's Gravenhage te houden ter gelegenheid van het 4o-jarig 
jubileum onzer Vereeniging. mr. Bonn is bereid gevonden als 
secretaris van het Uitvoerend Comité op te treden. 

2. de rekening en verantiooording van den penningmeester 
over 1922, sluitende met een zeer bevredigend batig saldo, waar
toe veel bijdroeg onze afdeeling Verkoop. In deze afdeeling 
werd in 1922 voor f 15792 met de inzenders afgerekend, terwijl 
het aantal zendingen 237 bedroeg. 

3. de opmerkingen en wenschen ons in haar jaarverslagen door 
verschillende afdeelingen medegedeeld, o.a. over propaganda
materiaal, wederinvoering stadspost, weren van geschonden 
zegels uit de rondzendingen, enz. 

4. verschillende zaken van huiskoudelijken aard betreffende 
den Icescirkel, Maandblad, collectie mevr. van den Berg, pakket 
Carbin, enz. De secretaris, A. VAN D A M . 

De secretarissen der Afdeelingen, die nog m gebreke zijn ge
bleven hunne jaarverslagen en een afschrift van hunne leden
lijst, volgens art. 31 Huish. Regl., in te zenden bij den Secretaris 
der Vereeniging, worden d r i n g e n d v e r z o c h t alsnog deze 
aan den Secretaris te doen toekomen. 

Opgericht is onze eerste afdeeling in Ned.-Indië te Malang, 
dank zij de goede zorgen van den heer G. W. Borgesius en onzen 
ijverigen vertegenwoordiger dr. H. W. Borel. 

P o s t z e g e l v e r e e n i g i n g , , B r e d a " , 
te BREDA. 

Opgericht 31 November 1893. 
Als reclitspersoon erkend bfl Koninklgk Besluit Tan 

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

Intercommunaal Telefoonnummer 197. 

KORT VERSLAG der vergadering, gehouden op 
Maandag 12 Maart 1933, des avonds te 8 
uur, in de „Beurs van Breda", te Breda. 

Tegenwoordig 37 leden. Wegens afwezigheid van den voor
zitter, wordt de vergadering geopend en geleid door den onder-
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voorzitter, den heer A. F. Singels, die in de eerste plaats de 
aanwezige leden, waaronder het nieuwe lid, den heer A. L. M. 
Schröder, welkom heet. 

Hierna worden de notulen der vergadering van 12 Februari 
1923 zonder op- of aanmerking goedgekeurd en vastgesteld. 

Vervolgens heeft ballotage plaats over i4 candidaat leden, 
wier namen aan het slot van dit veislag voorkomen en die allen 
als lid worden aangenomen. 

De voorzitter maakt bekend, dat op 22 Maart a.s. eene rijks-
veiling van .frankeer- en portzegels in het Jaarbeursgebouw te 
Utrecht zal plaats hebben en laat de voorwaarden daarvan ter 
vergadering circuleeren. 

Alsnu gaan rond de nieuwe Nederlandsche zegels van l, 2, 
2V2 en 4 cent, waarvan verschillende leden reeds in het bezit 
blijken te zijn. De vergadering is unaniem de meening toege
daan, dat ze niet uitblinken door fraaiheid. Een onverschillig 
schouderophalen en een medelijdende glimlach zijn de beste 
bewijzen, dat men zich voor deze Nederlandsche »kunstgewroch-
ten« (!) toch wel min of meer gegeneerd gevoelt. 

De heer Ente van Gils deelt vervolgens aan de vergadering 
mede, dat hij de bekende ongetande Nederlandsche zegels van 
5 en 10 cent op brief gezien heeft met den poststempel Blokzijl, 
welke blijkbaar met een naaimachine (!) »geperforeerd« waren ; 
ook den heer Sikkens werden ze vertoond, doch met de afstem
peling Delfzijl, ü e heer Smeulders maakt de leden opmerkzaam 
op een in het eerstvolgend Maandblad voorkomend artikel over 
deze aangelegenheid en kan reeds nu wel zeggen, dat aan 
deze gelegenheidsperforatie niet de minste philatelistische waarde 
kan worden toegekend 

Hierna wordt door den secretaris een heel uitvoerig schrijven 
voorgelezen, ontvangen van ons eerelid, den heer jhr . J. A. van 
Hoogenhouck Tulleken, te Toronto, dat met bijzondere belang
stelling door de vergadering wordt aangehoord en met een luid 
applaus wordt begroet. 

Ten slotte heeft de ge.vone maandelijksche verloting plaats 
van eenige zegels, aangekocht voor f 3,05, benevens van een paar 
zegels voor hetzelfde doel geschonken door den heer Son en 12 
series van 4 der pas verschenen Nederlandsche zegels, ontvan
gen van den heer Donnai. De uitslag is, dat aan een 20-tal leden 
een prijs ten deel valt. 

Vóór het sluiten der vergadering deelt de voorzitter nog mede, 
dat op Woensdag 14 Maart a.s. eene bestuursvergadering zal 
plaals hebben, waarop de verschillende commissies voor de 
aanstaande feesten zullen worden geïnstalleerd en hare instruc
ties zullen ontvangen. 

Hierna is de vergadering uiteengegaan. 
De \c Secretaris^ 

Breda, 12 Maart 1923. L. C. A. S M E U L D E R S . 
Nieuwe leden. 

No. 204. L. P. J. M. Bruyelle, Wilhelminapark 124, te Tilburg 
E. Z. R. (Sectie III.) 
No. 283. Joh. S. Schiebaan, Schieveenstraat 41/ ' , te/fö/^f^i^/rtw. 
E. (Sectie V.) 
No. 3or. J. Kouwer, Graaf Florislaan 5, te ^ « J - J « ; « . (Sectie VII) 
E. Z 
No. 308. A. Kik, Stationsplein 6, te Goes. (Sectie III ) 
E. Z. R. \ 
No. 313. mr. Ch. F. M. de Witt, Poststraat, te Zierikiee 
E. Z. (Sectie III.) 
(Ned. en Kol.) 
No. 68. J. L. Nijboer, Coiffeur, Kerkstraat 362,16-4«.r/^/-a?rt:/«. 
E (Sectie VII.) 
No. 341. C. van der Woude, Luijbens'raat 32, te 's-Herto^en-
E. Z. K. bosJi. (Sectie III.) 
No. 71. Jos. West, 49 Warrington Crescent, \.e Louden, \N.<). 
E. 
No. 138. dr. J. J, W. R. van Dijck, Willemstraal 7, te Eind-
E. Z. R. hovMt. (Sectie VI.) 
No. 162. G. W. Wanninkhof, Van Hogendorpsplein 2, te 
E. Z. Rotterdam. (Sectie V.) 
No. 268. G. J. A. Winkeler, Sis^enstraat 16, te Zwolle. 
E. Z. (Sectie IV.) 
No. 149. J. P. Martin, Fellenoordstraat 71 a, te .Sr^rfr?. (Sectie I,) 
E. Z. 
No. 288. J. N. .A. Arnhardt , Arnoldystiaat 3, te Scho/eii (bij 
•>— Haarlem) (Sectie VII ) 

No. 377. J. M. Bieten, Klokstraat i a, te Goes. (Sectie III.) 
E. Z. 

Candidant-ledeii. 
J. S. H. M. Esser, Candidaat-Notaris, Wilhelminastraat 18, te 

Ginnekeii. (Voorgedragen door H. A. G. Vrensen, te Breda.) 
J. H. de Haas, Luitenant-kolonel, Commandant 3e Regiment 

Infanterie, Zuivelplein 6, te Bergen-op-Zoom. (Voorgediagen door 
J. F. Wichman, te B er gen-op-Zoom) 

E. J. Klaverwijden, Berg en Dalscheweg 44o, te Ubbergen. 
(Eigen aangifte.) 

J. C. Noreiiburg, Inspecteur van politie ie kl., Scheimlaan 29e, 
te Rotterdam. (Voorgedragen door S. Kruisheer, te Rotterdam) 

J. M. Nieuwdorp, Opvoedend ambtenaar bij de Vereeniging 
»Kinderzorg«, Veersche Singel S 42 a, te Middelburg. (Eigen 
aangifte.) 

Q. J. M. Verouden, Kantoorbediende Post. en Tel., A 10, te 
Doetinchem. (Eigen aangifte.) 

Louis Schölte, Kantoorbediende, Vinkendwarsstraat 18«, te 
Rotterdam. (Eigen aangifte.) 

H. Heevelink, Amstel 258, te Amsterdam. (Voorgedragen door 
J. E, Nijboer, te Amsterdam.) 

A. J. A. van Turnhout , Boekdrukker, Ginnekenweg 113, te 
Breda. (Eigen aangifte.) 

M. de Kan, te 't Zand bij Middelburg. (Voorgedragen door E. 
Slik, te Breda.) 

W. Snoeijenbos, Hoofdklerk Gem. Gasfabrieken, Vlietstraat 
6 III, te Amsterdam. (Eigen aangifte.) 

Adresveraiideringen. 
No. 131. Eug. Strens jr., voorheen te Roermond, thans Piet 

Heinstraat 37, te Delft. (Overgebracht van Sectie VI 
naar Sectie V.) 

No. 118. W. Windrath, voorheen te Zürich, thans Via T. 
Rodari 12, te Lugano (Tessin), Zwitserland. 

No. 262. J. D. W. Chatrer, te Breda, thans Tweede Mark
straat 6 a, aldaar. (Sectie I.) 

Bekendmaking. 
Leden, zoowel in als buiten Breda, die hunne contributie voor 

1923 of het door hen verschuldigde wegens afgenomen zegels, 
afgerekend in het ie kwartaal 1923, nog niet betaald hebben, 
worden verzocht dit nog in den loop dezer maand te doen ; 
zullende, bij niet-voldoening hieraan, per postkwitantie over het 
verschuldigde, vermeerderd met de inningskosten, worden beschikt. 

De 2e l^enningmeester (belast met de ontvangsten), 
P. J. H. VAN DEVENTER, 

Tet. Koninginnestraat 11, Breda. 
(Postcheque en Giro No. 4i489.) 
Aankondiging. 

LEDRN-VERGADERING op Maandag O April 1923, des 
nvonds te 8 nur, in de bovenzaal van de , , B e u r s v a n 
B r e d a " . (Ingang: St. Janstraat.) 

Vereeniging van Postzegelverzamelaars ,,Hollandia", 
te AMSTERDAM. 

Opgericht 1 November 1902. 
Goedgekeurd by Koninklgk Beslnit Tan 2 Juni 1903, n«. 68. 
Secretaris: J. A. K A S T E I N , Bilderdijkkade 18, Amsterdam. 

KORT VERSLAG der yergadering, gehouden op 
Zaterdag 24 Februari 1933, te 8 uur n.in.j in 
hotel „Krasnapolsky", te Amsterdam. .-Ĵ -i-i,—. 

Aanwezig 33 leden en l introducé, de heer F . Schmidt. N a 
opening en voorlezing der notulen worden door een der leden 
nadere mededeelingen verstrekt over een gedeballoteerd candidaat-
lid, dat volgens zijne opinie niet aangenomen is op grond van 
onjuiste informaties. Na uitvoerige bespreking wordt besloten 
bedoelden candidaat en 2 Hollandia-leden uit te noodigen op de 
eerstvolgende bestuursvergadering te willen verschijnen tot het 
geven van nadere inlichtingen. 

Bij de ballotage blijkt dr. Schouten, te Amsterdam, met alge-
meene stemmen als nieuiv lid te zijn aangenomen. 

Vervolgens circuleeren de nieuwe Duitsche zegels van 2000 
Mark en 100, 500, 1000 Mark Rhein-Ruhr Hilfe, Italië, 30 cts., 

i - 7 . M . b ^ j j , i j i i « r « < i : i j i 
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Cecho-Slowakije 100 h., nieuwe afstempelingen uit Spa en Glas
hütte, prentkaarten met zegels uit Kampala yUganda), Congo, txii., 
benevens een Duitsch postzegelboekje met afstempeling van de 
lierlijnsche postzegeltentoonstelling 1922. 

In de nu volgende pauze vertoont de heer Vredenduin zijn 
oorlogscollectie Nederlandsche pientbrieikaaiten met afstempe
lingen der veldpostkantoren^ interneerings-depóts, enz. Mtnig 
moeizaam verkregen stuk trekt de aandacht der lieihebbeis, die 
bovenal den mooien opzet dezer verzamelmg bewondeien. 

Na dit intermezzo verkrijgt de heer Donath het woo idendoe t 
mededeeling over p a r t i c u l i e r getande zegels der bekende 
ongetande Januari-uitgifte 5 en 10 cent Nederland : 

De directeur van het postkantoor te Bergen (N. H.) ontving 
einde Januari 5000 ongetande 10 cents-zegels (Ned.) en wist van 
wanhoop niet, wat hiermede te doen. Hij liet (zonder hiertoe 
officieel gemachtigd te zijn) 100 stuks part icuher perforeeien, 
welke alle aan een boekhande 'aar verkocht weiden. Gelukkig(!) 
is over een en ander een notarieele ooikonde opgemaakt, zoodat 
daardoor de originaliteit van de nood-peiforatie bewezen is. 
AI deze zegels zijn aan een adies in y:?/^/««^?^ op brieven geadres
seerd en wel in paren, blokken, stiips, dus voor eiken speciaal
verzamelaar iets bijzonders. De geheele partij te zamen met de 
oorkonde zijn aan den heer D. aangeboden als grootste zeld
zaamheid van Nederland. Daar de gehee'e zaak hem echter te 
veel op zuivere speculatie leek, is hij op het aanbod niet ingegaan 
en voelt zich ook verplicht de leden te waarschuwen voor deze 
(gemaakte) z g. zeldzaamheid geen geld uit te geven. De voor
zitter bedankt genoemden heer voor zijne mededeeling en raad
geving. 

Na veiling van i4 kavels, die ruim f 10,— opbrengen, wordt 
overgegaan tot een algemeene verloting en verkrijgen de volgende 
25 leden een prijs: 266, 254, 119, 98, 79, 318, 240, 169,102,360, 
29, 298, 7, 278, 204, 231, 317, 10, 222, 350, 50, 195, 292, 313 
en 108. 

Hierna »ordt de vergadering omstreeks 10 uur gesloten. 
De 2e Secretaris, J. P. TR.VANBERG. 

Aansrenomen als lid. 
H. Schouten, Arts, Nieuwe Keizersgracht 110, Amsterdam. 

(Voorgesteld door G. P .Kevei I ing . ) 
Adresveranderingen. 

325. W. A. van Rijn, Schiedamsche weg 69«, Rotterdam. 
240. L. F. Burkels, j ac . v. Campenstraat 151 ", Amsterdam. 

Bedankt als lid. 
134. Baron Sloet tot Everio, Hilversum. 
175. H. H. Veltman, Enschede. 
341. S. H. Slijper, Haarlan. 
146. B. N. Lankhorst, Wassenaar. 

Gandidaat-leden. 
F. Schmidt jr.. Leeraar M. O. Werktuigk. Teekener , Tolstraat 

115, Amsterdam. (Voorgesteld door D. Bastenhof jr., lid 223,) 
Vergaderingen. 

BESTDURSVEBGADERING op Zaterdag 24 Maart 1923, des 
aTOnds te 8 nnr, In Café S u i s s e , Amsterdam. 

LEDENVERGADERING op Zaterdag 31 Maart 1923, des aTonds 
te 8 uur, in Hotel , ,KrasiiapoIsky", Amsterdam. 

Mededeeling. 
Aan de sectieleden in Noord-Holland en Utrciht wordt mede

gedeeld, dat hun sectiehoofd, de heer Goudriaan, bedankt heeft 
en vervangen is door den heer PR. SCHUMACHER, Scholer-
singel 89*, Haarlem. De ic Secretaris, ] A. KASTEIN. 

. . U t r e c h t s c h e P h i l a t e l i s t e n - V e r e e n i g i n g , 
j s i ä J ^ ^ ' te UTRECHT. 

Opgericht 8 September 1906. 
KonlnklQk goedgekeurd 22 Juli 1907. 

Secretaris: K. H. J. VAN HULSSEN, J . P . Koenstr. 1 9 / ^ , Utrecht. 
Secr. afd. Vlaardiugen: H. V A N D E R M E I J D E N , Vlaardingen. 
Secretaris afd. Gouda: H. D. B O O T , Kattensingel 13, Gouda. 

KOKT VERSLAG van de algemeene vergadering op 
Dinsdag 27 Februari 1923, in Hotel l'Europe, 
te utrecht. 

Aanwezig 26 leden en i introduce. T e ongeveer 8'/j uur 
opent de heer Van Gittert de vergadeiing en heet in het bijzon
der den heer Heitbrink welkom, die als introducé aanwezig is, 
daar de aangifte als lid te laat was ingekomen om nog in het 
Maandblad te woiden geplaatst. Veider deelt de voorzitter mede , 
dat, door afwezigheid van den secretaris, de heer Burgersdijk 
diens functie zal waarnemen. 

De notulen der Januari-vergadei ing werden goedgekeurd. Inge
komen stukken werden voor kennisgeving aangenomen. De col
lectie valsche zegels weid uitgebreid met een exemplaar A Kaap 
de Goede Hoop, geschonken door den heer Van Vloten en een 
serie zegels, geschonken door den heei Moesman. De voorzitter 
maakt den leden at tent op onze mooie collectie valsche zegels. 

De ballotage over het voorgehangen lid heeft tot resultaat, 
dat de heer M. Pols met algemeene stemmen werd aangenomen. 
Daarna komt het verslag van den penningmeester aan de orde, 
doch daar de penningmeester pas na 9 uur ter vergadering kan 
komen, woidt het door den voorzitter vooi gelezen en nadat een 
paar gedane vragen waren weerlegd, wordt de penningmeester 
geheel overeenkomstig het voorstel van de verificatie-commissie 
gedechargeerd. Een paar cijfers mogen hier een p l a a t s v i n d e n : 
totaal batig saldo f 157,8314 en wordt aan de gewone reserve 
toegevoegd f 1000,— en f 500,— voor de lustrumviering. 

Hel voorstel van het bestuur om de beeren G. J. Baljet en 
W. M. Beijeiinck te benoemen in de verificatie-commissie en 
als plaatsvervangend lid den heer D. Tholen, had de volle in
stemming van de vergadering en nemen de drie beeren de 
benoeming aan. 

Punt 6, schorsing van een lid, moet eerst worden aangehouden 
tot de penningmeester komt, daar het mogelijk zou kunnen zijn, 
dat de bewuste persoon nog aan zijne verplichtingen had voldaan. 
Voor d e verloting werden 10 prijzen beschikbaar gesteld, wat de 
leden wel wat te weinig vinden. Op voorstel van den voorzitter 
werden dooi verschillende leden prijzen afgestaan, waardoor het 
aantal prijzen op 23 komt. Intusschen was de penningmeester 
verschenen en wordt dezen in het bijzonder door den voorzitter 
de dank van de Vereeniging betuigd voor de accurate wijze, 
waai op "hij de boeken heeft bijgehouden. Daar bij den penning
meester niets van het te schorsen lid is ingekomen, stelt d e 
voorzitter aan de vergadering voor den heer H. Welsch te schor
sen, waai mede allen instemmen. Een zeer geanimeerde veiling 
en de traditioneele zichtzending vormden het slot van deze bij
eenkomst. De -luaarnemend secretaris, 

]. F. BURGERSDIJK. 

Nieuwe leden. 
M. Pols, Choorstraat 42, Utrecht. 

Oandidaat-leden. 
ƒ. Heitbrink, Oosterkade 10, te Utrecht. 
C. Deenik, Stationsplein 16, te Utrecht. 
C. von Staa jr. , te Rotterdam. 
W. G. J. J. Hamer, De Clercqstiaat 104 I, te Amsterdam. 

Bedankt als lid. 
C. Nijs, Graaf Fiorisstraat 10 bis, Rotterdam. 
mej. E. van Meulenaarsgiaf, Van Hasseltlaan 23, Apeldoorn. 

Geschorst als lid. 
H. Welsch, Maikt 18, Naarden. 

Attentie. 
Nader adies verzocht van : 
H. W. Wissing (staat vermeld als wonende te Rijswijk, Z. H.). 
De aandacht wordt gevestigd op artikel 22 van het Reglement 

en wel in verband met het terugontvangen van onbes te lbare 
Maandbladen. 

Mededeelingen. 
i". Er kunnen wederom boekjes voor den verkoophandel in 

ontvangst worden genomen. 
2". De laatste alinea van ait . 47 van het Reglement wordt, 

voor wat de maximum-aantal len in te zenden boekjes betreft, 
tijdelijk buiten werking gesteld. 

3». De heer C. L. Sanders (W. van Noortstraat 74, Utrecht) 
heeft de functie van directeur van verkoophandel overgenomen 
van den heer J. W. Spruit, thans sectiehoofd III. 

U J * * < J c l J U I ! i l ! i M J I 
WATERGRAArSMEER 
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Alle boekjes, behalve die van groep Z, moeten dus aan den 
heer Sanders worden gezonden; die van Groep Z echter aan den 
heer H. C. Milius, Buijs Ballotstraat 49, Utrecht. 

Vergaderingen. 
BESTUURSVERGADERING op Dinsdag 20 Maart 1923. 
ALGEMEENE VERGADERING op Dinsdag 27 Maart 1923. 

De Secretaris van de U. Ph.- V., 
K. H. J. VAN HüLSSEN. 

Haagsche Philatelisten-Vereeniging, 
te 'S-GRAVENHAGE. 

Opgericht 17 April 1897. 
Als rechtspersoon erkend by Kon. Besl. Tan 20 April 1903, n°. 58. 
Secr . : C.J. COELAND, Van Weede v. Dijckveldstr. 80, ^s-Gravenhage. 

VERKORT VERSLAG yan de BIJEENKOMST^yan 
Donderdag 22 Februari 1923, in het „Zuid-
Hollandsch Kolïiehuis", te 's-Grayenhage. 

Tegenwoordig zijn 15 werkende leden, i correspondeerend lid 
en een in t roducé; afwezig met kennisgeving 4 leden. 

Waarnemend voorzitter: de heer Deggeller, die de bijeen
komst te ruim 8 uur opent onder mededeel ing, dat hij belreurt , 
dat de voorzitter door ziekte niet aanwezi ; is, gaarne een bij
zonder woord van welkom uitspreekt tot de aanwezige twee 
nieuwe leden en den heer Van Beek. 

De notulen der vorige bijeenkomt worden na voorlezing goed
gekeurd en daarna de ingekomen s tukken behandeld. 

De voorzitter deelt onder »mededeelingenc mede, dat het niet 
onbelangrijk zou kunnen zijn te weten te komen, hoeveel stuks 
van de ongetande 5 en 10 cents zegels er zijn uitgegeven. Een 
der aanwezigen zegt hiervoor zijn medewerking toe. Verder be
spreekt de voorzitter de aanstaande voorjaarsverloting. Besloten 
wordt een en ander aan het bes tuur over te laten. De opmer
king van den heer Latour, dat de leden hiervoor een mooi zegel 
zouden afstaan, wordt met bijval begroet . , 

Overgegaan wordt tot de gebruikelijke verlotingen. 
De voorzitter brengt nog een woord van hulde aan het adres 

van den heer Borel voor zijn bemoeiingen inzake nieuwe leden 
en sluit vervolgens de bijeenkomst. 

Eene veiling, die een aangenaam verloop had, hield de aan
wezigen nog eenigen tijd bijeen. 

De Secretaris, C. J. COEI.AND. 

Candidaat-werkende leden. 
W. F. Pieters, 3e Sweelinckstraat, den Haag. 

(Voorgesteld door T. P. Borel.) 
Willy Lenze, Vivienstraat 98, den Haag. 

(Voorgesteld door B. H. van der Beek.) 
BIJEENKOMST op Donderdag 22 Maart 1923, des avonds 

te 8 nar, in het Ziiid-Hollandsch Koffiehuis, Groen-
markt, te 's-Gravenhage. 

Notulen. Mededeelingen. 
Ingekomen stukken. Verloting. 
Ballotage nieuwe leden. Sluiting. Veiling. 

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

Opgericht 12 Januari 1897. 
Erkend bfl Koninklijk Besluit Tan 26 September 1911, n». 83. 

Secre tar i s : F. J. HOEBINK, Burgemeestersplein 9, Arnhem. 

VERSLAG van de vergadering, geliouden op Dinsdag 
27 Februari 1933, des avonds te 8 uur, in 
Café Restaurant „Nationaal", te Arnhem. 

Aanwezig 26 leden, o.w. 4 dames. Als invite van den heer 
Te Winkel was aanwezig de heer Falkema, candidaat-lid. 

De voorzitter opende de vergadering met een hartelijk woord 
van welkom, in het bijzonder tot den heer Scholten, die voor 
het eerst de vergadering bijwoonde. De notulen der vorige 
verfader ing werden daarna gelezen en onveranderd goedgekeurd. 

Het candidaat-lid, de heer Eisink, werd met algeineene stemmen 
tot het lidmaatschap toegelaten. 

De voorzitter meende in overweging te moeten nemen in art. 
4 der statuten den leeftijdgrens der leden van 18 jaar in 21 
jaar te moeten wijzigen en van de leden van 18 jaar tot 21 jaar 
eventueel een junioren-afdeeling te vormen. Verder deelde hij 
mede, dat de Nederlandsche Vereeniging van Postzegelveizame-
laars dit jaar haar 40-jarig jubileum viert, waaraan een Postze
geltentoonstelling is verbonden en dat leden, die eventueel eene 
collectie wenschen in te zenden, zich nu reeds bij het bestuur 
kunnen opgeven. 

Vervolgens kwam in bespreking een schriiven van de Afdeeling 
Arnhem van de Nederlandsche Vereeniging van Postzegelverza
melaars, naar aanleiding van het groot nadeelig saldo van den 
I3den Nederlandschen Philatelistendag. Een comité, gevormd 
uit de beide vereenigingen, »de Globe« en genoemde Afdeeling 
»Arnhem«, besloot tot uitvoering van die maatregelen, welke 
noodig geacht werden om het Congres en al den aankleve van 
dien, waaronder ook behoort de ontvangst van buitenlandsche 
afgevaaidigdcn, zoo goed mogelijk te doen slagen. De onkosten 
zouden door beide vereenigingen, ieder voor de helft, worden 
gedragen. Nu beklaagt de Afdeeling »Arnhem« zich in boven
vermeld schrijven over het feit, dat de onkosten zoo abnormaal 
hoog zijn geloopen tengevolge van de hooge drukkersrekening. 
De Afdeeling vermoedt, dat zulks niet het geval zou zijn geweest, 
als te voren prijsopgave ware gevraagd, maar heeft daarop niet 
aangedrongen, omdat een lid van »de Globe-: hierbij was betrok
ken. In elk geval concludeert de Afdeeling het feit, dat een 
andere drukker goedkooper weik zou hebben geleverd. De 
Afdeeling vraagt nu op grond van haar gering aantal leden in 
verhouding tot het ledenaantal van »de Globe«, reductie van 
haar aandeel in de onkosten tot de helft. Dit schrijven maakte 
op de vergadering een onaangenamen indruk en werd ampel 
besproken met het resultaat, dat het G'obe-be=tuur zich alsnog 
zal verstaan met het bestuur der Afdeeling »Arnhem« op de 
volgende bas i s : het veizoek der afdeeling »Arnhem« om leduc-
tie niet in te willigen, maar het volle bedrag van het nadeelig 
saldo door »de Globe« te doen dragen, op voorwaarde, dat dit 
meer gemeld schrijven onder het aanbieden van excuses worde 
ingetrokken. 

Niets meer aan de orde zijnde, sloot de voorzitter hierna het 
officieele gedeelte der vergadering, waai na werd overgegaan tot 
onderlingen ruil en verkoop. 

De Secretaris, F. J. HOEBlNK. 
Candidaat-leden. 

R. W. Falkema, St. Antonielaan 181, Arnhem. 
(Voorgesteld door lid no. 94.) 

G. Vermaas, St. Antonielaan 35, Arnhem. 
(Voorgesteld dooi lid no. 122.) 

F. Valck Lucassen, Villa „Sonnevanck", Brummen. 
(Voorgesteld door lid no. 116.) 

J. W. Saaltink, De Witstraat 25, Arnhem. (Eigen aangifte.) 
Aangenomen als lid. 

No. 44. De heer Eisink, Van Pallandtstraat 7, Arnhem. 
Verzoek. 

De directeur der rondzendingen verzoekt den leden boekjes 
in te zenden met betere en oudere zegels, of met nieuwere 
zegels, maar dan van prima kwaliteit, daar er anders geen zegels 
uit worden verkocht. 

Vergaderingen. 
VERGADERING op Dinsdag 27 Maart 1923, des aTonds te 8 

uur, in Café-Restaurant „Nat ionaal", te Arnhem. 
VEILING-AVOND op Dinsdag 10 April 1923, des sTOnd» te 

8 uur, in Café-Restaurant , ,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 1905. 
Goedgekeurd bQ Koninklijk Besluit van 27 Maart 1905, n». 63. 
Secretaris: P. J O R I S S E N P .C .ZN. , Beatrijsstraat ^f), Rotterdam. 
Comm. Y. d. Verkoop: dr. L. F R E N K E L , Eendrachtswegy, i?ö/to'(Ärw. 

GEWONE BIJEENKOMST op Dinsdag 13 Februari 
1933, des avonds te 1% nur, in het Poolsch 
Koffiehuis, te Rotterdam. 

i l f -JA^JJrlJH' iHl ia ' 
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OFFICIEEL O R G A A N V A N : 

de Nederlandsche Vereeniging van Postzegelverzamelaars te Amsterdam ; de Postzegelvereeniging „Breda" te Breda; 
de Vereeniging van Postzegelverzamelaars „Hollandia" te Amsterdam; de Utrechtsche Philatelisten-Vereeniging te 
Utrecht; de Haagsche Philatelisten-Vereeniging te 's-Gravenhage; de Vereeniging van Postzegelverzamelaars 
,,de Globe" te Arnhem; de Philatelistenclub „Rotterdam" te Rotterdam; de Internationale Vereeniging „Philatelica" 
te 's-Gravenhage; de Nederlandsche PhilateHstische Vereeniging „Op Hoop van Zegels" te Haarlem; de Philatehsten-
Vereeniging „Groningen" te Groningen; de Philatelisten-Vereeniging „Zuid-Limburg" te Maastricht; de Philatelisten-
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 TE LUXEMBURG VAN 27-31 AUGUSTUS 1922. 

Alle bydragen van postzegelkundigen, wetenschappeiyken en 
redactloneelen aard, benevens nieuwe uitgi f ten, te zenden aan 
den Hoofdredacteur J. D. VAN BRINK, te Hoek van HoHand; 
al wat Nederland en Koloniën betreft, aan den Redacteur 
P. H. M. POST, Maliebaan 104 , te Utrecht; a l les op het gebied 
van Poststukken, aan den Redacteur W. P. CÜSTERUS Pzn. , te 
Bdam. Afstempelingen aan den Heer J. P. TRAANBERG, 
Bronwerspleln 25'" , te Haarlem. 

Eereleden der R e d a c t i e : J. B. ROBERT en H. J, SPITZEN jr. 

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

Gratis voor de leden van bovengemelde Vereenigingen. 

2e Jaargang. 

Is de foufdruk 3d op 4d V. R. I. op de 
postzegels van Oranje Vrij Slaaf, echl? 

II. 

Persooniglte ondervinding gedurende den Boerenoorlog hebben 
mij geleerd, dat er dingen gebeurden, die in vredestijd niet 
gebeurden. 

Van andere zijde, ofschoon ik zeer lang wachtte, werd op dit 
artikel niet ge ieageerd , wat mij zeer verwonderde, daar ik vast 
overtuigd was met een vervalsching te doen te hebben, te meer, 
waar zooals ik later zal uitleggen, één feit op het cliché voorkwam, 
dat lederen verzamelaar moest opvallen bij nauwkeurige 
beschouwing. 

Daar het blokstuk nog niet in mijn bezit was, schreef ik den 
eigenaar erom, teneinde het persoonlijk te onderzoeken en ont
ving het volgende antwoord : 

»Ik heb Uw schrijven ontvangen en deel U mede dat ik 
U den verkoop van het blokstuk van 7 of kleinere blokjes of 
de enkele zegels (ik heb in het geheel 20 stuks, zooals U uit 
mijn artikel heeft gezien) wel wil in handen geven voor een 
zekeren tijd, waaromtrent ik Uw voorstel tegemoet zie. Onder 
geen omstandigheden kan ik eenig stuk afstaan dan alleen in het 
geval, dat een kooper uitdrukkelijk verklaart het blokstuk of 
zegel te zullen koopen, indien het blijkt in postfrischen toestand 
te zijn. 

De afdruk van het cliché kan op glad papier zóó duidelijk 
zijn, dat op zicht zenden vooreerst onnoodig is. Ik zend U ter 
kennismaking zoo'n afdruk hierbij met verzoek om teiugzending, 
daar dit de eenige afdruk is, dien de redacteur van de »Wereld
post« mij zond. Ik heb geen bezwaar dat U, met het oog op 
den verkoop, mijn artikel Iaat vertalen of zelf vertaalt, en zou 
het zeker voor U van belang achten het cliché van de »Wereld
post« te bemacht igen . Dit is trouwens een zaak tusschen U en 

Vaste medewerkers : H. J. VAN BALEN, J. C. CRAMERU8, 
J. A. KASTEIN, H. C. MILIUS, J. P. TRAANBERG, G. V. v. d. 
SCHOORËN, P. VREDENDÜIN jr . , LEON DE RAAY, A. C. VOSS 
Tot het plaatsen van advertentiën, het bekomen van abonnement 
en afzonderlijke nummers, het opnemen van verslagen van ver
gaderingen en verdere vereenigingsberichten en voor alles wat 
de nitgave, het beheer en de administratie betreft, zich te 
wenden tot L. C. A. SMEULDERS, Schoolstraat 18, te BREDA, 
Telefoon Interc. 197, Postrekening No. 37183. 

ADVERTENTIËN (bij vooruitbetaling): 
Vi pagina / 3°,— V« pagina . ƒ 7 . 5 0 ' / „ p a g i n a . / 4,— 
VJ » » 17,50 Vs » . » 6 , - V18 • • » 3 , — 
«/, » » 12,50 Vs » . » 5,50 Bij 3-. B-en 12-maal plaat-
VJ » » 10,— V u » • » 4 , 5 0 sing 5,10 en 15 % reductia 
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de »Wereldpost«. Ik kan g a r a n d e e r e n , dat er in het geheel 
28 van deze zegels bestaan, zijnde '/» vel (i panej van 60 zegels 
overdrukt, waarvan 20 -|- 12 zijn in beslag genomen (door het 
Controle Depot), terwijl de oveiige 20 stuks in mijn bezit zijn, 
en 8 stuks zich in handen bevinden van een Z.A. ofwel gebruikt 
zijn op brieven, zonder dat zij tot nog toe ontdekt zijn. Ik wensch 
U te vragen welken prijs ik zou kunnen noemen per stuk, en zou 
ik kunnen nagaan hoe dat uitkomt met mijn inkoopprijs, enz.« 

Eenigen tijd later schreef mij een Engelsche firma om inzage 
van het blokstuk, daar zij een vermoedelijken kooper hadden. 

Hierop ontving ik het bewuste blokstuk, en na het een en 
ander te hebben geconstateerd, zond ik het ter inzage aan deze 
firma. 

Eenige weken daarna ontving- ik van de firma het volgende : 
»Wij hebben Uw blokstuk ontvangen van de 3d op 4d V.R.I. 

van Oranje Rivier Kolonie; Wij hebben U niet eerder kunnen 
schrijven, daar de vermoedelijke kooper eenige weken uitstedig 
was. 

Toen wij het hem toonden, twijfelde hij aan de echtheid en 
wenschte een garantie alvorens er toe over te gaan het stuk aan 
te koopen. 

Wij hebben het blokstuk aan een nauwkeurig onderzoek on
derworpen, en vergeleken met een gewone 3d op 3d, en waren 
niet tevreden met het resultaat. Teneinde geheel zeker te zijn, 
hebben wij het ter keuring gestuurd aan het Handelaars Exper t 
Comité, dat na een nauwkeurig onderzoek, met algemeene stem
men het als een vervalsching ve ik laarde ; wij moeten daa rom 
tot onzen spijt U het bewuste stuk terug zenden.« 

Hierop heb ik den eigenaar het volgende medegedeeld : 
»Tot mijn spijt moet ik U een zeer onaangename tijding 

mededeelen. Zooals ik U schreef heb ik het blokstuk ten verkoop 
opgezonden. Intusschen werd ik ongesteld en moest het bed 
houden. 

Ik ontving deze week het blokstuk terug met copie van inge
sloten brief (zie boven). 

BREDA, 15 MAART 1923. 
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Ik heb de firma hieiop met geantwoord, daar ik eeist wilde 
weten wat U er van denkt, en wat U van plan bent te doen 

Houdt U dit blokstuk voor echt? en den opdruk voor authen
tiek ■■ dan zag ik gaarne Uw antwoord hierop tegemoet Zooals 
U indertijd bemerkte, heb ik Uw artikel vertaald zonder ei eenige 
commentaar by te voegen 

Wat denkt U ei van om het naai Royal Expeit Comité te 
Londen te zenden ? Natuurlijk zijn dan alle kosten voor Uw 
rekening Ik heb vooiloopig het blokstuk behouden totdat ik Uw 
antwoord in deze ontvang « 

Hieiop ontving ik het volgende 
»De uitspraak van de Firma en van de Stamp Dealeis Asso 

ciation of Loidon, die U mij in afschrift zendt, verwondert mij 
maar weinig Men heeft in Londen al zoo dikwijls jaren geleden, 
Afrikaansche foutdrukken, van mij afkomstig als onecht verklaard, 
en de?elfde stukken, een tijdje later weer voor echt, dat ik geen 
vertrouwen meer in de »zoogenaamde expertst heb Trouwens 
wie zijn dan toch die groote kenners van O.V.S en Transvaal's 
opdrukken ' Ik meen in O V S. is U toch voldoendu ktntier en 
wat de beide hierboven genoemde autoriteiten betreft, ik geloof 
beter kenner te zijn dan alle twee samen met de Ro>al Expert 
Comité er nog bij, zonder mij zelf in de hoogte te steken Onder
zoek dooi het Expert Comité is zeer duui en heeft voor mij 
geen waarde. 

Ziet U, Mr. de Raay, ik heb 30 jaren lang deze klasse van 
zegels bestudeerd, ken alle omstandigheden, heb veel gedaan in 
typographie, meer voorzeker dan al de zoogenaamde Londensche 
»experts ' samen, en dan zal U begrijpen dat ik slechts glimlachen 
kan over de onbeschaamde aanmatiging van die zoogenaamde 
»kenners ' , die, voor een goed deel totaal onbekwaam zijn om 
een uitspraak als in du geval, te geven. Dat is mijn opinie. 

Natuurlijk beschouw ik het blokstuk als echt, anders zou ik 
het niet gekocht hebben, en met hebben aangeboden ten verkoop. 
Indien men het stuk nochtans niet vertiouwt, wel, men b l i j \ e ' 
eraf Maar het is te gek om zooiets te durven verklaren als een 
»forgery», waar ik het indien noodig, garandeer. Gewoonlijk is 
er jaloesie in bet spel. Indien de fiima het blok m eigendom 
had, dan zouden ze ook wel een ander oordeel hebben. 

Ik zal het stuk bij voorkomende ge'egenheid ten verkoop aan
bieden, zooals gezegd indien genenscht met mijn garantie. 

Blijft het onveikocht, dan laat ik het natuuilijk aan U over, 
wat er mede te doen. 

(w.g. J. Duiven). 
Hierop antwoordde ik als volgt 
»UEd zal ongetwijfeld verwonderd zijn, dat ik U zoo lang op 

antwoord heb laten wachten inet terugzending van het blokstuk 
3d op 4d van O V.S. 

De reden hiervan was, dat de geheele buef met inhoud van 
de firma, zoek was geraakt, veroorzaakt door de verhuizing en 
ik oveial en lang gezocht heb zonder resultaat Eindelijk is het 
mij gelukt, heden den geheelen brief met inhoud te iug te vinden 
in de brandkast , waar ik reeds honderdmaal had gezocht , het 
schijnt dat ik het zondei bijgedachte bij de Brandpolis gestopt 
had en geen idee had eens in die enveloppe te kijken 

Toevallig moest ik heden iets in de Bi andpolis laten veranderen, 
en daar kwam het veiloren schaap terecht. 

Gelukkig is het nu terecht, en heb ik menig angstig uurtje 
doorgebracht , omdat dit toch een stuk was, dat m'n mij had 
toevertrouwd. Temeei omdat volgens Uw inzichten het stuk 
echt IS, and re inzichten daarentegen het stuk als een verval
sching beschouwen. 

En nu kom ik tot de zaak zelf Is het U met opgevallen, dat 
ik steeds mijn oordeel over het stuk verzwegen htb ' 

U hadt mij er niet om gevraagd, en hebt het artikel, zonder 
mij in te lichten, geplaatst Hadi U mij het artikel laten inzien 
alvorens het in de Were ldpos t ' te plaatsen, dan had ik U beslist 
afge'aden het te plaatsen, daarook mijn meening en vaste over
tuiging IS, dat de opdruk valsch is. 

Toen ik het artikel in de «Wereldpost« nu eenmaal geplaatst 
zag, met de cliché, toen kon ik met anders dan U te verzoeken 
en verlof te vragen het te vertalen om ook in het buitenland te 
vernemen of er iemand iets op aan te meiken had 

Dat niemand iets er op aan te merken had verwondeide mij 
ten zeerste, maar d i a r het artikel niet door mij onderteekend 
was, heb ik hoegenaamd geen verantwoording op mij genomen. 

Zoidra ik het artikel gelezen had en de photo gezien was 

mijn meening reeds gevestigd Ik h e b toen aan E Tamsen te 
Nijlstroom en Baron Reuterskiold te Lausanne hun oordeel er 
over gevraagd, met toezending van het artikel, doch beiden 
vonden het een interessant stuk zonder eenige aanmerking 

Dit kwam mij zeer wonderlijk voor, daar ik overtuigd was, dat 
deze zegels valsche opdrukken droegen, en wel om de volgende 
redenen : 

I. Daar wij reeds meer dan twintig jaren zaken met elkaar 
,doen, zou U mij niet onkundig gelaten hebben van het bestaan 
van dit stuk, temeer, daar U wist, dat ik een boek omtrent deze 
zegels geschieven had, waarop een Gouden Medaille behaald 
werd op de Internationale Tentoonste l l ing te Parijs in 1913 

II. De vellen van 3d en 4d werden in »panes« van 60 zegels 
gedrukt (First se t t ing ; stops on the line), maar eerst de linker 
»pane« en daarna de / e c h t e r »pane« of omgekeerd zoodat er 
steeds 120 zegels teigelijkertijd afgeleverd Daarom moesten er 
minstens 120 foutdrukken zijn en niet 60 stuks zooals U opgeeft. 

De opdrukken werden met bij den gewonen diukker in Bloem
fontein overdiukt doch door een Amerikaan op een »Pearl« 
handpers , die slechts ruimte had om 60 zegels tergelijkertijd te 
drukken. 

III. Op iedere »pane>! van de eeis te zetting komt voor 
op de onderste rij een zegel zonder punt achter de »V«. Dit 
blokstuk bevat een rij van de ondeiste regels, doch alle punten 
zijn achter de » F« aawwezig. 

IV In veigelijking met de gewone 3d op 3d (eerste zetting, 
punten op de lijn) is mij, na microscopisch onderzoek gebleken, 
dat de foutdiukken te netjes a^gediukt zijn, alle letters, punten 
en cijfers zijn zeei accuraat en diep ingedrukt , doch is de inkt 
grijszwart en vertoont deze onder de micioscoop alleilei kleine 
barstjes, terwijl de echte (ook van U indertijd afkomstig) git
zwarte inkt vertoont, de letteis niet zoo accuraat zijn afgedrukt 
en eenigszins smoezelig voorkomen hebben 

Ik beschouw punt 111 als het meest gewichtige argument, daai 
van de geheele oplaag der punten op de lijn niet een vel voor
komt, waarop niet «stop ommitted achter de »V« voorkomt 

Ik kan mij zeer goed indenken, dat U de overtuiging hebt 
gehad, dat U in het bezit van echte foutdrukken was en wilde 
U niet teleurstel 'en. Ik heb toen ik deze ontdekking heb gedaan, 
gezwegen en de zegels met te koop aangeboden, maar de af
drukken op mijn kaarten steeds bij mijn correspondentie gevoegd. 

De firma was dus geheel te goeder trouw, toen zij mij vioeg 
het blokstuk te mogen hebben, daar zij er een kooper voor 
hadden. 

Van jaloezie was hier hoegenaamd geen sprake, want zij had 
waarschijnlijk een goeden prijs gemaakt en is het voor baareen 
teleui stelling Wanneer het blokstuk haar verkocht was, had ik 
haai er oveigesproken en op die punten opmerkzaam gemaakt. 

Wanneer zij of wie dan ook een garant ie van mij hadden ge
vraagd, had ik zulks beslist geweigeid. 

Het verwondert mij dan ook, dat U, die ik als een der beste 
kenners van de zegels van Tiansvaal en O.V S beschouw, het 
door mij, hierboven aangehaalde niet opgemerkt hebt, maar 
denk, dat U. door de langdurige n e k t e Uwen gewonen scherpen 
blik gemist hebt 

Was mij dit blokstuk dooi een ande r toegezonden, dan had 
ik reeds direct mijn bevindingen in de tijdschriften medegedeeld, 
maar ik heb het om Uwentwege achterwege gelaten 

Daar U het blokstuk n'et naar de London Expert Comité 
zenden wilt, zend ik het U ingesloten terug 

Gaarne Uw geëerd antwoord tegemoet ziende. 
Hoogachtend L. d. R. 

Ik geloof wel, dat dit schriiven uitvoei ig genoeg was, en was 
ik benieuwd, welk antwoord ik hierop zou ontvangen Ik ontving 
eenige dagen later het volgende 

»Ik kwam behoorli|k in het bezit van Uw uitvoerig schrijven 
met mijn blokstuk O R. C. 3 d op 4 d terug Ik heb Uw argu
menten met de meeste attentie nagegaan , maar ik kan in geen 
enkel opzicht met de opmerkingen instemmen. Ten eerste is 
voor mij de grootste waaibnrg de entourage van de transactie, 
terwiil er van valsche opdi ukken, indien zii ei ooit geweest zijn, 
destijds geen sprake was. Om deze zaak niet lang te rekken, 
daar ze er met door verandert , wil ik kort zijn in de beant
woording van Uwe 4 aigumenten 

I Ik wist wel, dat U vroeger speciaal werk maakte \ a n de 
O. V. S zegels als verzamelaar, doch ik wist niet dat U een 

J.K<.JJJJJB!yHI.IJI 
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boek over de O. V. S. had geschreven en hoor dit thans voor 
het eerst. Vroeger was onze connectie nog niet zoo intiem, 
zoodat er geen reden voor mij was U over het stuk te schrijven. 

Ik had ongeveer 1905 een mooie collectie O. V. S. (benevens 
Transvaal, enz.) en schonk die aan mijn dochter, toen 6 jaar, in 
de hoop dat zij iets zou gaan voelen voor postzegels en vooral 
om te dienen tot spaaipot Het blokstuk was in hare verzame
ling opgenomen, en raakte geheel wel eenigszins in het ver
geetboek bij mij. 

Op de B^rnsche Tentoonstell ing kreeg hare collectie een 
medaille, en toen was het blokstuk daarin opgenomen. 

Ook al gedieven door mijn ziekte ben ik sinds begonnen m'jn 
zegelvooriaad te realiseeren en nam later hare verzameling over, 
omdat zij zich eenige artikelen wilde aankoopen, en geen gevoel 
bleek te hebben voor zegelverzamelen. Eerst nu dacht ik ook aan dit 
blokstuk te verkoopen en schreef de geschiedenis van het blok 
in de »Wereldpost«, zooals die mij bij den aankoop werd ver
haald, aan welk verhaal geen woord fantasie door mij is toege
voegd. Dat U dus tot dusi'erre onkundig bleef, is niet onge
woon, onder de omstandigheden. 

II. De over te drukken zegels bestonden lang niet alle uit 
heele vellen van 24o zegels, doch uit halve vellen van 120 stuks, 
doch er waren veel »panes« van 60, en van de kantoren buitenaf 
kwamen zelfs groote kwantums, gedeelten van panes. Ik weet 
niet of de opdrukken op een Pearl handpers en wel bij een 
Amerikaan (naam?) gemaakt zijn. Mij is alleen bekend, dat de 
heer Brockenhage (thans overleden, doch destijds mij peisoon-
lijk bekend) d rukker van de »Friend« en van nog een courant, 
deze postzegels overdrukte . 

III. Uwe o p m e r k i n g van de »missing stop after de »V« is 
correct. Dit is echter gecorigeerd, zooals de meeste andere 
fouten gecorr igeerd zijn, (Bijv.: »I« na »V. R. I.« missing S. G. 
No. 130, later werd de »I« ingezet, enz) en bij later oveidrukte 
vellen (panes) heb ik deze fouten ook niet meer gezien. De laatste 
gedrukte vellen zijn geheel zonder fouten, beschadigd type buiten 
rekening gelaten. 

IV. Heb ik niet kunnen ontdekken als »Bijzonderheid». Als 
men stukken van verschillende vellen afkomstig, microscopisch 
onderzoekt, dan is er altijd eenig verschil aan te wijzen, hetzij 
in netheid van d ruk of van scherpte in druk en doordruk of in 
inktkleur. Dit is te rug te voeren tot de wijze van drukken . Men 
weet, althans zij die eenig verstand hebben van drukken, vooral 
op de handpers dat er altijd verschil is aan te wijzen met be
trekking tot deze punten. Is de inktschijf versch geïnkt, dan zal 
de afdruk vol en diepzwart zijn, terwijl bij langdurig drukken, 
waardoor de inktvoorraad toch vermindert, de opdruk zoo weinig 
zwart kan worden, dat het grijs lijkt, en uitziet als een andere 
inktsoort. Dit a rgument beschouw ik dan ook als van weinig 
waarde. Ik kan U verscheidene opdrukken toonen, die in dit 
opzicht totaal van elkander verschillen. 

Ziehier Mr. de Raay, een weerlegging van Uw 4 punten. Ik 
doe dit al leen, omdat U er mij naar vroeg. Overigens ben ik 
altijd volkomen tevreden met mijn aankoop en zal ik nimmer 
twijfelen aan d e echtheid van dit stuk, tenzij men komt aan
dragen met afdoend bewijsmateriaal. Dit is geenszins het ge
val en blijft voor mij de »echtheid^ boven alle verdenking. 

Overigens geef ik geen cent voor de opinie van het gros der 
zoogenaamde »experts«, want ik heb te veel gevallen zelf onder
vonden, waar zij zich deerlijk vergisten. O, het is zoo gemak
kelijk niet een ui tspraak te geven en die dan onfeilbaar is. 
Dit eischt een ja renlange studie van een enkel land, alsmede 
veel kennis en ervar ing van het drukproces, wat philatelisten 
in het algemeen ontbreken, als dat land zich schuldig gemaakt 
heeft aan nog al veel opdrukken; Hoe men dan een opinie van 
beteekenis kan geven voor verscheidene landen daaraan 
geloof ik niet meer.« 

(w.g. J. DUIVEN) . 

Zooals U hierboven kunt zien, is op bijna al mijn argu
menten geantwoord. Doch afdoende ? Volgens mijn meening 
in 't geheel niet , en heb dit dan ook aan den eigenaar ge
schreven, waarin ik eenige punten als hieronderstaand onder 
zijn oogen bracht . 

Ongelukkigerwijze, is de heer Duiven intusschen overleden, 
en zal wel tengevolge zijner zware ziekte, dit gedeelte door hem 
niet meer behande ld zijn geworden. 

Laten wij eens den hierboven geschreven brief even behan

delen en dan komt men tot een ander resultaat, dan daaruit 
te put ten valt. 

Allereerst hebben wij nog de onoplosbare verklaring, waarom 
de eigenaar van dit zeldzame blokstuk mij van het bestaan nooit 
eenige mededeelingen heeft gedaan. 

Wij hebben, vanaf het tijdstip dat de heer Duiven tijdens den 
Boerenoorlog naar Europa terugkeerde, steeds intieme brief
wisseling gehouden, en voornamelijk zeer vele zaken in dit 
tijdsverloop afgewikkeld. Voor duizenden guldens hebben wij van 
genoemden heer in zegels van O. V. S., Transvaal , Pietersburg 
enz. gekocht. 

Steeds ontvingen wij de zeldzaamste s tukken, die wij, hetzij 
voor ons zelf, hetzij voor anderen aankochten. 

Steeds schreven wij om zeldzaamheden, foutdrukken, curiosi
teiten enz., en steeds zond de heer Duiven ons de zeldzaamste, 
die hij bezat. Doch over dit stuk hebben wij nooit iets vernomen. 

Vergeten wij niet, dat hij bij het schrijven van zijn artikel 
schreef »Twintig jaren bezit ik in mijn speciaal verzameling O.V.S. 
een blok zegels vaneene soort, die tot nog toe weinig (?) bekend, 
of misschien geheel onbeketvd is, zelfs onder de speciaal verzame
laars van deze kolonie.« 

En verder, bij het laatste gedeelte, schrijft hij verder »Onbe
kend is dit zonder twijfel, want niet alleen vond ik n immer er 
eenige melding van gemaakt in catalogi of eenig philatelistisch 
tijdschrift, maar ook speciaalverzamelaars van O. V. S., die ik 
sinds heb ontmoet, kennen het zegel niet.« 

Ik herinner mij, dat op de Internationale Tentoonstel l ing van 
Postzegels te Amsterdam in 1907, een collectie ingezonden was 
door genoemden heer. Ik bestudeerde toen de coUectie in alle 
detai ls (omdat ik toen mijn boek schreef) en, ware dit blokstuk 
er bij geweest, dan had het mijn aandacht niet ontsnapt. Ik 
twijfel er niet aan, dat het blokstuk op de Bernsche Ten toon
stelling in 1910 wel in de collectie voorkwam, maar daar was ik 
niet aanwezig en in den beschrijvings-catalogus stond wel de 
collectie vermeld, doch van een blokstuk met dezen foutdruk 
was niets vermeld. Is het nu aan te nemen, dat waar indertijd 
Baron de Reuterskiold, voorzitter van de Jury was, en als zeer 
groot verzamelaar van deze zegels bekend stond, en waarvan hij 
in 1906 in Deel III Afrika van de Royal London Society een 
speciale studie uitgaf, deze het blokstuk ongemerkt liet passeeren 
en daarna, door mij er op attent gemaakt, het zeer interessant 
vond ? 

Zooiets kan ik mij niet indenken. 
Bovendien schreef mij de heer Duiven, dat hem niets bekend 

was van een boek van O. V. S. door mij geschreven. Zooals 
de meeste Nederlandsche Philatelisten bekend is, werd dit 
werk als bijvoegsel in de jaren 1908—9 en 10 bij de »Neder
landsche Philatelist« uitgegeven. Op genoemde »Nederlandsche 
Philatelist« was de heer Duiven reeds ja renlang geabonneerd, 
en vanzelf ontving hij het bijvoegsel. Het is mij daarom onbe
grijpelijk, dat iemand die in het bezit was van een dusdanige 
buitengewone zeldzaamheid, mij of wie dan ook van het bestaan 
onkundig liet en niet vroeger opmerkzaam maakte . Ofschoon 
het bijna ondenkbaar is dat men zoo'n zeldzaam stuk vergeten 
kon, zou het kunnen gebeuren dat men een korten tijd er niet 
meer aan dacht, doch na mijn herhaalde aanvragen om zeld
zaamheden, moest het vanzelf in iemands gedachte komen, dat 
men in he t 'bez i t er van was. 

Bovendien, aannemende dat het blokstuk geheel vergeten 
was, dan bleven er nog 13 losse exemplaren over, die niet in 
in de collectie waren, en die de heer Duiven nog in zijn bezit 
had, zooals hij mededeelde. Waarom deze losse exemplaren niet 
ten verkoop of ter bespreking aangeboden, blijft mij een 
raadsel. 

Daar ik nu bewezen heb, dat de heer Duiven wel kennis had 
genomen van mijn boek in den vorm van bijvoegsel, en daar ook 
de heer Duiven bekend was met het »Nederlandsche Tijdschrift 
van Postzegelkunde« waarin hij, wel eens een art ikel inzond, 
komt het mij zeer vreemd voor, dat hij, zonder mij er in te 
raadplegen, plotseling een artikel schreef in een nieuw tijdschrift 
als de »Wereldpost«. 

Ik zal nu overgaan tot het tweede pun t van mijn argument . 
De overdrukte zegels bestonden lang niet alle in heele vellen 

van 24o zegels, noch in halve vellen van 120, doch ook in kleine 
blokken van 60 zegels. Zooals U uit mijn bovenstaanden brief 
kunt lezen, heb ik heelemaal niet beweerd, dat het overdrukken 
plaats vond in vellen van 24o zegels. 
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Dat kon niet, daar de handpers \ a n den Amerikaan Curling, 
die de opdrukken op een »Pearl« handpers deed, geen ruimte 
meer toeliet dan om een vak van 60 zegels tegelijkertijd te over
drukken Daarom werden de groote vellen van 24o zegels in 
tweeen geknipt, en werd 'e lk half vel tweemaal o rde r de pers 
gelegd, zoodat telkens een vak van 60 zegels overdrukt vveid, 
eerst het bovenste vak en daarna het onderste vak of omgekeerd 
Dit staat wetenschappelijk vast, daai alle kleine en groote varië
teiten op beide vakken op dezelfde plaats, zoowel van het boven 
ste als van het onderste \ ak , steeds op dezelfde plaats voorkomen 

Dat er ook gedeelten van vakken overdrukt werden, is mij 
zeer goed b e k e n d , doch dit kwam alleen voor met de waaiden 
van 2t/^ d en 6 d karmijn Deze zegels waren niet veelvuldig 
in gebruik in de kleine provincie postkantoortjes, en daar deze 
ook overdrukt moesten worden, werden zij naar Bloemfontein 
gezonden om van dezen overdruk voorzien te worden (Zie boek 
II O R C van L de R ) . 

De heer Duiven maakte een groot abuis, waar hij bleef bewe
ren, dat de firma Borckenhage, de uitgevers van »The Friend 
en »Staatscourant«, de/e postzegels overdrukte Waarschijnlijk 
was de heer Duiven die meening toegedaan, doordat de firma 
Borckenhage voor den Boerenoorlog, alle opdrukken, zoowel op 
de postzegels als op de briefkaarten van O V S steed"; voor den 
Staat deed Doch toen lord Roberts te Bloemfontein zijn intrede 
deed, was de drukkerij eenige dagen gesloten, en bovendien be 
zat deze firma deze lettert) pen niet, die specifiek Amenkaansch 
waren en bij de handpers van mr Curling behooiden. 

En nu \vat punt 3 betreft Zooals ik reeds in mijn brief hier 
boven aanhaalde, beschouw ik dit als het voornaamste argument 
m mijn voordeel 

ZoodIs ieder kenner van de zegels van O R C weet, en zooals 
ik hierboven aanhaalde, werden de vakken van 60 stuks zegels 
in eene behandel ing overdrukt Deze eerste druk, nam . »V R.1 « 
met alle drie punten gelijk op den lijn, d w z dat zij op een ge 
Iijke lijn met het ondeiste gedeelte van de letters staan, ken 
merkt zich door het geheel afwezig zijn van de vele variëteiten, 
zooals dit voorkomt in de latere drukken, behalve in een op 
zicht, nam op het 3de zegel van de onderste rij (van links af) 
van het vak ontbreekt een punt achter de »V« Dit komt op 
alle vellen voor, en was reeds den eersten dag zoodanig m Bloem
fontein bekend, dat er een razernij ontstond onder de militairen 
\ a n af den Generaal lot den gewonen »Tomm> • ,om 700'n exem 
plaar te bemachtigen ; zelfs betaalde men ei 60 gu ld tn voor 

Alle philatelistische bladen in dien tijd hadden kolommen 
\ o I ervan en men noemde het »the dotty craze«, zelfb heeft 
een philatelistisch dichter er een spotversje op gemaakt 

Nu kan een ieder, die het cliche bestudeeit , direct opmerken, 
dat alle punten op alle zegels op de onderste rij aaniieste; zijn 
Dit was ook diiect voor mij, toen ik het artikel las en het cliche 
zag, het voornaamste punt waarop ik mijn oordeel baseerde en 
direct twijfelde aan de echth- id van het bewuste stuk 

Als voorbeeld werd nu aangegeven, dat al deze foutdrukken 
direct gecorrigeerd werden evenals no 130 S G de ontbrekende 
»I«, doch dit is niet juist 

Tene inde een zuiver overzicht te krijgen van de voornaamste 
variëteiten of foutdrukken, die onder den eersten druk, nam 
met punten op de lijn voorkomen, zal ik eenige opnoemen, aan 
de hand van Boek II O R C van mijn hand 

(Wordt vervolgd ; 

Onze Nieuwe Posl^zegtls, 

Eindelijk zijn dan de eerste van de zoolang verwachte nieuwe 

postzegels verschenen' Dienstorder H 125 zegt, dat de verstrek
king der 4 nieuwe zegels zoo geregeld is, dat 15 Maart alle 
kantoren van deze zegels voorzien zullen zijn 

De algemeene verwachting van deze nieuwe zegeluitgifte is 
ongetwijfeld groot geweest, te meer, waar het hoofdbestuur der 
P &. T daaraan een openbaie prijsvraag vooraf heeft laten gaan 
Ook was het duidelijk, dat bij de zegels, die de latere ja ren 
waren verschenen, het streven bes tond, iets beters te geven, 
dan te voten, en werden daarom bekende Hollandsche kun
stenaars met de ontwerpen belast De nieuwe aera — indien 
WIJ het zoo eens mogen noemen — werd ingeluid met de 
Jubileumzegels, dan volgden de z g Brandkastzegels en direct 
daarop de Luchtpostzegels Tusschen d^ze 3 uitgaven en de 
voorgaande 3 bestaat werkelijk een hemelsbreed verschil Al 
mag een ieder zich nog niet met de moderne opvattingen geheel 
kunnen vereenigen, men zal toch moeten toegeven, dat er 
ernstig naar gestreefd is iets te bieden meer in overeenstemming 
met de hedendaagsche kunstuit ing En dat mag aanspraak maken 
op onze volle waardeeiing 

Eenzelfde streven is meikbaar bij de uitgifte eener nieuwe 
serie, waarvan de eerste 4 waarden nu verschenen zijn Opvallend 
ib hierbij weder het groote verschil met de vorige uitgaven 
Men heeft gehoor gegeven aan den van velschillende zijden 
geuiten drang een seiie zegels uit te geven, die aan het 
buitenland een beter beeld geeft van he t kunnen der Neder-
landsche kunstenaars, dan men uit de vorige uitgiften heeft 
kunnen opmaken Is toch jList de postzegel het Nederlandsche 
fabrikaat, hetwelk over de geheele wereld de meeste verspeiding 
vindt En hoe zal «men« oordeelen over het resultaat, ver
kregen in het »Land van R e m b i a n d t « ' Wij mogen vooral niet 
vergeten, dat wij leven m een tijd, waarin onmiskenbaar het 
zoeken naar iets nieuws op elk gebied van kunst tot uiting 
komt, met alleen in ons land, doch vrijwel overal in de wereld 
Wat daarbij de een een stap m de goede richting oordeelt, 
zal bij df=n ander slechts een hoofdschudden opwekken, waar
mede hij zijn gevoel van onvoldaan zijn wil uiten Veel zal 
daarbij ook afhangen van de eischen, die men aan een post
zegel stelt 

Zooals ilgemeen bekend zal zijn, is voor deze uitgave in 1920 
eene openbare prijsvraag uitgeschreven, waaraan tevens enkele 
speciale opdrachten aan bekende kuns tenaars ziin toegevoegd 
De mededingers waren verplicht, zich aan eenige vaste ge
gevens te houden Het resultaat der prijsvraag is uitvoerig 
behandeld, o a in »De postzegelprijsvraag beschouwd door H 
Hana en mr E A J • en hebben destijds verschillende perio
dieken afbeeldingen en beschujvingen van eenige mzendirgen 
gegeven Is ten slotte uit het overvloedige materiaal, waarbij de 
jury werkeliik een zware taak ge ïnd zal hebben, de beste keuze 
g e d a a n ' »De gustibus non est d isputnndum» 

De eerste twee waarden zijn naai het ontwerp van M de 
Klerk, die destijds de hoogste bekroning veiwierf He t s t e l tvoo i 
»d* Leeuw in N'^erland^ch Tuin« een oud Hollandsche voor 
stelling Ons wil het vooikomen dat, hoe men cok over het in 
veel grooter formaat oorspronkelijke on twe 'p mag oordeelen 
het geheel door verkleining op het zegelvlak veel verloren heeft 

De derde waarde is naar het ontwerp van S H de Roos en 
mag aanspraak maken op gioote duidel i jkheid, voor een post 
zegel in de praktijk een zeer goed iets Het geeft te zien een 
posthoorn — uit het wapen der Oranjes — en een gevleugeld 
lad In het cukelvlak van den hoorn is de Isederlandsche Leeuw, 
uit den aard zeer klein, afgebeeld 

Het vierde ontwerp is van N J v d Vecht, hetwelk ook nog 
wel duidelijk van vooistelling genoemd mag worden Wij zien 
voornamelijk een op een punt ' ï taande ruit Het woord Neder
land is 2 maal zeer ingenieus aangebracht , waarbij de eerste en 
laatste letter slechts een maal gebru ik t is Alleen doen de witte 
hoeken aanvankelijk wat vreemd aan 

De kleuren, vooral van de 4 cent — korenbloemenblauw — 
zijn mooi en frisch Alleen meenen wi), dat de iy% cent in 
zeegroen een »zoetsappigen« indiuk n n a k t Het blauw violet van 
de I cent en de zalmkleur van de 2 cent , zijn tinten, waaraan 
men nog by Neaerlandsche zegels niet gewend is 

Een vraag rest ons alleen nog »Waarom is men weer terug 
gekomen \ a n het liggende rechthoek formaat '» Dit werd bij 
invoering in 1899 van de cijferwaarden, juist met het oog op 
kleinere drukwerken, zeer geslaagd genoemd Is deze formaat-

i i j . > - ^ j j j f i J B ' t m . i J i i ? ; ^ D I R . L E O N D E RAAT 
sa • INT.TEL. X U I D « 2 5 5 
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wijziging toeval, of welke technische redenen hebben hierbij den 
doorslag geven ? 

Resunieerende, meenen wij de uitgave zeer geslaagd te 
mogen noemen en gelooveu wij, daarmede naar buiten een 
goeden indruk te maken. Laien wij hopen, dat het ooideelover 
de verder te verschijnen waarden evenzoo zal kunnen luiden. 
Wij begrijpen echter, dat gezien den eisch, dat daarop het beeld 
onzer Koningin moet voorkomen, de moeilijkheden grooter 
zullen zijn. 

Wij catalogiseeren : 
Postzegels : nieuwe cijferwaarden van 1923. 

getand 12!/^. 

1923 Maart, 1 cent blauwviolet. 
2 » zahïikleur. 
2j/^ » zeegroen. 
4 » korenbloemenblauw. 

Ingevolge vriendelijke medeweiking van onzen hoofdredacteur, 
ontvangen wij zooeven vaa de nieuwe zegels geheele vellen. Wij 
zien daaruit, dat de vellen bestaan uit 20 rijen, boven elkaar, 
van 10 zegels. Op den boven en onderrand staat de oplaag
letter A, op den l inkerrand <'an boven naar onder en op den 
rechterrand van onder naar boven de telcij fers 1 — 20. Boven den 
zegel van den rechterbovenhoek staat, inplaats van de oplaag
letter A, een drukkersteeken. De vellen van l, 2 en 4 cent 
vertoonen zich in de gewone, de 2V2 cent in de gewijzigde 
kamperforatie. De controleperforatie (op boven of onderrand) 
is gedeeltelijk gewijzigd. Zagen wij op de vorige uitgaven een 
C met een cijfer, zoo vertoont nu alleen het voor ons liggende 
vel der i cent dit contróleteeken (C 5). De 2 cent heeft I 8, 
de 2'/2 cent i i (of ( i ?) en de 4 cent i 4, Uit den aard der 
zaak maakt een vel der 4 cent een zeer vreemden indruk, meer 
wit dan kleur. 

Nieuwe Uitgiften. 

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

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

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

Nous rappelons ä nos lecteurs que nous serons toujouis heu
reux de connaitre les renseignements ou documents qu'ils voudront 
bien nous communiquer, particulièiement en ce qui concerne 
les noavelles emissions en ajoutant des exemplaires. 

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

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

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

BELGIË. 
De heer Amiabel te 's Hage meldt ons de verschijning van 

de volgende portzegels : 
4o centimes, bruin rood. 

I franc, violet. 
In nieuwe teekening, waarvan wij de 

afbeelding in het volgend nummer hopen 
te geven verschenen de volgende pakket
postzegels ; 

5 centimes, bruinrood. 
I franc, blauw. 

I franc 10, oranjegeel. 2 franc 10, groen. 
I » 50, groen. 2 » 40, violet' 
I » 80, wijnrood. 

BELGISCH CONGO. 
De 30 centimes op 10 centimes werd opnieuw voorzien van 

den opdruk 0.25. 

De heer A. van Creveld te Ant
\\erpen meldt de verschijning van de 
10 centimes op i franc, olijfgroen, 
der uitgifte 1916. 

Den berichtgever dank. 

De heer v. d. Heyden te Rotterdam meldt ons, dat blijkens 
een door hem ontvangen bericht van zijn correspondent, de 
frankeerzegels der uitgifte 1922. Yvert nos 95 — 99 der port
zegels zijn verschenen met den opdruk Taxes. 

BRAZILIË. 
De serie portzegels werd uitgebreid met de 4oo reis bruin in 

de koerseerende teekening. 

igsgig;rr':gjr~.":ägg""
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BRITSCH HONDURAS. 
In nevenstaande teekening met het 

nieuwe watermerk de 10 cents, olijfgroen 
en violet, aldus meldt ons de heer van 
Gastel. 

CEYLON. 
Met het watermerk in schrijfletters verscheen 

de 3 cent grijs. 

CHAMBA. 
Met den tweeregeligen opdruk »CHAMBA STATE« op 

koerseerende BritschIndische zegels verschenen : 
I Anna, bruin. iV^ Anna, bruin . 

2 a. 6 p., blauw. 
CHINA. 

De 4 cent in nevenstaande teekening ver

scheen in violetgrijs. 

CHINA. (Fransche kantoren.) 
Juist voor de opheffing van de »vreemde« postkantoren in 

China verschenen de volgende opdrukken op koerseerende 
Fransche zegels : 

I cent op 5 centimes, oranje. 
3 
4 
6 

10 
20 
4o 

i^ » oranje. 
20 » bruinviolet. 
30 » rood. 
50 » blauw. 

1 franc, wijnrood. 
2 » rood en blauw. 

I Dollar op 5 franc, blauw. 
Voorts de portzegels: 

1 cent op 5 centimes, blauw. 
2 » » 10 » bruin. 
4 » » 20 » groen. 

10 » » 50 » lilabruin. B. M. 
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C Y P R U S l 

FOUR PIASTRES] 

CYPRUS. 

In de gebruikelijke teekening zijn ver

schenen : 
lo shillings, groen en karmijn op geel. 

I Pond, lila en zwart op rood. 
Beide hebben het meervoudig watermerk 

C. A. 

DANZIG. 
Hier verscheen in de bekende teekening doch grooter for

maat dan tot dusverre gebruikelijk was het luchtpostzegel 
100 mark, rood. 

Voorts meldt ons de firma Yaar de verschijning van de 
50 mark, blauw en rood in het nieuwe kleine formaat met 

den opdruk D. M. 

De heer Klinkhamer te Zevenhuizen 
zendt ons de nieuwe »Wohlfart« 
zegels, uitgegeven ter ondeis teuning 
van de beambten en werklieden in 
het Ruhr en Rijngebied. die door de 
Fransche bezetting broode'oos woiden. 

Met den opdiuk »Rhein .^:= Ruhr =: 
Hilfe« en aanvullingswaal de versche
nen : 

100 M. op 5 mark oranje, type 
mijnwerker 

500 M. op 25 mark, bruin, type 
maaier. 

1000 M. op 20 mark, blauw, type 
ploeger. 

Den inzender vriendelijk dank. 

In het maaierstype veischeen de 
25 mark, bruin ; in het cijfertype de 
2000 mark, lichtblauw. 

M i 

I■••■•■■«««••«««««««««> 

i^'^.>^ i 

• •••(•■****«««<•«* 

taiAAAAAAd ■ ■ ■ ■ ■ ■ a a m t i 

De serie diensizegels werd uitge
breid met 5a mark, violet op rose. 

Gelet op de geweldige depreciatie 
van de mark zullen er wel hoogere 
waarden volgen. 

FIDJIEILANDEN. 

Ook hier deed het nieuwe watermerk zijn in
trede. Verschenen zijn in nevenstaande teeke
ning. 

1 d. rood. 5 d. violet en groen. 
2 d. grijs. 6 d. violet en rood. 

v. Gastel: 

FRANKRIJK. 
De pakketpostzegels werden uitgebreid met : 

60 centimes, bruin op geel, (apport ä la gare). 
15 » rood. (Valeur déclarée.) 
60 » groen. (Livraison par expres.) 

Alle in het type der uitgifte 1862. B. M. 
HONGARIJE. 

De in het Decembernummer vermelde diensizegels werden 
vermeerderd met de waaiden: 

15 kronen, grijs 
25 » oranje. 

IERLAND. 
De in het Febrüarinummer vermelde opdrukken : lersche 

Vrijstaat 1922, in drie regel?, werden gecompleteerd met de 
volgende waarden : 
2 H ; 3> 4. 5' 6 en 10 pence ; 5 en 10 shilling. De opdruk is 
in zwart, behalve bij de 2)/2 en 4 pence, waai op hij in rood is 
aangebracht. Den heer van Gastel dank voor bericht. 

In de landkaartteekgeing verscheen de i ^ pence bruin. 
In het Februari nummer spraken wij ons 

vermoeden uit, dat de landkaartserie wel
licht niet algeheele goedkeuring had ver
worven en dat daaraan te wijten was de 
uitgifte van Britsche zegels met den drie 
regeligen opdiuk »lersche Vrijstaat 1922«. 
Uit vermoeden bhjUt onjuist te zijn ; de 
uitgifte van de piovisorische zegels is te 
verklaren aan de onvoldoende technische 
inrichting der drukkerij belast met den 
aanmaak der zegels. Het landkaarl type 

zal gebezigd worden voor nog meerdere lage waarden. 
ITALIË. 

De gedachte, dat aan het ministerie van posterijen een han
dige 1 philatelist« werkzaam is, die het er op aanlegt ons, vei
zamelaars te brandschatten, kunnen we maar niet op zijde 
zetten. Herhaaldelijk worden we verontrust door alleilei on
nutte en dubieuse uitgiften. W e zagen er dan ookbeieids van 
af, de opdrukkenlavvine voor de Italiaan^che postkantoren in 
de Levant verder te volgen. Nu is er weer wat anders bedacht . 
Het geweldige feit, dat de Italianen het eiland Castelrosso voor 
de KleinAziatische kust in bezit namen, is het aanloopje tot 
een nieuwe uitgifte. 

Met de afbeelding van dit eiland en zijn naaste omgeving, 
de Italiaansche vlag enz. verschenen de volgende waarden : 

5 centesimi, groen. 
10 » rood. 
25 » blauw. 
50 » lila. 
I Lire, bruin. 

Het opschrift l u id t : Occupa' ione Italiana Castelrosso. 
Hoe lang onze Zuidelijke broeders daar zullen zitten is een 

open vraag; wellicht geeft Kemal Pasha met zijn kornuiten uit 
Angola daarop binnenkort het antwoord ! 
KAAP JUBY. 

Voor deze Spaansche bezitting verscheen de 20 centavos violet 
van Spanje met den diagonaal opdruk Cabo Juby. 

KEDAH. 
De 30 cent, rood en zwart verscheen 

met het v.'atermerk ir sierschrift. 

I/.J|IX|K1JJJ|||IUHI|/.I|JI 
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LIBERIA. 
Van de reeds vroeger in uitzicht gestelde serie, ter herden

king van het loo-jarig bestaan dezer republiek zijn de eerste 
waarden verschenen : 

I, 2, 5 en lo cents en i Dollar. 
In het volgend n u m m e r komen we op deze uitgifte teiug en 
hopen dan tevens de afbeeldingen te kunnen geven. 

MAROKKO. (Spaansche kantoren). 
Met den opdruk »Zona de Protectorado E<;panol en Marrue-

cos« verschenen de Spaansche zegels : 
I centavo, groen. 

40 centavo, rood. 
4 peseta 's , lila. 

MAURITIUS. 
De wapen serie woidt klaaiblijkelijk lang

zamerhand geheel vervangen door het ko
ningstype. 

Verschenen zijn in nevenstaande leekening : 
5 cents, groen en kat mijn; wnteimerk 

sierschrift. 
50 cents, violet en gioen : 

C A C A. 
vatermerk 

MEMELGEBIED. 
Vermoedelijk bedoeld als afscheidsgioet veischenen de 

laatste Fransche o p d i u k k e n : 
10 op 2 mark op 45 centimes. 
25 op I mark op 25 centimes. 
50 mark op 50 P. op 50 centimes. 

In 1920 begon de Fransche bezetting 
voor dit gebied met de uitgifie van 
opdrukzegels. Het aantal, waa imedede 
verzamelaars werden opgeknapt, be
loopt meer dan honderd stuks Thans 
is aan den Franschen opdruk-stroom 
een eind gekomen, doordat het Memel
gebied aan de Liihauers is toegewezen. 
Vermoedelijk hebben deze laa t s tenhet 
kunstje van hun voorgangers afge
keken, ten minste de eerste proeve van 
bekwaamheid in het uitgeven van op
drukken is door hen afgelegd en voor-
loopig met schitterend lesuUaat. De 
eerste opdrukken vertoonen al dadelijk 
twee duidelijk te onderscheiden typen, 
wat den lezer uit de afbeeldingen moge 
blijken. 

Voor de opdrukken werden gebezigd 
een drietal dienstzegels, welke op 't 
punt stonden te worden uitgegeven, te 
weten de 5 c. blauw, 25 c. rood en i 
L. bruin. 

De opdrukken zijn vervaardigd te 
Memel en Kowno. 

De eerste zijn onder de nieuwe waarde-aanduidmg vooizien 
van een twee-tal horizontale lijnen ; de Kowno-opdrukken van 
een cirkel-boog. 

Van het eerste type zijn verschenen : 
10 M. op 5 c. blauw. 

(alleen met den opdiuk Klaipeda 
opdruk rood. en waarde.) 

10 M. » 5 c. » 
25 M. » 5 c. » 
50 M. » 25 c. rood. 

100 M. » 25 c. rood ; » groen. 
4oo M » I L. b r u i n ; » rood. 
500 M. » I L. » ; » blauw. 

De overige opdrukken zijn in zwart. 
Van het tweede type verschenen : 

10 M. op 5 c, blauw. 100 M. op 25 c. rood. 
25 M » S c » 4oo M. » I L. bruin. 
50 M. » 25 c. rood. 

MEXICO. 
In nieuwe teekening en doorstoken verschenen : 

4 centavos, groen 20 centavos, bruin. 
Voorts werd de 20 centavos, wijnrood, der uitgifte 1917—22 

voorzien van den opdruk Oficial. 

N. W. PACIFIC-EILANDEN. 
Onze getrouwe coriespondent, de heer E . C 

Belmonte te Sydney zendt ons de nieuwe 4 
I pence m de lichtblauwe kleur. 

Genoemde heer maakt ons at tent op de vol
gende misvatting in dencatalogus Yvert en Tel
lier van dit jaar. Onder no. 34 toch is in dezen 
catalogus vermeld de 10 shilling grijs met het 
meervoudig waiermeik. De heer Belmonte maakt 
de juiste opmerking, dat het type Kangeroe 
nimmer op meervoudig watermerkpapiei werd 

gedrukt . 
Den inzender dank voor bericht . 

PALESTINA. 
Hier verscheen een geheele serie 

opdrukken op de Palestina-zegels in 
nevenstaande teekening gaande van i 
milième tot 20 piasters. 

De opdruk — in Arabisch — luidt : 
HEKOMET SHARK 

EL ARABI 
wat be teeken t : Arabisch Gouverne
ment van het Oosten. 

De zegels zijn bestemd voor het ge
bruik in Transjordan ia. S. C. 

PERZIE 
De in het Februar i -nummer vermelde opdruk

ken 5 Controle 1922«, werden uitgebreid met de 
3 ch op 12 c. 
6 ch. op 24 c. * 

B.M. 

RUSLAND. 
De serie in nevenstaande teekening werd 

uitgebieid met de 70 roebel, bruin-viole t . 
V.3n de getande uitgifte 1909 weiden 

vooits de 50 kop en 15 kop voorzien van 
den opdruk. 

5 stralige Sowjet-stei en nieuwe waarde 
30 Roebel op 50 kop. lila (Yvert no 73) 
40 » » 15 » lila ( » » 69) 

STRAITS-SETTLEMENTS. 
In het koningstype verscheen de 30 cents, 

violet en oranje, met het nieuwe watermerk. 

ST. KITTS-NEVIS. 
Voor deze West-lndische kolonie verscheen, ter gelegenheid 

van de 300-jarige vestiging van het Britsche gezagj^aldaar een 
herinneringsserie in de waarden : 

1,2, I, il4, 2, 2i/^, 3 en e p e n c e : 
I, 2, 2/6 5 en 10 shilling, I Pond. 

Het zegelbeeld vertoont voor 
alle waarden een gezicht op de 
baai Old Road, met op den'ach-
tergrond den Misery-berg. Een 
17e eeuwsch zeilschip siert verder 
de teekening. 

De zegels zijn, zooals we dit 
van de Bii tsche koloniale uitgif
ten gewend zijn, keurig uitgevoerd. 
Ze hebben alle het nieuwe water
merk in sierschrift, behalve de 
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5 shilling en de i Pond, die het meervoudig watermerk C. A. 
vertoonen. 

Over deze uitgifte is in de Engelsche pers al heel wat te 
doen geweest. 

De heer van Gastel, wien wij de melding en het voorleggen 
der zegels danken, schrijft hierover nog het volgende : 

»Nadat we het vorige jaar verrast waren met een complete 
serie van deze kolonie van i/^d.—i Pond, verschijnt plotseling 
deze even complete Jubileum serie. In Engeland is men hier
over niet best te spreken. Wanneer men het 300-jarig bestaan 
van deze kolonie had willen herdenken door de uitgifte van 
een penny zegel zooals het zooveel grootere Barbados in 1916 
gedaan heeft, had men er genoegen mee kunnen nemen ; de 
uitgifte van deze serie is wel een beetje al te onbescheiden. 
Tenzij het niet zoozeer de bedoeling geweest is de geweldige 
gebeurtenis van het jubileum dezer kolonie aan de buiten
wereld bekend te maken maar meer om ten koste van de ver
zamelaars aan geld te komen. Dit laatste schijnt zooals het 
bekende huis Whitfield King mededeelt werkelijk de bedoeling 
te zijn geweest. In haar maandblad lees ik namelijk, dat haar 
abonné's van nieuwe uitgiften meer dan i 1000.— hebben bij
gedragen in de kosten van een volkspark in deze kolonie 1 
Naar aanleiding hiervan heeft de heer Charles Whitfield King 
dan ook een schrijven gericht aan de Kroon-agenten voor de 
Koloniën om te protesteeren tegen de uitgave van onnoodige 
zegels, welke alleen gemaakt worden voor den verkoop aan ver
zamelaars. Dit schrijven heett tot resultaat gehad, dat aan de 
Gouverneurs van alle koloniën en protectoraten instiuctie is 
gegeven geene nieuwe uitgiften toe te laten wanneer er niet 
voldoende reden voor bestaat. Laten we hopen, dat het 
helpen zal.« 

SARAWAK. 
De 12 cents donkerblauw verscheen met het watermerk in 

sierschrift. 
TSJECHO SLOWAKYE. 

In nevenstaande teekening ver
schenen de 100 Heller, rood. 

200 » blauw. 
300 » violet; alles op geel. 

De firma Yaar en Co. dank voor 
bericht. 

m té itthnm 

TURKIJE. 
Vermoedelijk de eerstelingen van 

een nieuwe serie ! 
In nevenstaande teekening versche

nen de : 
5 piasters, violet. 
y\/2 piasters, lichtblauw. 
De firma Yaar dank voorbericht. 

URUGUAY. 

jtm » 9w< 

KMMMÉhtii^Ai^MI 

In het Mercurius-type, doch met het 
watermerk Republica O. Del Uruguay, 
veideeld over verschillende zegels, ver
schenen : 

5 mill, grijs. 
1 centime, violet, 
2 centimo, rood. 

Voorts in geheel nieuwe teekening 
waarvan we de afbeelding in het vol
gende nummer hopen te geven, het 
pakketposfzegel 
2 centesimos rood. 

V. S. AMERIKA. 

De nieuwe portretten-seiie werd uit
gebreid met de volgende waarden : 

1 cent, groen ; Franklin. 
2 » rood; Washington. 
4 » r o s e ; Martha Washington. 
9 » bruin ; Jefferson. 

10 » g e e l ; Monroe. 

YOUGO-SLAVIE. 

Verdere dinar waarden zijn te 
melden met de beeltenis van koning 
Alexander : 

5 Dinar , karmijn. 
30 Dinar , oianje-rood. 

ZUID-WEST AFRIKA. 
Voor dit gebied, dat in onze a lbums voorkomt onder Duitsch-

Zuid West Afrika en tijdens den grooten oor'og door tioepen 
van de Zuid-Afrikaansche Unie veroverd weid, 
verschenen een serie frankeer- en een dito 
portzegels. 

Men voorzag de zegels der Zuld-Afrikaansche 
Unie van den opdruk : 

SOUTH-WEST 
AFRICA 

of 

ZUID-WEST 
AFRIKA 

Zooals men ziet dus in twee talen. De 
eigenaardigheid is evenwel, dat naast een 
zegel met den Engelschen opdruk, een zegel 
voorkomt met den HoUandschen naam, 

waardoor nimmer twee zegels naast of boven 
elkander zijn, die den opdiuk in dezelfde taal 
dragen. 

Van de frankeerzegels zijn op deze wijze 
overdruk t : 
Vs, I, 2, 3, 4, en 6 pence . 
I sh. I sh. 3 p., 2 sh 6 p., 5 sh. en i Pond. 
van de portzegels : 
14, I, i ^ , 2, 3, 5, en 6 pence, i shilling. Van 
de portzegels zijn de drie laatste waarden in 
het Transvaal- , de overige in het Unie-type. 

Nederland. 
De ongetande zegrels. 

Verschillende lezers van ons Maandblad hebben gevolg gegeven 
aan den oproep, het lijstje van plaats van uitgifte dezer zegels 
van het vorige nummer te helpen completeeren. De vorige 
plaatsen nog eens herhalende, verkr i jgea wij nu, alphabetisch 
gerangschikt, het volgende lijstje : 

Aalten, Amerongen, Amersfoort, Anna Paulowna, Apeldoorn, 
Bergen (N.H.), Bergen op Zoom, Beverwijk, Bilthoven, Bloemendaal, 
Borne, Broek op Langendijk, den Burg (Texel), Deventer, Dieren, 
Dinxperlo, Doesburg, Doetinchem, Doorn, Edam, Ede, Enschede, 

iJ ' - j i i i iJt i i j^jMimiiuj i 
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Haarlem, Helder, Hengelo, Steenwijk, Twello, Velp, Wageningen, 
Winterswijk, Zutphen, Zwolle. 

Allen helpers vriendelijk dank! 
Helaas hebben wij op ons verzoek aan de betreffende autori

teiten, om inlichtingen omtrent het uitgegeven aantal dezer zegels, 
nul op het request gekregen. En eene eenigszins nauwkeurige 
schatting te maken, is onbegonnen werk. Een minimum te be
palen lijkt ons niet zoo moeilijk. Wij vermoeden uit de ons 
genoemde getallen, dat er tusschen de 50000 en 100 000 van 
iedere waarde zeker uitgegeven zijn. 

Wij vernamen nog het volgende : 
Op verschillende postkantoren waren de ambtenaren aanvan

kelijk wanhopig met de ongetande zegels, zich vooistellende den 
tijdroovenden arbeid, deze in kleine hoeveelheden aan het publiek 
te moeten afgeven. Aanvankelijk hielden zij ze dus zoo veel 
mogelijk achter. Zoodra had het publiek er echter niet de neus 
van gekregen, of een ieder wilde van deze zegels hebben en niet 
enkele exemplaren, doch grootere hoeveelheden. De verkoop 
ging toen zoo vlot, dat men op verscheidene kantoren bang was, 
al heel gauw zonder zegels van 5 en 10 cent te zijn. Toen 
werden ze weer achter gehouden, daar het publiek niet het 1 echt 
heeft, een zekere waarde in een specialen vorm te eischen. 

Dat ook eenige postambtenaren door de groote navraag van 
het publiek verlokt werden, grootere partijen zelf te koopen, om 
ze voor hoogere piijzen aan de liefhebbers over te doen, schijnt 
helaas het geval geweest te zijn. Wij hoorden zelfs van een 
ambtenaar, die in een plaats, + i uur sporens van zijn woon
en werkplaats verwijderd, een bekenden verzamelaar, dien hij 
niet kende, bezocht en hem geheele vellen ongetande zegels te 
koop aanbood. 

Noodtaudingen? 
Op eenige postkantoren schijnt men proeven genomen te 

hebben, z g noodtandingen aan te brengen. Wij vernamen van 
perforaties door middel eener naaimachine. 

De heer P. C. Korteweg, Alkmaar, schrijft zelfs over eene 
»BergerNoodtanding«. De directeur van het postkantoor te 
Bergen (N.H.) moet een half vel van de 10 cent op de een of 
andeie wijze (ook door eene naaimachine?) van een tanding 
voorzien hebben, gelijkende op de kleine gaatjestanding der 4de 
uitgave van Nederland van 1872/88. Hij had daaimede de be
bedoeling, de ambtenaren , met den verkoop der ongetande zegels 
belast, het scheiden der enkele exemplaren gemakkelijk te maken. 
Toen echter bleek, dat de verkoop der ongetande zeer vlot 
verliep, heeft hij van verdere »perforatie« afgezien. De »geper
foreerde« zijn toen en bloc aan het loket verkocht en heeft de 
heer Korteweg zich deze toen op 65 brieven laten toezenden. 
De heer K. is van meening, hierdoor in het bezit te zijn van 
iets heel bijzonders, »de eenige echte BergerNoodtanding«. Wij 
moeten den heer K. helaas deze illusie ontnemen. Naar onze 
meening hebben wij hier te doen met g e s c h o n d e n e o n 
g e t a n d e z e g e l s . Een ieder staat het geheel vrij, eene 
dergelijke noodtanding aan te brengen. O f f i c i e e l is zulks 
niet, al zijn ze ook door een postambtenaar aan het publiek door 
het loket verkocht. Officieel is alleen datgene, wat.door of namens 
het Hoofdbestuur der P. & T. voor verkoop aan de postkantoren 
gezonden wordt en door deze kantoren in denzelfden toestand 
verkocht wordt, als waarin het aan hen verzonden werd. Wat 
er op weg naar de kantoren of op de kantoren zelf aan veranderd 
wordt, heeft met officieel niets te maken. Anders kregen wij 
zelfs »officieelsgescheurde zegels of zegels van een »officieele« 
inktvlek voorzien, enz. 

Andere zijn in hun definitie van »officieel« nog strenger en 
bestempelen alleen dat met dezen naam, wat willens en wetens 
door of namens het Hoofdbestuur naar de postkantoren ten 
verkoop gezonden wordt. Voor dit standpunt is zeer veel te 
zeggen. Wel officieel zijn dan de verschillende perforaties, ook 
de wVi : 11 en i iVj van 1920, niet echter de kleurfoutdruk 
5 cent oranje der uitgifte 1891/92 en wellicht ook niet de proef
porten van 1894. 

Luchtpostzegrels. 
Deze zijn nu inderdaad weder aan de postkantoren verkrijgbaar 

en, ofschoon de benaming »luchtpost« niet door een overdruk 
veranderd is (hetwelk ons inziens juister ware geweest), kunnen 
zij toch voor gewone frankeering gebruikt worden. 

Waarom worden deze eenmaal ingetrokken zegels weder — zij 
het ook niet uitsluitend voor het oorspronkelijke doel — in ge

bruik gesteld ? Beweerd wordt : om reden van bezuiniging. Wij 
kunnen niet gelooven, dat hierdoor werkelijk bezuiniging van 
eenige beteekenis bereikt wordt. Ten eerste is het aantal 
natuurlijk niet groot, vermoedelijk alleen het restant der eerste 
en eenige oplage. Ten tweede kost, zoo wij destijds vernamen, 
ieder vel postzegels aan het Rijk slechts enkele centen. Ten 
derde is er aan den verkoop dezer zegels nog meer wetk ver
bonden, dan men zoo oppervlakkig zoude denken. Wij zagen 
o.a. eenige couverten met 100 zegels van 60 cent, door een kantoor 
ten verkoop ontvangen. Dit waren grootendeels losse exemplaren, 
paren en strippen. (Onder de losse exemplaien bevonden zich 
verschil lende met letterperforaties, zooals groote firma's in h u n n e 
zegels, na machtiging van de Posterijen, aanbrengen. Officieel 
heer Korteweg?) Wat is hier dus voor weik aan verbonden vóór 
ze verkocht zijn? Eerst geteld en gecontroleeid door het Hoofd
bestuur, in een couvert gedaan en den inhoud, beschreven, door 
den ontvangenden directeur gecontioleeid en bij de afgifte voor 
verkoop aan den betreffenden ambtenaar nog eens gecontioleeid. 
Is dat bezuinigen? Was het dan niet beter geweest, alleen de 
nog heele vellen op te maken? Ons ontgaat wei keiijk de gedach
tengang, die bij het disti ibueeren dezer losse zegels heeft voor
gezeten. 

10 cent, hnidige uitgave. 
De heer Traanberg, Haarlem, schiijft over het hem opgevallen 

papierverschil bij de oplage met I. Wij hadden dit verschil ook 
reeds opgemerkt, doch bleek bij nameting het verschil in cijfers 
miniem te zijn. Het dikke papier is dik 8/100, het dunnere 7/100 
m.lVI. Het dunnere is echter witter, het dikkere meer geelachtig. 

Ingezonden Mededeeling. 
UTRECHT, 28 Februari 1923. 

II. P. Lindostraat S. 

Aan de Redactie v/h 
Nederlandsch Maandblad voor Philatelie, 

p/a den WelEdelen Heer F. H. M. POST, 
U T R E C H T . 

W A A R S C H U W l N G 
aan onze Nederlandsche Verzamelaars. 

Op 20 Februari 1923 ontvingen wij van de beeren G. Weiss 
& Co., Chemische Industrie, Wiedner Hauptstrasse 4 i , te IVeenen 
(Oosteniijk), de volgende aanbied ing : 

20, 25 en 50 cent Nederland 1867 (III emissie) in 
blokken o n g e b r u i k t en o n g e t a n d (»ohne 
Gummi in wundervoller Erhaltung«) voor f 150,— . 

Wij zonden genoemden heer direct bericht, om ons de blokken 
op zicht te zenden waaraan hij voldeed d d. 26 Februari , met 
het verzoek, indien wij ze niet wenschten te behouden, ze omgaan'd 
terug te zenden, daar hij nog meerdere lefleclanten in Holland 
daarvoor had. Bij spoedige afwikkeling zou hij mij meerdere 
offerten maken in specialiteiten van Holland en Scandinavië. 

Toen wi) de zegels ontvingen, bemerkten wij direct, met ge
raffineerde vervalschingen te doen te hebben. Wij lieten ze ook 
den heer Gatsonides zien, welke ze ook direct voor valsch ver
klaarde. 

De zegels zijn zeer kunstig nagemaakt , doch ze zijn in boekdruk 
gedrukt , terwijl de oorspronkelijke zegels in plaatdruk zijn ver
vaardigd. Ooic nog zijn de zegels door foutieve arceering te 
herkennen. In de vierhoeken om den cirkel zijn staande lijnen, 
terwijl bij de echte alleen liggende lijnen voorkomen. 

Wij meenen dan ook, de Neder landsche Verzamelaars te moeten 
waarschuwen voor den aankoop dezer zegels. Zij zijn op het 
oogenblik nog onder onze berust ing en zullen wij ons direct met 
de Oostenrijksche Handelaarsvereeniging, waarvan wij lid zijn, 
omtrent deze vervalsching in verbinding stellen, opdat deze ge
legenheid heeft, de vervalschers b e k e r d te maken. 

Hoogachtend, 
H. C. CORRELJE, 

Intern Postzegelhandel 
M. P. Lindostraat 3, Utrecht. 

P.S. Allen vakbladen wordt beleefd verzocht, het bovenstaande 
over te nemen. 

. P . I X J J J J , _ ^ J l ■^rjk 'JM->W9' -i^^'ê*- <>^. DIR. WEON DE RAAY 
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( ^ Poststukken. ( ^ 

Nederl. ludië. De heer Cramer te Weltevreden is zoo goed 
mij de nieuwe Indische dubbelkaart van 7 ^ c, te zenden : hier
bij heeft het gele karton voor het grijze plaats gemaak t ; ver
moedelijk is de oplage op geel carton niet zoo heel groot geweest. 

^''- iVi + 7 ^ c. bruin op grijs. 
Beiereo. Volgens die Ganzsache verschenen 2 nieuwe weezen-

kaarten : bij de laatste werd een zegel van 75 pf. naast het be
staande gedrukt. D. K. (Weezenk.). 1.25 - f 125 M. blauw. 

75 X 75 + 75 X 75 blauw. 
BoTen Volta. Met den rooden opdruk .HAUTE-VGLTA« 

blokletters liggen 2 kaarten van Gppersenegambie-Niger voor 
mij ; deze zoowel als het overdrukte couvert van 25 c. (in Januari 
gemeld), zijn zonder dezen opdruk niet uitgegeven. 

Br. 20 c, 20 + 20 c. lila en zwart op blauwgroen. 
Cilicië. De enveloppe van aangeteekende brieven van Turkije 

verkreeg den zwarten opdruk »CILlClE« volgens 1'Amateur. 
Env. V. aanget. br, i pi. zwartbruin ; form. H 2. 
Cyprus. Ditzelfde blad meldt het overdrukken van de strook 

van Vs p. met Koning George met een nieuwe waaide. 
Str. 30 p. op 1/2 p. groen, geelachtig. 
Egypte. Hier verscheen een nieuwe omslagbrief met het meer

gemelde Engelsche watermerk : 
Omslagbr. 5 m. bleek rose. 
Franseh Indoclina. Een nieuwe kaartbrief met kop van in-

boorlinge. 
Kbf. 25 c. ultramarijn op rose. 
Ital ië . Dr. Poggio Poggi is zoo beleefd mij den laatsten kaart

brief toe te adresseeren ; Koning Emanuel naar rechts. 
Kbf. 20 c. bruin-oranje op grijs. 
Portugal . De nieuwe Portugeesche kaart mocht ik van den 

heer C. George ontvangen, waarvoor beleefd d a n k : Ceres. 
Br. 15 c zwart op roomkl. 

Afstempelingen. 

Nederland. De in no. i vermelde reclamestempel voor den 
dienst der Mij »Zeeland« Vlissingen—Engeland zagen we nu ook 
van Arnhem-Station. In 's-Gravenhage s tempelen minstens 3 
verschillende machines met dezen stempel, één heeft onder in 
d€n plaatsnaam-datumstempel 3 sterren staan op onderlingen 
afstand van 3 m.M., bij een ander staan deze sterren bijna tegen 
elkander aan, terwijl de derde in plaats van de steiren een 
boogje vertoont. 

De in het vorige nummer uit Amsterdam aangekondigde 
stempel , die om volledige adresseering enz. verzoekt, wordt ons 
ook voorgelegd uit Deventer en Rotterdam. 

Vermoedelijk zullen meerdere plaatsen volgen. 
Belg ië . Volgens Duitsch vooi beeld maakt Spa reclame door 

middel van een grooten dwarsbalk-ringstempel. In den dwars
balk staat de datum- en uuraanduiding, b.v. 19 I 08—9 23, in 
den r ing bovenaan * S P A * en onderaan * B E L G I U M * 
hiertusschen links • MALADIES DU COEUR * en rechts 
» ANÉMIE RHEUMATISME » Verder in het bovenste segment 
3-regelig EAUX | MINÉRALES | BAINS CARBOGAZEUX 
en in het onderste 2-regelig MINERAL W A T E R S | CARBO-
GAS B A T H S . 

In buitenlandsche bladen worden uit Luxemburgsche bad
plaatsen dergelijke stempels gemeld, wie onzer lezeis is ins taa t 
ze ons ter inzage te zenden. Bij voorbaat hartelijk d a n k ! 

Duitschland. Bad Lausick. Groot dubbelr ingstempel met 
Inschrift . S t a h l - u . M o o r b a d . BAD LAUSICK » H i l f t * 
H e r z - N e r V e n - u. G e 1 e n k k r a n k e n. 

Bad I.auterberg. Voor de vliegweek, die van 28 Januari tot 
6 Februar i gehouden werd, was een smaakvol propaganda stempel 

in gebruik. In het midden de da tum en uuraanduiding in kastje, 
op ziide hiervan aan iedere kant een denneboom en er boven in 
boogvorm ^^^ \^^\\\^^^'^ I " de onderste helft de af
beelding van een niotorloos vliegtuig waaiboven S e g e l f l u g -
w o c h e en er onder 28.1. —6.2.23. 

Berlin W. 62. Groot dubbelr ingstempel . B E R L I N W . 
A l l g . D e u t s c h e r S a a t e n m a r k t . 

Glashütte. Een typisch s tempel ; het midden een wijzerplaat 
12 

waarnaast links de datum, b.v. — 
2 

1923 en rechts , , tusschen 
Vorm. 

lijnen. In het bovenste gedeelte staat GLASHÜTTE (SACHSEN) 
en onderin U h r e n u. F e i n m e c h a n i k . 

Kaiserslautern. Op den 2en Philatelistendag in de Pais was 
een groot dwarsbalkstempel in gebruik met Inschrift 
KAISERSLAUTERN i. 27. u. 28. JAN. 1923. 2 PFALZ. PHILA
TELISTENTAG. 

Sxlsgitter. Groot dubbelringstempel SALZCITTER E i n e 
d e r s t ä r k s t e n S o l e n » SOLBAD a. H a r z » f. R h e u 
m a u. K i n d e r k r a n k h e i t e n * 

Sooden. Groot dubbelringstempel S O O D E N (W E R R A) 
* S o l b a d a m B e r g e s w a l d « I n h a l a t o r i u m * 

De bezetting van het Roergebied noodzaakt de Duitsche post 
de mail voor en via ons land langs een omweg te zenden. Dit 
blijkt o a. uit de volgende naar Amsterdam bestemde aange
teekende stukken. 

No. I afgestempeld 22.2 te Lins (Rhein) voorzien met aan-
teekenstrookje N e u s t a d t ( W i e d ) bevat aan de achterzijde 
3 censuurstempelljes en een censuurstrook van de »Postüber
wachungsstelle Beilin W 8.« 

No. 2 op 23 Februari uit Barmen verzonden heeft aan de 
achterzijde een lang ovaal stempel in violette inkt van sub. i 
genoemd bureau. 

No. 3 op 23 Februari uit Frankßirt (Main) gezonden draagt 
eveneens genoemd Berlijnsch censuurstempel, daarentegen is 
no. 4, eveneens op 23.2 uit Frankfurt (Main) vertrokken via 
Bremen gereisd, waar hij behalve met den censuurstempel 

P o s t ü b e r w a c h u n g s s t e 11 e 
B r e m e n 

nog met den gewonen datumstempel aldaar op 25 Februari 
voorzien werd en 26.2 ter destinatie arriveeide. 

Engeland. Op een luchtpostbrief uit Keulen naar Lorden, 
afgezonden door een soldaat der Engelsche bezettingstroepen, 
waren de postzegels (twee van i l j d. en één van H d.) vernietigd 
met een enkelring veldpoststempel ARMY POST OFFICE S. 
40 3 FE 23 ; verder een blauw getand etiketje 

aile 'A 

BY AIR M A I L 

tha Cliath (Dublin). M 

L E A R N I R I S y 

Machinestempel l er lend . 

links hiervan de ronde plaatsnaam-datumstempel zonder cirkel. 
Spanje. Madrid I verzoekt om duidelijke adresseering ten 

einde een vlugge bestelling te vergemakkelijken door een con-
tinueerend machinestempel 

LA CLARIDAD EN LA 
DIRECCION DE LOS 
ENVIOS FACILITA 
EL RAPIDO R E P A R T O 

C/eeho SlowakVJe. Voor de a.s. voorjaarsmis de bekende 
continueerende machinestempel uit Praag 25 

P P R A Z K É 
V E L E T R H Y 
I I. — I 8. I I I. I 9 2 3 
FOIRE DE P R A G U E 
P R A G U E FAIR 
P R A G E R M E S S E 

V V 

i d r j t * * j j c i j « ! i i ! ' i . i j i 
VVATERGRAArSHICE»\ *M.YAAR t C 0 I R . L E ( 7 N D E RAAT 
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Zweden, Gothenbtiyg i. Continueerend machinestempel voor 
de aanstaande jubileumtentoonstell ing : 

JUBILEUMSUTSTÄLLNINGEN 
GÖTEBORG M A J - S E P T . 1923 
T H E JUBILEE EXHIBITION 
G O T H E N B U R G - SWEDEN 

Zwitserlaud. Basel i heeft voor de a.s. jaarbeurs een nieuw 
type propaganda s tempel : 

B A S E L . . i4.—24. 
1 9 2 3 / n \ A P R I L 

S C H W E I Z E R 
M U S T E R M E S S E 

Lugano heeft he t verzoek om de postzegel boven in de rech
terhoek te p lakken in het Italiaansch 

Francoboll 
Lasc iare 

h^ per 

0 in alto 
accanto 

bollo a dat 

adestra 
spazio 

' * 
Vereeuigde Staten . New York maakt reclame voor de intern, 

zijde tentoonstelling door een machinaal stempel 

INTERNATIONAL 

S I L K 
E X P O S I T I O N 

door de letters I en L, die in het midden open zijn, staat in zeer 
kleine lettertjes bovendien: 

GRAND CENTRAL 
PALAGE 

FEB 5 TO 15 1923 
New York. Sta P, Varick St. Sta., San Francisco (Calif.) 

Washington D.C. 

R E G I S T E R 
OR 

I N S U R E 
VALUABLE MAIL 

Argentinië. Buenos Aires vestigt de aandacht op de Rijks-
postspaarbank, gegarandeerd door de natie, door middel van een 
machinestempel : 

E L AHORRO POSTAL E S f Ä 
GARAN 1IZADO POR LA NACION 

Baarfraiikeeriiigsstempels. 
Duitschiand. Behalve de in het vorige nummer vermelde 

franco-stempels bestaat er nog een van 600 (Pfg.) en zagen we 
resp. uit Leipzig 2, Charlottenburg z, Dresden Altstadt i -en 
Frankfurt ajM. nieuwe stempels van 10 M, 20 M en 30 M. 

Czecho Slowaljye. Heer Treitel zendt ons van/Va^^g-4 franco 
stempels in de waarden 3, 5, 10 en 20 (heller). Het zijn conti-
nueerende machinestempels , afgewisseld door den plaatsnaam-
datumstempel tusschen 4 golflijnen staat het waardecijfer in een 
kastje waarboven F R A N K O en er onder HOTOVÉ, het geheel 
door een cirkellijn omgeven. 

Afstempelingen en/of mededeelingen hierover in dank ontvangen 
van mevr. Bsse Van Heerdt-Kolfï en de beeren L. G. Barentsen, 
D. Bastenhof, Lamb. Berge, F . Cortenbach, W. P. Costerus Pzn., 
L. Gerharts, H. F . Julius, John Robbers, W. de Ronden, H. Treitel, 
P. Vredenduin Jr., N. E. Wallis, W. G. Zwolle, A. Makkreel Hzn. 
en A. Lindeyer. 

De PhilateUstencIub „ROTTERDAM" 
zendt ons de volgende vragen 

ter beantwoording. 

ie . Kunnen postzegels zoodanig worden nagemaakt dat ze 
van de echte niet te onderscheiden zijn ? 

2e. Is het veroorloofd valsche zegels in Nederland in te voeren ? 
3e Is het veroorloofd in Nederland, valsche zegels te maken» 

en willens en wetens te verkoopen. ? 
Deze 3 vragen in verband met het volgende : 
Kunnen de zegels zoodanig worden nagemaakt , dat ze van 

echte niet zijn te onderscheiden, zoodat daardoor de mogelijk
heid kan bestaan, dat eene verzameling van postzegels met der 
tijd waardeloos wordt ? 

De wenschelijkheid wordt uitgesproken voor de bovenstaande 
vraag het oordeel in te winnen van de firma Enschede te 
Haai lem. 

Wij geven hierover onze persoonlijke meening weer, doch zijn, 
waar de vragen van algemeen philatelistisch belang zijn, gaarne 
bereid de noodige plaatsruimte af te staan aan de lezers, die 
deze vragen aan een uitvoerige bespreking wenschen te onder
werpen. Ook zijn ze aanbevolen in de aandachtige lezing van 
de firma Enschede te Haarlem. 

Ad I. Zonder gebruik, of liever gezegd misbruik te maken 
van de authentieke platen, is het met den tegenwoordigen stand 
der techniek, piaktisch onmogelijk de zegels zoo na te maken, 
dat ze van de echte niet zijn te onderscheiden. Zelfs de best-
gelukte vervalschingen werden na korter of langer tijd -ontdekt«, 
zelfs al waren ze zoo volkomen, dat ze als echte, koerseerende 
zegels werden gebruikt op de poststukken. Wij herinneren b.v. 
aan de voor eenige jaren wónder-fraaie vervalfchingen van koer
seerende Fransche zegels, die onder het publiek werden gebracht 
en lustig gebruikt werden. Tot een toeval de vervalsching deed 
ontdekken. Dan volgde een aandachtig bestudeeren van de 
vervalschte exemplaren en dan kwamen de verschillen met de 
echte voor den dag. Niet altijd wordt de vervalsching gecon
stateerd in het zegelbeeld; tandingen, papier en gom, grootte 
van het zegel enz. spelen daarbij ook een gewichtigen rol. Wij 
mogen in verband hiermede wijze u op de uitstekend geslaagde 
vervalschingen van Fransche koloniale zegels, waarover in het 
a.s. April-numraer van het Maandblad een artikel zal verschijnen. 

Met de voortschrijding der techniek is het evenwel n.o.m. 
niet uitgesloten, dat alle verschillen met de echte zegels worden 
weggenomen; tot op heden zijn we zoover echter nog niet. 

Ad 2. Art. 216 van het wetboek van strafrecht zegt: 
»Met gevangenisstraf van ten hoogste zes jaren wordt gestraft : 

ie hij die van riikswege uitgegeven zegels namaakt of vervalscht, 
met het oogmerk om die zegels als echt en onvervalscht te ge
bruiken of door anderen te doen gebruiken ; 

2e hij, die met gelijk oogmerk, zoodanige stempels vervaardigt 
door wederrechtelijk gebruik te maken van echte stempels.« 

Art. 220 : 
»Hii, die opzettelijk valsche, vervalschte of wederrechtelijk 

vervaardigde zegels, teekenen of merken , of de voorwerpen waar
aan zij wederrechtelijk verbonden zijn, gebruikt, verkoopt, te 
koop aanbiedt, aflevert, ten verkoop in voorraad heeft ofbinnen 
het rijk in Europa invoert, als waren die zegels, teekenen of 
merken echt en onvervalscht en niet wederrechtelijk vervaar
digd of wederrechtelijk aan de voorwerpen verbonden, wordt 
gestraft met dezelfde straffen als in de art 216 - 219 zijn bepaald, 
naar de daar gemaakte onderscheidingen.« 

Art . 223 : 
Hij die stoffen of werktuigen voorhanden heeft, waarvan hij 

j i A A i j j j M m j i d 
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weet, dat zij bestemd zijn tot het plegen van eenig in art. 216 
omschreven misdrijf, wordt gestraft met gevangenisstraf van ten 
hoogste zes maanden of geldboete van ten hoogste driehonderd 
gulden. 

De stofifen en werktuigen worden verbeurd verklaard. 
Art 20 van het Postverdrag van Madrid bepaa l t : »de hooge 

contracteerende partijen verbinden zich de noodige maatregelen 
te nemen of aan de wetgevende macht van haar land voor te 
stellen, opdat straffen worden gesteld op het voor de frankeering 
van brieven en andere stukken bedriegelijk gebruik maken van 
nagemaakte of reeds gebruikte postzegels en afdrukken van 
frankeermachines. Zij verbinden zich mede maatregelen te ne
men, of aan de wetgevende macht van haar land voorstellen te 
doen om te verbieden en tegen te gaan het met bedrieglijke oog
merken vervaardigen, verkoopen, rondventen of verspreiden van 
vignetten en zegels; bij den postdienst in gebruik, welke op zoo
danige wijze zijn nagemaakt of nagebootst, dat zij voor door de admi
nistratie van een der toegetreden landen uitgegeven vignetten en 
zegels k u r n e n worden aangezien « 

Uit de aangehaalde strafwetbepalingen zal den lezer blijken, 
dat deze alle betrekking hebben op het gebruik, den invoer 
enz. van zegels, die in gebruik zijn, derhalve van koerseerende 
zegels. De invoer daarvan is dan ook strafbaar gesteld. Anders 
is het met buiten omloop gestelde zegels. Hierop moeten wij 
het antwoord schuldig blijven. Wellicht vindt een der lezers, die 
over rechtskennis te beschikken heeft, in het vorenstaande aan
leiding hierop nog eens terug te komen. 

Ad 3. Naar onze meening geldt dit, aan de hand van de on
der 2 vermelde strafbepalingen alleen voor koerseerende zegels. 

Het gevaar, dat in het slot van het schrijven van de club-
»Rotterdam« wordt verondersteld, lijkt ons niet groot. Dat door 
eenige, zelfs uitstekend geslaagde vervalschingen eene geheele 
verzameling waardeloos kan worden komt ons zelfs onmogelijk 
voor. H O O F D R E D A C T E U R . 

De Siberische Postzegels 
van het Tsjechoslowaksche Leger. 

Half en half beloofd in Januari , 
bij de bespreking van de Tsjechoslo
waksche Post op de Posttentoonstelling 
te Praag, voldoe ik daaraan op dit 
oogenblik, nemende tot grondslag het 
daarover in L'Echo de la Timbrohgie, 
nr. 640, gebrachte artikel. 

Op last van de Russische oveiheid 
te Celjabinsk werd in 1918 de getande 
Kussische 10 kopek donkerblauw, ten 
gebruike door het in Rusland zijnde 
Tsechoslowaksche leger, ove id ru k t me t 
»Cesskaja posta.« Dit diende om de 
door de militaire post te bevorderen 
stukken van dat leger te onderscheiden 
van die, door het Russische publiek te 
verzenden. Van de zijde van dat leger 

werd tegen de betaling van correspondentie protest aangeteekend. 
Na vele klachten gat de Russische overheid t oe ; portovrijdom 
werd aan alle poststukken van het Tsjechoslowaksche leger toege
staan ; hierdoor verviel de eerste postwaarde voor dit leger. 
Een ieder begrijpt, dat in den toenmaligen toestand — alles was 
in rep en roer — noch de een noch de ander op postzegels 
acht sloeg, wat de buitengewone zeldzaamheid van die bijna 
geheel onbekend gebleven eerste uitgifte verklaart. Zeer weinige 
ongebruikte, benevens eenige door de post bevorderde maar 
niet te bestellen brieven, ontsnapten aan de vernietiging. Toen 
de Tsechoslowaksche post geheel en al georganiseerd was, werd 
uit den ontwerpwedstrijd een drietal voor postzegels gekozen 
en gesteendrukt in dienst gesteld. De ontwerpen werden in 
grootere afmetingen en in vijf kleuren als proefdrukken afge
leverd. Ze zijn : soldaten bij het wachtvuur, infanterist met 
bajonet op 't geweer, soldaat onder met sneeuw bedekte boomen-
groep, gepantserde trein »Orlik« in hartvormig ornament , voor
posten geknield. Van deze proefdrukken zijn er nu en dan ter 
frankeering gebru ik t ; zij zijn als zegels (ik zou meenen : als 
«curiosa«) verzamelwaardig, zoo zij postaal gestempeld zijn, het

geen zeldzaam geschiedde. Ze zijn anders slechts als ontwerpen 
(of »proefdrukken« ?) te beschouwen. 

Uitgegeven werden ongetand, later werd de I. tanding inge
voerd, nl. II Va, de 25 kop. rood (Russische kerk), 50 k. groen 
(de gemelde trein »Orlik«) en i roebel bruin (de genoemde 
infanterist^; alle zijn gegomd. 

Kort voor het vertrek van het grootste deel van het leger uit 
Siberië over Wladiwostok, kwam er gebrek aan getande zegels 
en werd een gedeelte van den voorraad ongetande geperforeerd 
i3'/2. Behalve deze in Siberië ges teendrukte frankeerzegels ontving 
het Siberische leger van het legerbestuur een kleine hoeveelheid 
»leeuwfiankeerzegels« ; deze hadden een leeuw in een rood eirond 
binnen een blauwe lijst en waren ge land 11 Va. De eigenlijke 
zending, zoowat 60.C00 stuks, kwam eers t in het begin van 1920 
aan, zoodat een gedeelte van deze uitgifte van den zwarten 
opdruk »1920« werd voorzien; een klein aantal van die ver
schillende kopekwaardfn werd groen overdrukt . Het aantal van 
die opdrukken was zeer klein, daar de roebelwaarde daalde en 
die zegels niet meer voor frankeering konden dienen. 

Tn den laatsten tijd voor de terugkeer weiden de steendruk-
zegels van 25 kopek, 50 kop. en i rb . tweeregelig overdrukt : 
»Balicliy do Tiasti« »50. R.« Deze opdruk kan alleen voorkomen 
op ongetande, of 11'/z getande, gegomde steendrukken. Voor 
het Jugoslavische regiment, dat zich vrijwillig bij het Tsecho
slowaksche leger in Siberië aangesloten had, werden dezelfde 
frankeerzegels voorzien van den o p d r u k »Prvi jngoslavfDSki 
Puk a Siblrfli«, Er werden slechts 100 stellen, waarvan de meeste 
getand 11V2, aldus overdrukt ; de zegels werden echter zeer 
zelden gebruikt . 

Met de »leeuwzegels« kwam een kleine pers en tevens de 
drukmatrijzen aan. Er was echter een postpakket met een deel 
van het materiaal verloren, zoodat die d ruk van zegels gebrekkiger 
was dan de »leeuw-uitgifte«. Nu geschiedde het dat de handpers 
brak en . . . . hiermede hield het d rukken van »leeuw-zegels« op. 
De ongeveer 2000 in Siberië gedrukte zegels van deze soort, 
zijn rijk in kleurtintverschillen en grover , vaak gebrekkig uit
gevoerd. Een zeer kleine hoeveelheid briefkaarten met den 
»leeuw-zegelstempel in bruin, in den bovenrecbterhoek, werd ook 
uitgegeven ; gebruik is bijna niet ervan gemaakt . Het opschrift 
is Russisch, nl. »DzelistwDJnscaja cechoslovackaja arniija« 
»Dopisnice.« 

Een gedeelte van de ongetande drie steendrukwaarden werd 
uit Siberië meegenomen naar Piaag. Dit overschotje werd daar 
getand 13V2, maar het onderscheid tusschen deze en die te 
Wladiwostok getand is, om zoo te zeggen, niet merkbaar ; alleen 
de werkelijk ter frankeering gebruikte en regelmatig door de 
post vernietigde zegelexemplaren, kunnen wellicht leiden tot 
eene ontdekking van het onderscheid of verschil ; bij ongebruikte 
is de gom het kenmerk. 

Ambtelijk zijn de oplagen opgegeven als volgt; 
1919. I. Russische 10 k. Overdrukt , 1000 st ; 

2. Steendruk, ongetand, gegomd, Japansch papier 
Siberische d ruk : 

rt.) Iikutsk-uitgifte: 25 k., 2000 st., 50 k. 2000 st., i rb . 
3000 st. 

b.] ld. (Getand i i ' / j ) : 25 k., 35.260, 50 k,, 34.440, i rb. 
20.500 st. 

1920. c.) Wladiwostok-uitgifte (Get. 13V2): 25 k., 5000, 5 0 k . 
5000, I rb., 48oo st. 

1919. 2. Prager hoogdr., leeuw, ge tand 11'/2. Aanvankelijk 
gratis verdeeld, daarna voor weldadigheidsdoeleinden 
verkocht voor i roebel. Oplage 50.000 stuk. 

1920. 3. Als sub 2, met zwarten overdruk »1920«. (Oveidr. 
te Praag.) Ópl. 5000 st. 

a.) Als sub. 3, met nog den opdruk der kopekwaarde 
in groen. (Siberische overdr.) Hoogste oplagen : 600 
st. van de 2, 3, 5, 10, 15 en 25 kopek, 800 st. van 
de 35 k., 2000 st. van de 50 k. en de i rb, 

4. Siberische uitvoering van dezelfde teekening en 
overdruk. 

.-ï.) De opdruk »1919« ontbreekt . Grovere uitvoering. 
Hoogste oplage 500 st. 

^.) Grovere uitvoering me t opdruk »1920«. Hoogste 
oplage 200 st. — Grovere uitvoering met opdruk der 
waarde, 2 k. tot i rb., van elke waarde 100 st., dus 
te zamen 1000 stuk. 

E Z 7 x n 7 T 3 v m ? n n i 
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1919

1920. 

N.B. Weinige exemplaren komen voor met kop
staanden leeuw of cijferopdrukken. Oude leeuw
zegels wijzen twee typen aan, nl. met kleine of 
groote korfmossel in de blauwe omlijsting. De 
Siberische drukken leverden kleurfouten : a.) melk
blauwe lijst (zeer zeldz.); i.) witte leeuw in bruin 
ovaal; c.) leeuw en ovaal wit, lijst blauw; </.) lijsi en 
ovaal in blauwe en roode kleur vermengd; buiten
dien e.) leeuw kopstaande (zeer zeldzaam). 

5. Briefkaart. Vlakke boekdruk, bruin ; l eeuw; ver
bleekt papier. Opl. 5000. 

6. Siberische druk, steendruk, ongetand, gegomd, 
Japansch papier. Zwart overdrukt : »I3alicky do Vlasti« 
»50. R.« — Opl. 1000 St. van elk der overdrukte 
25 k., 50 k. en i rb. (Voor 5 kilopostpakketten van 
Siberië naar Tsechoslowakije ) 

a.) Dezelfde, getand. 500 st. van sub. 6 gemelde waarden. 
Enkele exemplaren zijn bruin overdrukt. 

1919. d ) Dezelfde als sub 6a.), maar met tweeregelingen, van 
links beneden naar rechts boven loopenden opdruk : 
»Prvi Jugoslavenski« »Puk u Sibirije.« Opl. 100 st. 
van e'k der 25, 50 kop. en i rb.waarden. 

c.) Dezelfde als sub 6b.), maar ongetand. Gelijke hoe
veelheden als sub b ). 

1920. 7. Steendruk, getand 13V2, gegomd, Japansch papier, 
in Siberië gedrukt en getand te Praag op last van 
het Departement van Oorlog. De tanding is zuiverder 
of netter dan die te Wladiwostok uitgevoerd, de 
gom is lichter en glad (de Siberische is donker). 
Ér zijn aldus te Praag getand 50.000 voltallige stellen 
(25 en 50 k. en i rb.), die alle reeds in 1921 ver
kocht waren. 

8. Ongetande, eerste uitgifte op Japansch papier, gedrukt 
te Wladiwostok en tweeregelig overdruk t : »Vlak es. 
cerv. krize». Deze werden in den zomer van 1920 
met den trein van het Tsechoslowaksche Roode 
Kruis uit Wladiwostok naar Siberië verzonden, ter 
frankeering van de poststukken der zich daar be
vindende Tsechoslowakken. De oplage was van elk 
der drie waarden, 500 stuks. 

Ten slotte : de ontwerpen, ongetand en ongegomd, nl. de 5 
teekeningen voor de eerste uitgiften in verschillende kleuren, 
waarvan enkele exemplaren ook ter frankeering gebruikt zijn, 
zooals in het begin is vermeld, zijn gedrukt in een hoeveelheid 
van hoogstens 500 voltallige stellen. J. B. R. 

/ \ 

\A\ 

/ 
Vragenbus. 

Lid 332, Lelden. Voor uw doel komen mij geschikt voor: 
J. B. Leavy, T h e Belgian Postage Stamp. 
J. B. Moens, Timbres poste, enveloppes, cartes postale, 

timbres administrates de franchise et t imbres fiscaux de 
Belgique. 

J. B. Moens, Timbres du Grand Duché de Luxembourg. 
Of ze in de bibliotheek uwer vereeniging zijn, kan ik U 

niet opgeven. Geruimen tijd geleden vroeg ik aan de 
besturen der aangesloten vereenigingen de lijst hunner 
boekwerken, om de leden zoonoodig direct te kunnen 
inlichten, doch geen der besturen gaf aan mijn oproep 
gevolg. 

A. C. Voss, Mecklenburglaan 24, Bussum. 

% Brievenbus. 
% 

Gebrek aan plaatsruimte noopte wederom tot het niet opnemen 
van verschillende bijdragen, die hopelijk in het volgend nummer 
plaats zullen vinden. 

* * 
* 

De hoofdredacteur en de administrateur verzoeken hun corres
pondenten, zooveel mogelijk luchtpostzegels te willen bezigen 
voor de frankeering der aan hen gerichte stukken. 

WAARSCHUWINGEN. 
Een consoitinm zegelvervalschers . — In „die Pos tmarke" 

(Mariahilferstr. 73, Wien VI) Nr. 48, (Febr. 1923), worden de 
Philatelisten onderricht, dat de vereeniging, ,Wiener Briefmarken
börse" op 31 Dec, j l . afkondigde, dat een zekere Michael PEKTIW 
te IVeenen, groote hoeveelheden vervalschte zegels der Russische 
republieken verkocht, waarop hij, bij zijn terugkeer te Weenen 
van een reis in Italië, op 27 Januari jl. door de politie werd 
gevangen genomen. Hij bekende, dat de valsche zegels van hem 
kwamen, maar dat hij ze te Constantinopcl van een Rus, Slibowitz, 
ten verkoop overgenomen had. (De valsche zegels waren hoofd
zakelijk van , ,Batoem, Aserbeidjan, Armenië, Uusland (Sovjet) 
en Denlkin".) Die overname schijnt een verzinsel te zijn, eenig 
bewijs kan hij niet leveren. Fertig, geboren te Riga, is eerst 19 
jaar oud en had bij een Weener Bank vier safes, die door de 
politie geopend werden. Er werden daarin gevonden 27 druk
stempels, ter vervalsching van opdrukken en stempels bestemd, 
zoomede valsche opdrukken „100.000 Roebel" en vele andere, 
valsche poststempels van Kiew, Rostow a/d Don, Jekaterinoslaw, 
Eriwan, Tiflis, ook valsche aanteekenetiketten van Kiew. De 
vervalschingen werden met groote geslepenheid gemaakt, ook op 
briefomslagen geplakt en met de valsche stempels afgestempeld. 
In een andere safe werden 20 kilogr. valsche zegels der Russische 
randstaten gevonden; de dagbladpers beweert dat een gedeelte 
ervan vervalschingen van werkelijk uitgegeven zegels zijn, de 
overige „fantasiezegels", welke nergens zijn uitgegeven, zooals, 
b.v., verscheidene zegels van Georgië, Arabië, de Rostower
hongerzegels, zegels van Armenië, Denikin en SovjetRusland. 
Eenige dagen daarna weid een medep' icht ige gevat, Roman 
8TERBLITSCH, 28 j aa r oud, die beweert dat een groot deel 
van de vervalschingen ,,ambtelijke nadrukken" zijn — , ,nadruk" is 
óók vervalsching — welke door omkooping van gezellen der 
Staatsdrukkerij gemaakt zijn. Ook hij noemt den Rus SLIBOWITZ, 
maar als agent van een groote vervalschersbende, die gezeteld 
is te Stamboel, alwaar ook een grootsch opgerichte en daarvoor 
ingerichte drukkerij is. De valsche of vervalschte zegels worden 
in pakken van 10,000 door een eigen koerier, KONDKATIEW, 
naar Weenen gebracht , waar Fertig voor den verkoop zorgt. Een 
andere agent is de zich noemenden „ V o r s t Melek PASCHAIAN'' 
van Armenië, die kort daarna de politie van Leipzig gevangen 
nemen kon. De politie van Weenen heeft zich tot die van 
alle andere Staten gewend, om den geheelen omvang der verval
schingen te kunnen vaststel len; tot nog toe moet de schade 
20 millioen Oostenr. kronen bedragen. 

Onder de vervalschingen bevinden zich ook de zege's van het 
Russische Keizerrijk overdrukt met een „Z"vorm, terwijl ik voor
loopig waarschuw voor de nieuwste Armenische Zvormig over
drukte waarden, door verschillende bladen, waaronder ook 
,.Schweizer Briefm. Zeitung" van Januari , opof overgenomen. 

Past toch op, verzamelaars! Geen enkele handelaar, hoe hoog 
zijne waan ook moge gerezen zijn, kan „echtheid" van velerlei 
overof opdrukken waarborgen, daar de knoeierijen onderling 
zoodanig geregeld zijn, dat „autoriteiten" (!) den dieven en 
bedriegers zelfs .,echtheitsfe,s/«?V<;«", d. \v. z. . ,verklaringen van 
door de postautoriteit gelaste uitgifte" dier „vervalschingen e. d." 
afgeven, dit alles om ook , ,geld" voor zich te halen uit de beurzen der 
,,gekken en zieken", zooals vóór een of twee jaar de ie Postmeester 
Generaal der V. S. v. Amerika in een conferentie den verzamelaar 
noemde. 

Vooral geen „pakke t ten" koopen van groote reclame makende 
z,g. handelaars, ofwel van U niet als «/«toj/jöÄ/« bekende hande
laars, liefst niet van buitenlanders. Degenen die kunnen lezen 
en verstaan de „ziel" der advertentiën, moet het zijn opgevallen, 
dat de , .geheele" nieuwe handelaarswereld zoo buitengewoon rijk 
is voorzien van „pakket ten" , soms van 25 £ waarde voor 1.10 o (!) 
p. st. of iets meer, alles echt, onuitgezocht, met menige Bi oekhuis
verrassing, geen alledaagsche, noch geflikte zegels, integendeel, 
alle fraaie exemplaren enz. (het eene in de grootste contradictie 
met het andere). ■— Onechte, vervalschte zegels zijn de jongste 
geschenken door de ,,London Stamp Club" ontvangen, zoo spreekt 
„Stamp Collecting" van 24 Febr. jl,, biz. 528, waaronder vele 
welke het eerste dag(nacht ?) licht zagen te Weenen. Deze 
worden ten minste door één „handelaar" , die beweert lid te zijn 
van de „American Stamp Dealers ' Association" en de „American 
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Philatelie Society", in 't groot, — dus is hij ,,groot"handelaar,s 
een „t i te l" die alle Duitsche, Oostenrijksche, Poolsche, Danziger,' 
Memeier e. a. „woekeraars" zich geven en waardoor zij de 
„dommen" bedriegen, oplichten, bestelen — rondvent. Hij schijnt 
„specialiteit in pakketten van „2.000 verschillende" te zijn. De 
meeste vervalschingen kunnen zelfs door pasbeginnenden worden 
herkend, in 't bijzonder de nabootsingen van de Amerikaansche 
Departementzegels, welke kluchtig onafgewerkt zijn. Het is te 
betreuren dat de wet op smaadschrifien e. d. zulke groepen 
boeven nog beschermt, al thans in enkele landen : hunne r a m e n 
mogen niet worden genoemd. Is er niemand in Weenen bereid 
om Oostenrijksch hoofdstad te bevrijden van de schande, de 
„stad der philatelistische pest" te zijn ? J. B. R. 

„Stamp Collecting", 13 Jan. '23, p . 397, raadt zijnen lezers, 
geen zegels te zenden aan : 

Mr. H. Douglas, 55 Red Lion Str., London W C i , 
Mr. A. H. Peel, 95 Roseberry Ave., „ ECi , 
Mr. Laurence R. Erlynne, 168 Seven Sisters R., London N7. 

J. B. R. 

ingezonden. 
(Buiten verantwoordelijkheid der Redactie. 

V'. 

BussuM 3 MAART 1923. -
Aan de Redactie van 

het „Nederlandsch Maandblad voor Philatelie". 
In het nummer van 15 Februari 1923 komt op pag. 28 bij de 

Brievenbus een vraag van den heer G. W. W. Bölian voor, 
betreffende het bijeenbrengen van de Hilversumsche Verza
melaars. 

Hoewel het mij vreemd voorkomt, dat de redactie van het 
Tijdschrift niet schijnt te weten, dat de Nedeilandsche Ver. van 
Postzegelverzamelaars op verschillende plaatsen van ons land 
afdeelingen heeft geslicht, zoo ook te Hilversum, neem ik aan, 
dat zulks U onbekend is, en daarom verzoek ik U als antwoord 
in de Vragenbus aan den heer G. W. W. Bölian te willen ver
melden, dat de Nederl. Ver. v. Postzegelverzamelaars een afdee-
ling Gooi- en Eemland heeft, die regelmatig bijeenkoinsten te 
Hilversum houdt en waarbij aan de wenschen van genoemden 
heer geheel tegemoet wordt gekomen. 

Met dank voor de plaatsing 
Achtend 

A. C. Voss, 
Mecklenburglaan 24. 

Noot van de Redactie. — Het bestaan der afdeeling »Gooi- en 
Eemland« der Nederlandsche Vereeniging was de Redactie be
kend en vermoedelijk ook wel den heer Bolian. Wij hebben in 
de vraag niets anders gezien dan een poging, de verzamelaars 
van diverse pluimage te Hilversum woonachtig eens of meerdere 
malen bijeen te zien, zooals dat in andere plaatsen ook wel ge
beurt. Geeft het antwoord van den heer Voss den vrager uit
komst, dan des te beter. 

Mijnheer de Redacteur. 
U zult mij zeer verplichten door het plaatsen van het vol

gende waarvoor mijn beleefden dank. 
Tot mijn groote verwondering ontving ik in Juli en Augustus 

1922 ongevraagde postzegelzendingen van Duitsche handelaren, 
waaronder ook van Friedrich Günther, Freiburg; deze laatste 
zond mij wel een tiental aangeteekende brieven. 

Aangezien deze brieven steeds de zoogenaamde Schund be
vat ten, heb ik herhaaldelijk deze brieven teruggezonden, echter 
Günther zond mij steeds nieuwe zendingen. 

Aangezien ik steeds door mijne zaken afwezig ben en op reis, 
werden deze brieven door mijn kantoor voor mij aangenomen. 

De laatste zending zegels van Günther heb ik aan onze 
Vereeniging te Nijmegen ter inzage gegeven, daaruit is gekocht 
en met Marken betaald. Ik heb Günther zijn zending terugge
zonden, plus verschuldigde bedrag onder aftrek gemaakte kosten. 

Tot mijn groote verwondering durft deze Günther mijn naam 
te noemen onder de rubriek Warnungen in het Duitsche tijd
schrift »DIE POST« van Januari 1923, daarbij aangevend, dat ik 
zendingen maanden onder mijn berusting houd en daarbij te 
gering betaal door Marksturz en daarbij steun vraagt van ge-
schadigden. 

Optreden tegenover dezen man haalt niets ui t ; een Duitsche 
vriend schrijft mij gooi geen geld weg, Günther staat bekend 
voor deze handelingen. 

Een andere Duitsche postzegelhandelaar, n.1. Ernst-Lauscke, 
IVilhehnsburg, zond mij voor Mrk 14030,— waarde, doch eischt 
van mij betaling van Mrk 2246o,— ; ook deze zending ontving ik 
ongevraagd. 

Deze laatste gaat zelfs verder en schrijft een vordering op mij 
te hebben van fl 35,— ? 

Een mijner medeleden, hier te Nijmegen, kocht voor Mrk. 
36000,— van een Duitscher, die zijn cheque (voor maanden) 
weigerde en betaling verlangt van HoUandsch geld en wel tegen 
den koers van 10 cent de Mark. 

Ik zal op de brutaliteit dezer menschen niet ingaan, echter 
wil ik de leden onzer Vereeniging waarschuwen niet op Duitsche 
aanbiedingen in te gaan, geen Duitsche zendingen aan te nemen, 
aangezien de moraliteit dezer beeren handelaren niet hoog staat. 

Zou het geen aanbeveling verdienen, dat uwe Redactie de 
namen van deze menschen publiceerde, die op onze Hollandsche 
guldens azen ? 

Er zijn slachtoffers, die maar al te dikwijls gehoor geven 
aan de aanmaningen en deze zijn ook te vinden onder de leden 
onzer Vereeniging. 

Hoogachtend, JOH. L A N D S H E E R . 
Lid der Nederlandsche Vereeniging van Postzegelverzamelaars, 

afdeeling Nijmegen. 
Noot der Redactie. Men weigere steeds ongevraagde zendin

gen uit het buitenland. Als regel bevatten deze zegels van geen 
of geringe waarde. Is onverhoopt toch een zending aangenomen, 
dan neme men, onder getuige zooveel zegels uit de zending, 
dat het retourporto is voldaan en sture dan de zending terug 
onder toelichting. Dit is een probaat midde l ; verdere zendingen 
blijven dan uit. 

tu i A D V E R T E N T I E N. rn 
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POSTZEEELHANDEL „ V E R I T A S " . 
L. Napel Wouwermanslraat 74, Haarlem. 
ZICHTZENDINGEN, 

acht cent per franc, volgens 
: Yvert & Tellier 1Q23. : 

1000 verschillende postzegels f 3,75 
2000 „ „ -11 ,25 
Catalogus Zumstein 1923,franco f 1,40 

00 

2H gld. op 10 gld. Jubilé ä f 1,25 
5 stuks ä f 1,15 per stuk. 

2f/2 gld. op 10 gld. 1905 ä f 1,75 
5 stuks a f 1,70 per stuk. (19) 

Onberispelijke kwaliteit. 
Franco na ontvangst van postwisse!. 

Postzegelhandel,, U n i v e r s e l " , 
Spui lUmsteiilani. : - : ] . I. A. ENGELKAMP. 

Adverteert in dit Blad. 

POSTZEGELVEIIZIlMELIIIiRS!! 
Verzekerf 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 . 
Kantoor N.Z. Voorburgwal 316, Amsterdam. 
Postbus 129. Telefoon N. S780. 

.(10) 

1̂  
'4. 

^ V|X' *y|sr V+x' V^x' Vix"5rjV 'j?ïx V|x ' 'j?ïx' 'Jr^x' V|X' V|x" V | x * ^ 

*,^ir^^'W"-
WATERGRAAFSMEER •M.YAAR^ C D I R . t E O N - D E RAAT 

= ^ INT.TEL. X U i D 6255 
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UITSLUITEND voor LEDEN 
der 

Aangesloten Vereenigingen. 

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

P. H. BRINKMAN, BARNEVELD. 

Dr. E. Gommers, te Ginneken, 
wenscht echt gevlogen poststukken 
— (enveloppen en kaarten) (28) 
 ^ — TE KOOPEN. ^ . ^ 

Prijs dezer advertenties: 
75 cent per keer, 
bij vooruitbetaling. 

FRANCO VOOR NEDERLAND. 
lOlO goede postz. v. alle landen f 2,50 
Kilo waar, 4'/, kilo, „ „ f 1,25 
Toezending na ontvangst v.postwifsel. 
F.P. B.v. Devenlei, Den Haag. 
Stationsweü 14, Tel. H 4086. (49) 

NEOERIAND 1923 ONGETANO. 
t tS" BOD G E V R A A G D "ttSJ 
op compleet vel van 5 en 10 cent. 
Per It) series f 4 ,  . (44) 
L O T S Y , W A T E R I N G E N . 

Zou gaarne belast worden met den 
Aan en Veikoop van Posizeiels. 
Te schrijven aan : (45) 
^ ^ M. RESPAND, ^ ^ 
42 RUE d'H»UTEVILLE, PARIS. 

TE K O O P AANGEBODEN: 
een vel (2'JL stuks) van onze 5 c. en 
een vel van onze 10 c. ongetand, 
samen voor fl 60, — . (42) 

G A nC U n i ROUWENHOFSTR. 10, 
A UC MUL,  WAGENINQEN. 

■■■•«■■■■MMaMMaaaHaavBB 

Oostenrijk. Parlement 
(Porto, Nieuwsbl. , Expre i.b.) compl. 
loo waarden: 7 0 c.  Oveistrooming: 
45 c. — Kärnten (verkiezing) : 110 C. 
— Toonkunstenaars : 110 c. — — 
Lichtenstein cpl. 27 w. : 30 c. —, zoo
mede rijke zichtzending in Tritentina
zegels. — Por to extra. — — — 
(46) Joh. Altvater, 

Feldg. I, Innsbruck. (Oostenr.) 

ERNSTIGE VERZAMELAARS 
— BEKOMEN MIJNE — 

GAOOTE PRIISLIIST G R A T I S ! 
Bevat meer dan 60 blazijden enisi i jk 
geïllustreerd (27) 

Matometropöle WERNER FRANKE, 
UNTER OEN LINDEN I7/.8, BERLIN W. 8 

BRITSCHE KOLONIALE ZEGELS. 
BUSTE VAN KONING GEORGE V. 

60 postzegels, alle verschillend . ƒ 0,75 
100 » » » . » 2,— 
150 » » » . » 6,— 
Alleen goede exemplaren, zonder plakzegels, 
: kaartuilkmpsels en watermerkverschillen. 

PORTO EXTRA. 

— A. E. WOOLLATT, — 
56 Victoria Road, Sherwoad, Hollinilüm (EngelaDii) 
Correspondentie: Engelsch, Fransch. (12) 

„UNGARN"-SAMMLUNG 
und zwar Freimarken von 1876, Zeitungsniarkenvon 
1871, Portomarken von 1908 bis zum heutigen Tage, 
sowie alle Dienstmarken, 56 verschiedene komplette 
Sätze,430 verschiedene Marken, Preis 2S holt. Gulden. 
Kleinere Sammlung, 43 verschiedene komplette Sätze, 
311 Verschiedene, Preis 18 holl. Gulden. 
Georg Meszäros, Budapest 641 
Posfafiók 81, — UnBarn. - - Tausch auch erwünscht, (40 

OHGETAKDE ZEGELS 1823 
5 en 10 cent per paar f 0,30 
10 cent alleen ■ . . . f 0,15 
+ porto, worden U door lid 373 
Postzegel ver. »Breda« toegezonden 
na storting op Pottréki 17410, Mld
denttandtbank, Alkmaar. (41) 

POSTZEGELS 
IN PRACHTEXEMPLAREN, 
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. 
DCS GEEN LEVERING OP MANCOLIJST. (21) 

Postzegelhafidel J. B DONPI, 
Kettingstraat 23. DEN H A A G . 

Uitsluitend handel in ZELDZIAMHEDËN 
en NEDERLAND en KOLONIËN. 

D D 

TE KOOP 

GEVRAAGD: 

a a 

t E T T T T T T T m i T I I T U T 

■    ^ ^ '  ^ 

D D 

GROOTE 

RARITEITEN. 

D n 

Dar LEIQORAnQ ^3) 
VOOR DEN 

SPECIflflbVERZflMELflflR VflN 
^ NEDERLAND. ^̂  
INGENflAID f 2,75. GEBONDEN f 3,75. 
RS" Z O N D E R P O R T O E X T R A . ^31 

(8) 

Roemenië, fl 3,50, complete serie kroningszegels (7 w.). 
fl 1,25 idem, serie 6 waarden (5, 25, 50 Rani, 1, 2 en 3 Lel). 
fl 4,50 verzameling 200 verschillende van Roemenië 

(geen Transsylvanië). 
Bedrag vooruit in Hollandscli geld; vreemde bankbiljetten 
tegen den koers van den dag. (48) 

FELIX GRUEN, BUCAREST. 
= 1 1 = = : POSTBUS zzz. = = = 

Lid der „Société Internationale des 
Négociants en TimbresPoste", è Paris. 

ZENDINGEN volgens MANCOLIJST van ROEMENIË. 

AUSWAHLSENDUNGEN stehen fortgeschrittenen, mittleren und Anfangs
Sammlern zu tolgeridcn Bedingungen zur Verfügung: Rücksendung franko; 
Zahlung und Rücksendung innerhalb 3 Tagen nach Empfang; Eigentums
vorbehalt bis zur vollen Erledigung. 

Zusendung von MancoListen ist erwünscht, doch bin ich gern bereit, 
auch allgemeine Auswahlsendungcn zu machen, wenn mir die Gebiete ange
geben werden, die z.Zt. besonders interessieren. — Sehr massige Preise! 
Verlangen Sie meine Oelegenheitslisten! 

Bei ersten Bestellungen bitte ich mir entweder erstklassige Referenzen 
aufzugeben oder ein entsprechendes Depot zu stellen. 
S. W. HESS, FRANKFURT a/MAIN, OEDERWEG 153, Deutsches Reich. 
(Mitglied des Internationalen PostwertzeichenhändlerVereins, Berlin, und der 
Ameiican Stamp Dealers Association, Washington.) (39) 

Lezers, beyuflstigt de Adverteerders! 

' P ^ ^ T Z E G E L H A N O e U 
NVATCRGRAArSMEEn. a 0* /> _, DIR . L E O N D E RAAY 

:<m \ 0 = ~ I N T . T E U . X U I D 6 Z S 5 

http://~INT.TEU.XUID


44 NEDERLANDSCH MAANDBLAD VOOR PHILATELIE. 

IT« KOLOliALI Z 
 IK D E T A I L L E E R E E 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 
■ f i i m i M DAP DIU HÄL¥I l i OATALO@UlPlIJS. a » 
 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 D E N HALVEN C A T A L O G U S  P R I J S . 
 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 . 

(23) 

POSTZEGELHRNQEL! 
G.KEISER^^ZOON 
. Telefoon H. Z438. 
Poslrekening No. 4262. 

PASSAGE 25 
DEN H A A G 

Bankrekening: 
De Twentsche Bank. 

GROOTË KEUZE IN 
A L L E S O O R T E N Z E G E L S 
TEGEN BILLIJKE PRIJZEN. 

SPECIALITEIT IN 
NEDERLAND EN KOLONIËN, 
— ONGEBRUIKT EN GEBRUIKT. ' 

ONZE NIEUWE PRIJSLIJST No. 13 VOOR 1923 
VERSCHIJNT TEGEN HET EINDE DEZER MAAND 
EN WORDT OP AANVRAGE G R A T I S TOEGEZONDEN. 

GROOTE VERZAMELINGEN EN ZELDZAME 

— UITSLUITEND OUDE ZEGELS (3) 
WORDEN STEEDS DOOR ONS INGEKOCHT. 

GELEGENHEIDSKOOPJE. 
Nederland 494 stuks 1493 fr., Ned. Indië 397 stuks 
592 it., Curagao 110/278 fr., België 592/1388 fr., 
Noorwegen 97/347 fr., Zweden 175/157 fr., Frankrijk 
285/814 fr., Rusland 162/280 fr, Oostenrijk 712,528 fr., 
Belg. Fr. Onafh. Congo 131/457 fr. 

Gewaardeerd: België naar Yvert '23, de rest 
naar Yvert '22; zegels beneden 5 fr. NIET mede 
gewaardeerd. Nederland en Kolon, tot op heden, 
de rest tot en met 1920. Keurig opgeplakt op 
perm, albumbladen. QEEN ZICHTZENDINGEN. 

PRIJS TOTAAL 4 2 0 — GULDEN. 
— (waarde veel meer dan 6500,— fr.) — 
Prijs per land: Nederland en Koloniën S]/^ cent 
de franc, andere landen 7i.j cent de franc. 

Aanvragen met postzegel voor antwoord aan 

VflN DER MEER, 
SUMflTRflLflflN 44, 
: APELDOORN. 

(43) 

P O S T Z E G E L N I E U \ A / S , 
GEÏLLUSTREERD PHILATELISTISCH MAANDSCHRIFT, 24 PAG. PER NUMMER. 

24e JAARGANG. 
rtr^P' OUDSTE EN MEEST GELEZEN ONAFHANKELIJK PHILATELISTISCH TIJDSCHRIFT, ZONDER 
1 ^ IIP VEREENIGINGSBERICHTEN. ABONNEMENT PER JAAR SLECHTS f 2 ,  , BUITENLAND f 2,50. 
tC^" 5000 verschillende postzegels worden er per stuk in aangeboden, verder series, pakketten, enz. " ^ 0 
 PROEFNUMMER GRATIS OP AANVRAGE. = = I = z : = = z : : z = : z : z i = r : 
■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ L O S B L A D I G E D O U B L E T T E N B O E K J E S „ E R K R " . ■ ■ H B ^ H H B 
Klemband van zwart Ieder met gouddruk, formaat HVi bij 11 c.M., met 100 blaadjes, ieder 10 zegels, vakjes 
zwart inplaats van wit, zeer mooi, per boekje franco aangeteekend f 2,50 
Losse blaadjes per 50 franco f 0,75 E N O R M S U C C E S ! Proef blaadje f 0,10 

R E I N O U K I N G M A , POSTZEGELHANDEL, HENGELO, O. im 



IS MAART 1923. NEDERLANDSen MAANDBLAD VOOR PHILATELIE, V 

Aanwezig 12 leden. Voorzit ter; de heer De Ruiter. Deze opent 
de vergadering, waarna wordt overgegaan tot de ballotage van 
de candidaatleden, die beiden tot lid worden aangenomen. De 
heer Bos wordt binnengeleid en door den voorzitter als nieuw 
lid verwelkomd. De notulen der vorige vergadering worden 
gelezen en als zoodanig goedgekeurd. 

Ingekomen is een schrijven, met prospectus, ter inteekening 
op de i i e oplaag van Kohl's BriefmarkenHandbuch, benevens 
de voorwaarden voor den openbaren verkoop van postzegels, te 
houden te Weltevreden (Java) op 16 April a.s. 

Ter bezichtiging gaan rond de verzamelingen Luxemburg, 
Bosnië, Bulgarije, Helgoland en Monaco van den heer Van 
Walraven. De verzamelingen, waarin een keur van zegels voor
handen waren, werden met belangstelling bezichtigd, en wordt 
de heer Van Walraven door den voorzitter, onder applaus, dank 
gezegd. Hierna heeft de zegelverloting plaats. 

De in de vorige vergadering door den heer De Villeneuve 
gestelde drie vragen werden door den heer Van Harderwijk zeer 
duidelijk beantwoord en aangevuld door den voorzitter. Als gevolg 
van deze drie vragen was een andere vraag ontstaan, welke op 
verzoek van onze Club door het Bondsbestuur werd overgenomen 
en ter beantwoording zal geplaatst worden in het Maandblad. 

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

Aangenomen als lid. 
L. H. Zeevenhoven, Mauritsweg 10 b, Rotterdam. 
A. Bos Kzn., Aleidastraat i 4 6 b , Schiedam. 

Internationale Vereeniging ,,Philatellca", 
te ' sGRAVENHAGE. 

Opg'ericht 1 Januari 1911 als I. P. V. „Hollaiidia". 
Statuten goedgekenrd b ĵ Kou. Besluit van 8 Maart 1912, n'. 4. 
Waaru. Seer. : L. C. V E R S P O O R j r , Fahrenheitstr. 373, 'sHage. 

H. G. 
1 S E C R E T A R I S . 

1 N M E M O R I A M 1 
VAN LOOKEREN. 1 

— O V E R L E D E N 2 M A A R T 1 9 2 3 . 1 

VERSLAÖ der ALGEMEENE VERGADERING op 
Woensdag 28 Februari 1923, in Café „Hollan
dais". Groenmarkt, te 'sGravenhage. 

Aanwezig 46 leden. Met kennisgeving afwezig mevr. Hooger
dijk en de heeren Hoogerdijk, Van Lookeren, Hoeijenbos en 
Gijzeman. 

Voor de verloting zijn zegels geschonken door de heeren 
Verhoef, Van der Houwen, Verlegh, D. van Rijswijk en Kampinga 
en ten bate van de kas door den heer Verlegh. 

De voorzitter opent de vergadering en heet den heer Kaplan, 
die voor het eerst de vergadering bijwoont, hartelijk welkom. 
Bij de behandeling der ingekomen stukken wijst de voorzitter op 
de mededeeling in het vorig Maandblad, n.1. dat een candidaat
lid door twee leden moet worden voorgedragen. Naar aanleiding 
hiervan worden door eenige leden vragen gedaan en opmerkin
gen gemaakt, waarop eenige bespreking volgt. Het resultaat is, 
dat de leden worden verzocht aan deze bepaling stipt de hand 
te houden, ten einde het bestuur veel moeite te besparen en in 
het belang van »Philatelica« degelijk te onderzoeken, wie men 
voordraagt. 

De notulen worden goedgekeurd. De voorzitter deelt mede, 
dat door ziekte van den secretaris verzuimd is in het Januari
nummer de namen op te nemen van de candidaatleden, de 
heeren Dijkhof en Pare. Deze worden evenals de overige candi
daatleden aangenomen. 

Van den heer Amiabel gaan ter bezichtiging rond 3 nieuwe 
postzegels van België en 3 nieuwe zegels van Congo, welke laat
ste zeer mooi zijn en opvallen door uitvoering ; verder van den 
heer Kaplan een enveloppe, gefrankeerd met Russische zegels tot 
een bedrag van i'/a millioen roebel, waarbij een van 1/2 millioen 
roebel en van den heer Verhoef voor de liefhebbers van afstem
pelingen 2 zegels van Engeland, één met afstempeling van de 
jaarbeurs en een van de Tentoonstelling. 

Bij de verloting valt de ie prijs ten deel aan den heer Raijmans. 
De veiling brengt een bate voor de kas op van f 5,61. 
Hierna rondvraag en sluiting. 

De ivaarnemend secretaris, 
C. V E R S P O O R J R . 

Mededeeling. 
Alle leden, die aan de rondzending deelnemen, moeten in het 

bezit zijn van een nummerstempel, welke binnenkort aan de 
deelnemers zal worden toegezonden. Nieuwe leden moeten deze 
voor eigen rekening aanschaffen. 

Aangenomen als lid. 
No. 129. W. L. Goedhart , Strandweg 95, Hoek van Holland. 
No. 152. W. A. Schornagel, Prins Hendrikstraat 57,//b^/^T/rt« 

Holland. 
No. 193. E. J. Th . Dijkhof, Anna van Buerenstraat i44, 

den Haag. 
No. 200. mr. D. M. Paié, Oranjelaan 37, Rotterdam. 

Adresveranderingen. 
J. J. Attema. Cai.xa Postal 2535, Rio de Janeiro. 
A. J. de Munter, Wilhelminastraat 4, Bandoeng. 

Rectificatie. 
B. Kaplan, genoemd in het Maandblad van Februari , moet 

zijn P. Kaplan. 
Candidaatleden. 

J. J. Oltmans, Ingenieur Z.H.B., Z.O. Binnensingel 96, (/É"«//««_;'. 
(Voorgesteld door de heeren J. H. van der Veen en P. J. G. 
Furda) . 

A. Greipkamp, Ambtenaar Gem. Rein. dienst, Wesselstraat 
389, den Haag. (Eigen aangifte). 

C. Th . F. Oetgens van Waveren Pancras Clifford, Stadhou
derslaan 86, den Haag. (Voorgesteld door de heeren Reijerse 
en Hoogerdijk). 

J. A. Valk, Post en Telegraafkantoor, Noordweg, Krabbendijke, 
(Eigen aangifte). 

J. C. Westerweel, Schuttershofweg 9, Terneitzen.i^\%tn aangifte). 
Vergaderingen. 

BESTUURSVERGADERING op Woensdag 28 Maart 1923, 
des avonds te ï'/* ^VAV, in «aal I van Café .»llollandais«, 
Groenmarlït, te'sGravenliage ; daarna ALGEMEENE VER
GADERING tezelfder plaatse, te T /̂,, uur. 
1. Ingekomen stukken. 4, Verloting van zegels. 
2. Notu 'en . 5. Veiling van zegels. 
3. Ballotage candidaatleden. 6. Rondvraag en sluiting. 

Nederlandsche Philatelistische Vereeniging 
,,Op Hoop van Zegels", 

te HAARLEM. 
Opg'ericlit 1 Maart 1911. 

Erkend b^ Koninkiqk Besluit van 1 Norember 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. 

Aangenomen als lid. 
J. Holdrinet, Langendijkstraat 29, Haarlem, (lid no. 131.) 
D. G. Winkler , Weteringschans 78/;, Amsterdam, (lid no. 23.) 
A. C. A. Tuinman, Van Ostadestraat 110 ', Amsterdam, (lid no. 24.) 

Voorgesteld als lid. 
dr. P. Dikkenberg, arts, Zuid^^ande. 

(Voorgesteld door F. H. J. Peeters , lid no. 117.) 
Adresverandering. 

A. H. Krans, 3e Oosterstraat 19, Sihoten. (lid no. 103.) 
Vergadering. 

ALGEMEENE VERGA TERING op Dinsdag 27 Maart 1923, 
's avonds te 8 uur, in Café Brinkmann, Groote Markt, 
te Haarlem. 

1. Notulen en ingekomen stukken. 
2. Jaarverslag van den secretaris. 
3. Rekening en veiantwoording van den penningmeester. 
4. Benoeming van de verificatiecommissie. 

j .Jl*JJ|J4JM'ff ' l .1JI 
V/ATERO RA AFSMEEK 

^ ^ J  ^ J k Ä ' ■ » ki Ê* O A DIR. LEON DE RAA,r 
^ J ^ B ¥ # % # % n fr W = • IHT.TEL. ZUID 6255 
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5. Jaarverslag van den bibliothecaris. 
6. Bestuursverkiezing (wegens periodiek aftreden van den 

voorzitter, den penningmeester , den bibliothecaris en een 
der sectiehoofden, die echter terstond herkiesbaar zijn). 

7. Begrooting voor het vereenigingsjaar 1923/34. 
8. Zegelvei lotingen. 
9. Rondvraag en sluiting. De secretaris, 

G. D. SWANENBURG DE V E I J E . 

Contributie. 
Alle leden betalen voortaan hun contributie voor het vei

eenigingsjaar, dat van i Maart tot 28 Februai i loopt, en zijn dus 
op I Maart j . l . hun contributie voor het thans ingegane ver
eenigingsjaar schuldig geworden. In verband hiel mede v^i zoekt 
de penningmeester hun, het verschuldigd bediag (f3,25) vóór 31 
Maart te storten op zijn postrekening no. 43486, kantoor Haar
lem, of wel 't hem op de algemeene jaarvergadering te voldoen. 
Na I April zal bij hen, die dan nog niet betaald hebben, onder 
verhooging voor dispositiekosten over het bedrag worden beschikt. 

De Penningmeester, 
fOHN ROBBERS. 

PhilatelistenVereeniging ,, Groningen ", 
te GRONINGEN. 

Opgericht 16 September 1913. 
Erkend bfj Koninkiyk Besluit vau 13 December 1913, n". 78. 
Secretar is : C. M E I J E R , Oude Boteringestraat 39, Groningen. 

VEftSLAG der vergadering, geliouden op Maandag 
12 Februari 1923, ia de „Bodega", te Groningen. 

Aanwezig 20 leden. De voorzitter, voor het eerst dit jaar aan
wezig, begroet de talrijk opgekomen leden en speciaal de 5 
nieuwe leden met de beste wenschen voor 1923. 

De notulen der vorige vergadering woiden goedgekeurd. Inge
komen is het bedanken voor het l idmaatschap van den heer 
Born wegens diukke werkzaamheden. 

De maandelijksche verloting bezorgt elk der aanwezigen een 
zegel. Enkele nieuwe zegels en series worden geveild, teiwijl 
vele oorlogszegels in vergelijking met de oorspionkelijke prijzen 
voor een luttel bedrag worden veikocht. 

25 stel Duitsche weldadigheidszegels van 6 en 12 maik, ge
schonken door den heer Ter Braake, brengen f i,— op ten 
voordeele der kas. 

De Secretaris, C. MEIJER. 

JAARREKENING OVER 1933. 
O N T V A N G S T E N . 

Saldo 1921 / 67,84 
Contributies ,*.'••?,%?,' . . ■ . ' . . . » 159,50 
Contributies nieuwe leden ,~ ^ i » 9,86 
Ontvangsten Rondzendingen » 133,44 
Valutavvinst Rondzendingen » 150,56 
Opbrengst exploitatie Ned. Mdbl. v. Phil » 49,95 

/ 571,15 
U I T G A V E N . 

Ned. Mdbl. v. Phil ƒ 170,66 
Contributie Nederlandsche Bond » 15,20 
Invorderingskosten contributies » 8,85 
Verzendingskosten Rondzendingen » 46^o2 
Jaar- en maandverlotingen » 128,50 
Porto's Secretaris » 15,60 
Porto 's Penningmees ter^ » 2,42 
Drukwerk . . . ' « , j , % , , » 27,85 
Advertentiekosten . , " . ' » 5,15 
Zaalhuur i»«J-¥ïs|, * 30,60 
Saldo uil" December 1922 . - , " . » 120.30 

/ 5 7 ' , ' 5 
De Penningmeester, J. H. Frerks. 

Vergadering-
Maandag 9 April 1923, te 8^^ uur, in de , ,Bodega", 

Gnidenstraat, Ie Groningen. 

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

Opgericlit 19 December 1921. 
S e c r . : S. V A N D E R K L O E T , Ach te r ' t Vleeschhuis 2, 4/fl;rt;rf/-/i:,4/ 

KORT V£ü8LAG van de vergaderingen van Maandag 
19 Februari en Maandag 5 Maart 1923, telkens 
te 8 uur, in de achterzaal van Café-Restaurant 
„Aux Fays Bas", aan liet Vrijthof, te Maastricht. 

Voor een 22-tal leden opent de voorzitter de vergaderingen. 
Allereerst wordt behandeld een schrijven van den »Bond-, om 

de Vereeniging daarbij te doen aansluiten. Waar echter eerst 
de Koninklijke goedkeuring op de statuten noodig is, zal deze 
worden aangevraagd. Ten vorigen jare is deze aan lelegenheid 
besproken, doch toen afgestuit op de financieele bezwaien. Nu 
blijkbaar de Vereeniging financieel gunstig werkt, kan tot deze 
uitgave worden overgegaan. 

De heer Dückers, commissaris voor de rondzendingen, bespieckt 
nog eenige aangelegenheden betreffende de verzekering van 
zegels in de rondzendingen. Vastgelegd wordt, dat de zegels zullen 
behooren tot de verzekerde zegels, zoodra ze in de rondzendings-
registers zullen zijn opgenomen. 

Meerdere nieuwe Duitsche zegels, alsmede grootere aantallen 
zegels Nedeiland 1923, ongetand, trekken de aandacht. 

Besloten wordt tot instelling van een falsificaten-album voor 
de Vereeniging. Reeds dadelijk zeggen eenige leden de toe
zending toe van eenige f^Isificaten. Met het album zal zich 
voorloopig de heer Van der Kloet belasten. 

Voor de verloting is o.a. ingekomen een aantal seriën, welke 
de heer A. Leenaers heeft ten geschenke gegeven. De heer 
Leenaeis , alsmede de overige schenkers, ontvangen een woord 
van dank van den vooizitter. 

Eene groot opgezette veiling door den commissaris Van Dishoek 
en een gezellige beurs vormen het officieuse deel van de bijeen
komsten. 

De Secretaris, S. VAN DER K L O E T . 
Aan de leden wordt verzocht, de nieuwe instelling van de Ver ' 

eeniging, het falsificaten-album, te willen steunen, door falsifi-
caten, welke in hun bezit zijn of komen, aan de Vereeniging ten 
geschenke of in bruikleen te willen geven. 

Toezending aan den heer Van der Kloet, Achter het Vleesch-
huis 2, Maastricht, zal ten zeerste worden op prijs gesteld. 

Volgende vergaderingen. 
Maandag 19 Maart 1923 \ te lkens te 8 uur, in de achter-
Maandag 9 April 1923 [ zaal Tan „Anx Pays Bas", 
Maandag 23 April 1923 I Vtgtliof, te Maastriciit. 

PhilateHsten-Vereeniging ,, Apeldoorn'', 
te APELDOORN. 

Opgericlit 15 October 1918. 
Goedgekeurd bfj Koninklijk Bes lo i t van 29 April 1922. 

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

KÖRT VERSLAG van de vergadering op Dinsdag 
13 Februari 1933, in de lunchroom van den 
heer M. Roeterdink, Hoofdstraat 90. te 
Apeldoorn. 

Aanwezig zijn ir leden. De vergadering wordt geleid door den 
heer Van der Meer, die, na geruimen tijd ongesteld te zijn ge
weest, weder aanwezig was. 

Er wordt besloten, dat zij, die zich voor het lidmaatschap 
aanmelden, op de eeistvolgende vergadering zullen worden voor
gehangen en op de daaropvolgende geballoteerd. Na de ballo
tage is de Vereeniging zes leden rijker, te weten de dames 
A. M. A. Leenderts, H. A. J. Mouw en de beeren J. M. A. 
Engelhart , H. Hoegen Dijkhof, K. de Waard en Hildebrand. 

De notulen worden, behoudens eene bemerking, goedgekeurd. 
De beeren Van Alphen, Berens en Kuiper gaven kennisgeving 
van verhindering. 

Bij de bestuursverkiezing, welke hierna plaats heeft, wordt op 
den heer W. F. Janssen het grootste aantal stemmen u i tgebrach t ; . 
en aanvaardt deze heer de benoeming. ■ '■ 

•M.YAAR & C^ 
iln»is^'!i', •'Sfe.' ij+r •4'~ *. f • 
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Da penningmeester zal voortaan alle uitstaande vorderingen, 
hetzij dit betreft contributie of verschuldigde gelden uit rond
zendingen als anderzins, in de toekomst innen door gebruik
making van een bank of postkwitantie, waarvan de kosten voor 
rekening van dit betreffende lid komen. Natuurlijk blijft de 
gelegenheid bestaan, gelden met den penningmeester ter ver
gadering te verrekenen. 

Bij inzending van rui'boekjes zal als vergoeding voor retourporti 
een minimum van 25 cent per boekje aan den afzender in rekening 
worden gebracht, doch geldt deze bepaling niet voor in de 
gemeente wonende leden. 

De penningmeester verzoekt bij de circulatiezendingen in de 
boekjes niet te parafeeien, doch me/ den vollen naam te willen 
teekenen. ,,::•./ 1. <.̂ '' "'■ 

KORT VERSLAG van de vergadering op Dinsdag 
6 Maart 1933. 

Met een welkom, speciaal aan de aanwezige damesleden, opent 
te ruim 8 uur de voorzitter de vergadering. De notulen en 
ingekomen stukken worden ter kennis gebrach t ; de eerste wor
den zonder eenige opmerking vastgelegd, de laatste voor kennis
geving aangenomen De beeren De Haan, Kuiper en Tromp 
gaven kennis van afwezigheid. 

Met de functie van bibliothecaris zal zich gaarne de heer 
E. Verff, Emmalaan 2, belasten. 

De heer Berens staat aan de Vereeniging af een Yvert 1917 en 
een reeks uitknipsels uit verschil lende bladen, handelende over 
philatelic, waarvoor dezen heer van de zijde van het bestuur dank 
betuigd wordt. 

Ter gelegenheid van het a.s. 5jarig bestaan onzer Vereeniging 
stelt de voorzitter voor, dat ieder lid eens in zijn doubletten zou 
nazien, of wellicht een aardig exemplaar ter verloting kan worden 
ter beschikking gesteld. Deze verloting zou een extra attractie 
kunnen zijn bij genoemd jubi leum. 

Reeds tijdig wenscht de voorzitter den leden hierop de aan
dacht te vestigen, opdat ieder hiertoe voldoende tijd zou hebben 
en reserveert deze persoonlijk een daarvoor in aanmerking 
komend zegel als voorbeeld. 

Nog geruimen tijd na de officieele sluiting was men bijeen. 
Nieuwe leden. 

de dames A. M A. Leenderts, Hamelweg 12, te Apeldoorn. 
H. A. J. Mouw, Hoofdstiaat 34, te Apeldoorn. 

de beeren J. M. A. Engelhart , Vaassensche Weg, te Apeldoorn. 
H. Hoegen Dijkhof, Balilaan 16, te Apeldoorn. 
K. de Waard, Van Heutzlaan 3, te Apeldoorn. 
Hildebrand, Celebeslaan 7, te Apeldoorn. 

Postzegelvereeniging ,,Helder", 
te HELDER. 

Opgericlit 31 Oetber 1923. 
Secretar is : C. D E J O N G H . Z N , Krügerstraat i i , te Helder. 

KORT VERSLA.G der vergadering gehouden op 
15 Februari 1923, in ' t gebouw „Irene", te Helder. 

Te 7V2 uur opent de voorziitei de vergadering met het ge
bruikelijke welkomstwoord, spreekt zijn leedwezen erover uit, dat 
zoo weinig leden heden avond aanwezig zijn, hoopt dat 't zoo 
niet mag doorgaan en geeft hierna het woord aan den secretaris, 
om voorlezing te doen van de notulen der vorige vergadering, 
die zonder op of aanmerkingen worden vastgesteld. 

Thans doet de voorzitter mededeeling, dat bij hem is inge
komen als geschenk voor de Vereeniging van den heer Mulder 
een zeer fraai gedraaide voorzittershamer, waarvoor hem de 
dank der Vereeniging wordt overgebracht ; tevens wordt als 
adspirantlid voorgesteld de jongeheer P. Colpa. Alsnu wordt 
door den voorzitter mededeeling gedaan van de plannen van het 
bestuur, betreffende de a s. Maartverloting. Al spoedig blijkt 
het, dat de meening van het Bestuur niet door allen wordt ge
deeld, zoodat zich, speciaal over aantal en kostprijs der loten, 
een discussie ontspon, die duidelijk aantoonde, dat men ook 
onderling nogal van meening verschilde, wat den voorzitter doet 
besluiten de descussies te sluiten, en daarbij toezegging doet, 
dat deze zaak nader onder »de oogen« zal worden gezien en het 

bestuur zal dan op de eerstvolgende vergadering met gedeci
deerde vooislellen komen. 

Overgegaan wordt nu tot de rondvraag. De heer Govers vraagt, 
of het bestuur ook maatregelen kan treffen om voor leden, die 
zulks wenschen, de koerseerende zegels, en die, welke men lastig 
kan bemachtigen van onze OverzeescheBezittingen, in Haarlem 
ten postkantore aan te vragen. Besloten wordt, dat op de eerste 
vergadering in April bij den secretaris aanvraaglijsten met de 
verschuldigde kooppenningen worden ingewacht, welke door den 
secretaris tot een generale opgave zullen worden vereenigd en 
opgezonden aan den directeur van het postkantoor te Haarlem. 

Hierna worden nog enkele kavelingen geveild, waaronder zeer 
goede exemplaren, die de kas nog een klein voordeel bezorgden. 

Niets meer aan de orde zijnde, wordt te lo uur de vergadering 
gesloten. 

De Secretaiis, C. DE JONG H Z N . 

Aankondiging. 
Vergadering op 23 Maart a.s., des aTonds te 7 ^ nur in het 

gebouw »Irene«. H e e r e n ! ! De groote verlot ing zal plaats 
hebben ; zQu N U alle leden present ? 2 

Adspirantleden. 
J. M. de Lange en J. PolHng. 

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

Opgericht 11 Mei 1922. 
Secretar i s : H. V A N D E R Z E E , Coenderstraat 7a, Delft. 

VERSLAG der vergadering van 13 Februari 1923, 
des avonds te 8 uur, in „Hotel Central", te Delft. 
Aanwezig i4 leden. De voorzitter, de heer Van der Heide, 

opent met een welkomstwoord de vergadering, waarna overge
gaan wordt tot het voorlezen der notulen, welke onveranderd 
worden goedgekeurd. Hierna doet de voorzitter mededeeling van 
een laakbaar feit. Een der leden heeft n 1. de paraaf van een 
medelid nagemaakt en zoodoende onrechtmatig eenige zegels uit 
de ruilboekjes genomen. In velband hiermede wordt verzocht 
met een naamstempeltje in de boekjes aan te geven, waar men 
een zegel afgenomen heeft. 

Vervolgens wordt bij acclamatie het candidaatlid, de heer 
Bäcker, als lid aangenomen. 

Bij monde van den heer Kapsenbeig wordt daarna verslag 
uitgebracht van de bevindingen van de kascommissie. Alles is 
in de beste oide bevonden. De commissie wordt dank gezegd 
voor de genomen moeite. 

Voordat overgegaan wordt tot de verkiezing van een penning
meester, richt de voorzitter eenige vriendelijke woorden tot den 
aftredenden functionaris, welke wegens vertrek naar elders als 
penningmeester heeft moeten bedanken. Uit de vergadering wor • 
den daarna de beeren Van der Staag en Holterman als candi
daten voorgedragen, waarvan de heer Holterman 8 van de i4 
uitgebrachte stemmen krijgt en deze dus gekozen is. 

Van de ingekomen stukken wordt een in behandeling geno
men, terwijl een beschrijving van door het Gouvernement te 
verkoopen kavels onder de aanwezigen circuleert. 

Het resultaat van de veiling is, dat door den heer Vos een 
bedrag van f i,8o kan afgedragen worden, n.1. f 0.98 als 1 0 % 
van den verkoop en f0,82 van ten bate der kas verkochte zegels. 

Bij de verloting kan elk aanwezig lid weder een prijs in ont
vangst nemen. 

Voor de bibliotheek wordt door den heer Van der Heide een 
ex. »Leiddraad voor den speciaalverzamelaar van Nederland« 
geschonken, en door den heer Huijser een Kohl's Katalog. Van 
den heer Straatman ontving de Vereeniging een aantal valsche 
postzegels van Japan, zoodat met deze zegels een begin gemaakt 
kan worden met den aanleg van een falsificatenalbum. 

Niets meer aan de orde zijnde, sluit de voorzitter het officieele 
gedeelte, om over te gaan tot de Beurs. 

De Secretaris, H. VAN DER ZEE. 

~0:- Ä DIR; U E <? N P E B A AY 
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10 CENT PER FRANC, VALUTA-AANBIEDINGEN EN DERGELIJKE LEGT U 
D TERZIJDE, WANNEER U G 
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. 

E«Hand 1919, 5 p . - l Mark 7 stuks / 0,25 
1919, 5 Mark, Vliegpost, . . . 1 » * . 0,15 

Opper-Silezië 1921, 2'/2 p.—5 Mark, . . 1 7 » » 0,40 
Perzië 1898, 1 c—50 Kr 16 » * » 0,60 
Polen 1921, 2 - 5 0 Mark, 7 » * » 0,25 

» 1922, 5 f .-20 Mark 14 » * » 0,25 
Rnmenië 1906, Jub., compl. met foutdr. 11 » * » 0,78 

1907, 1 bani—2 Leu, . . . . 10 » » 0,45 
1918, porto, 5 -50 bani, . . . 5 » " ^ 0,30 

Rusland, 100000 roebel op 250 roebei, . l » » 0,45 
Saargebied 1920, 5 p.-2 ,50 Mark . . . 1 2 . * » 0,75 
Salvador 1906, 1—100 c , compleet . . 1 0 » * » 0,90 

> 1910, frankeer, dienst en porto, 
compleet 32 » » 1,50 

Salvador 1912, 1 c . -4 $, compleet, . . 10 stuks ƒ 0,65 
» 1914, dienst, 1—100 c , compl. 8 » » 0,65 

Sleeswijk 1920, 21/2 p.—10 Mark, compl. 14 » » 0,75 
Servië 1904, 5 -50 p 5 » * » 0,60 

» 1911—'14, 1—50 p., 9 » - . 0,25 
Wurtemberg 1920, Afscheidserie, compl 16 » * » 0,35 
Zuid-Slavië 1919, met opdr. Kraljevstro, 

3 h.—3 Kronen, 14 » * » 1,50 
» 1919, overdrukop Bosnië 1916, 

compleet 2 » * » 0,60 
Zuid-Slavië 1919, 2—20 h , compleet . . 4 » * » 0,15 

» 1921, weldadigh.-serie, compl. 3 » » 0,20 
1921, 2 p.—10 Dinar, » 14 » * » 0,90 

* = ongebruikt. ( K ^ ZIE AANBIEDING IN VORIG MAANDBLAD. IgSQ Orders vanaf 10 gulden franco. 

POSTZEGELHANDEL JOS. LA POUTRÉ. 
PRINS HENDRIKSTRAAT 61, POSTCHEQUE EN GIRO No. 31822. D E N H A A G . 

S B P O S T Z E G E L S . ae 
De ONTVANGER DER REGISTRATIE EN DOMEINEN te UTRECHT zal Donderdag 22 Maart 

1923, des namiddags te 2 uur, in het Administratiegebouw der Jaarbeurs, Vreeburg, te Utrecht, 
BIJ INSCHRIJVING VERKOOPEN. 

35 KAVELS GEBRUIKTE F R A N K E E R - EN P O R T Z E G E L S . 
N o T I T I ES kosteloos verkrijgbaar bij de 8e afd. B van het Hoofdbestuur der Post en Tel., 

's-Gravenhage, Zeestraat 57. (47) 

^ MOLENSTRAAT 22 
s «w^-^s ̂ *.^^ *^%^s %fcS ̂ ^^ *iA^\*i ,s^\ "^S-VN ̂ ^ v.% ̂ *. ̂ ^ "^s Hi.s ̂ s ^ \ ^ \ v ^ 

POSnEDElHANDEL P. HOOGEBDIIK DEN HAAS (H.iiand) 
§ ^ 1891/97 
^ 1898 
r f ^ 1920 
^ i 1919 
» > ^ 1913 

» 5 > 

Nederland. 
1 Gulden violet, prima exemplaar 
5 » ;> » 
ÖO cent 
40 en 60 cent op ÖO cent . . . 
Jubileum, 50 cent 

» 1 Gulden 
2H » 

» 5 » 
» 10 » 

2.50 op 10 Gulden 
2 50 op 10 Gulden Jubileum . . 
Porto, 5 7 J cent 

7 » 
» 20 » 

25 » 
11 » 
50 >. 

Aantal. Prijs. 
/ 0 , 7 0 

0,30 
0,10 
0,40 
0,50 
0,50 
0,90 
1,90 
9 , -
2,75 
1,50 
0,12 
0.20 
0,08 
0,08 
0,10 
0,20 

1891 
1912 
1917/18 

1922 
1911 

???? » » 10 » 1 » 9 , - » 1873/89* 15 cent, Koningskop 1 » 0,60 
5 § 1920 2.50 op 10 Gulden 1 » 2,75 % * 30 . » 1 . 0 , 
> ^ * » 2 50 op 10 Gulden Jubileum . . . 1 » 1,50 \ * 50 » » . . ; . . . ! » 0,20 
* ^ 1912/21 Porto, 5VJ cent 1 • 0,12 \ 60 . . 1 , 0,40 
>>>> >> * . 7 » 1 . 0,20 X 1891 • 25 op 30 et. . 1 » 0,40 
J>J> » » 20 » 1 » 0,08 * 1892 * 10, 12i^, 15 en 30 cent 4 » 0,45 
^ ? ^ » » 25 » 1 » 0,08 W 1896 ' 214 op 10 cent 1 » 0,40 
^ 1 5 >> » 11 1 . 0,10 % 1899/02 • 25 op 25 et. Nederland 1 . 0,08 
»»?» » » 50 >. 1 . 0,20 ^ 1904 Suriname, 1 Gulden v i o l e t . . . 1 » 0,80 
^ j > De met een-gemerkt zijn ongestempeld. — ZIE ADVERTENTIE VORIG MAANDBLAD. — Postrekening No. 92993. 
» > ^ BESTELLINGEN BOVEN F 5,— WORDEN FRANCO TOEGEZONDEN NA ONTVANGST VAN HET BEDRAG. (37) 
» » » » 5 » » » » ? > » ? 

Ned. Indië. 
12H cent 
1 Gulden, oplosb. kleur 
14 op 214, 1 op 4, 174 op 2 2 ^ en 

30 op 1 Gulden 
7 opdrukken, compleet 
Dienst, 12i^ cent (Dienst voluit). . 

» 5 0 » ( » » ) . . 
Curasao. 

15 cent, Koningskop 
30 . » 
50 » » . . ; . . . 
60 » . 
25 op 30 et. . 
10, 1214, 15 en 30 cent 
214 op 10 cent 
25 op 25 et. Nederland 
Suriname, 1 Gulden violet. . . 

Aantal. PrijS' 
/ 0 , 5 0 
. 0,50 

» 0,35 
. 0,75 
» 1,20 
» 0,95 

■i<i<i<.«««K'C«i<.:«Ci««« 

P 0 S T Z EG El. H A tsl DEL 
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