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DE OPENBARE PRIJSVRAAG VOOR HET 
ONTWERP VAN EEN NEDERLANDSCHEN 

VREDESPOSTZEGEL 

door J. BETHE, 
Controleur bij het staatsbedrijf der P., T. en T. 

Het staat zoo eenvoudig in de prijsvraagregelen om
schreven: „Het zegel moet het doel der uitgifte, n.l. het be
vorderen der verbreiding van de vredesgedachte, op z i n
r i j k e , k u n s t v o l l e en b e g r i j p e l i j k e wijze tot uit
drukking brengen." En toch, welk een moeilijke opgaaf ligt 
er in deze weinige woorden besloten. 

Het mag dan ook geen verwondering wekken, dat verreweg 
het meerendeel der inzenders niet tot een bevredigend resul
taat is kunnen komen. De belangstelling voor deze prijsvraag 
was overigens groot, een verheugend feit op zichzelf, omdat, 
afgezien van de verdiensten van de ontwerpen, toch ook hier
uit weer duidelijk blijkt, welk een belangrijke plaats de 
vredesgedachte in het hart van het Nederlandsche volk in
neemt. 

Niet minder dan 708 ingekomen ontwerpen moesten worden 
beoordeeld. Van dit aantal zijn hier een vijftiental gerepro
duceerd, welke tot het beste moeten worden gerekend, wat 
inzenders hebben gegeven. 

Laten wij de sterke en zwakke zijden van enkele dezer 
ontwerpen eens in grove trekken trachten te belichten. 

Vangen wij aan met den in de laatste plaats genoemden 
eisch, n.l. het geven van een b e g r i j p e l i j k e uitbeelding 
van de vredesgedachte. Deze mocht toch zeker wel minstens 
worden verwacht. En toch toonden reeds velen hierin een 
tekort. Neem b.v. eens de hier gereproduceerde ontwerpen 
464: Vredesopbouw, en 278: Vrede verwerft. Deze behooren in 
dit opzicht wel tot de zwakste. Was aan deze voorstellingen 
geen verklarende tekst tegevoegd, dan zouden zij met even
veel recht op een andere gedachte betrekking kunnen hebben. 
Hier valt wel duidelijk de nadruk op een gemis aan voldoende 
beeldend vermogen. Zie nu daarentegen eens naar 538: Een
voud, of 234: Marameia, hier spreekt de vredesgedachte di
rect tot den beschouwer: de duif en het gebroken zwaard bij 
het eerstgenoemde, de samengevouwen handen en de afge
legde pantserhandschoenen bij het laatstgenoemde ontwerp 
laten reeds bij eerste beschouwing geen plaats voor den 
minsten twijfel. 

Wij komen thans tot het z i n r ij k e van de uitdrukkings
wijze. En dan zouden wij als minder geslaagde voorbeelden 
willen wijzen op 515: IJ 23, en 406: Olijftak; in deze ont
werpen toch is de uitbeelding van de vredesgedachte niet 
alleszins overtuigend. Anders staat het b.v. met 65: Vrede 
schept, en 625: Provisoir. De gedachte welke in 65 is neer
gelegd mag inderdaad zinrijk worden genoemd. De nauwelijks 
ontloken vredesbloem welke in haar teerheid door de vrouwen

figuur wordt beschermd en de stijlvol weergegeven houding 
dier figuur doen de beteekenisvolle bedoeling duidelijk uit
komen. Evenzoo 625, waarbij het afleggen van de wapen
rusting en de handreiking aan den vroegeren vijand de zin
rij kheid op afdoende wijze accentueert. 

En nu de belangrijke eisch van het k u n s t v o l l e . 
In dit opzicht konden o.m. niet algemeen voldoen 234: Mara

meia, door het boven elkaar plaatsen van de twee reeds 
eerder genoemde gelijkwaardige factoren, en 218: Gaija, om
dat de samenstellende elementen, hoewel op zichzelf zeer 
verdienstelijk uitgebeeld, door de gedrongen wijze van samen
voeging een onrustig aanzien geven aan het geheel, dat daar
door aesthetisch niet geheel kon bevredigen. 

Daartegenover gaat ontegenzeggelijk een aesthetische be
koring uit van 457: Rio, en wel door de fijn gestyleerde tee
kening, evenzeer van 349: P.T.T., dat door de frischheid van 
zijn compositie van groote aantrekkelijkheid is; ook 661 is de 
vermelding waard en wel meer in het bijzonder om de even
wichtige samenstelling van de uitbeeldende onderdeelen. 

Met deze korte kenschetsing van enkele ontwerpen in ver
band met de gestelde eischen moet om de plaatsruimte worden 
volstaan, terwijl de practische bezwaren, welke bij even
tueele uitvoering als postzegel van verschillende ontwerpen 
naar voren zouden komen, om dezelfde reden onbesproken 
moeten blijven. 

De hier afgedrukte reproducties echter spreken veelal in 
dit opzicht voor zichzelf. 

De eindconclusie waartoe de juiy kwam was van dien aard, 
dat de bij de prijsvraagregelen beschikbaar gestelde prijzen, 
naar haar oordeel, niet konden worden uitgeloofd, omdat niet 
ten volle aan de gestelde eischen was voldaan. Zij heeft echter 
van het haar toegekende recht gebruik gemaakt om aan de 
drie naar haar oordeel beste ontwerpen een premie toe te 
kennen, en heeft gemeend deze voor allen op een gelijk bedrag 
te moeten vaststellen. 

Deze ontwerpen zijn: 
Nr. 538: E e n v o u d , dat om de evenwichtige decoratieve 

oplossing, de juist gekozen plaats van de waardeaanduiding 
en het woord Nederland, weergegeven in fijn gevormde let
ters en cijfers, en tevens om de duidelijke voorstelling van 
de vredesidee in zijn verkleining een duidelijk beeld geeft. 

Nr. 65: V r e d e s c h e p t , dat qua uitbeelding van de 
vredesgedachte oorspronkelijker en zinrijker is dan de meeste 
inzendingen en zich tevens kenmerkt door een over het geheel 
stijlvoUe teekening. 

Nr. 457, R i o , aantrekkelijk om het fijn gestyleerde van 
de teekening, welke over het geheele vlak in juiste verhouding 
is verdeeld en voorts blijk geeft van onmiskenbare decoratieve 
kwaliteiten. 

(Overgenomen uit P.T.T.Nieuws van 16 Juni j.l. De hierbij 
afgedrukte cliché's werden bereidwillig te onzer beschikking 
gesteld door het hoofdbestuur der P., T. en T.). 
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DE TENTOONSTELLING VAN ONTWERPEN 
VOOR EEN VREDESPOSTZEGEL 

door A. VAN DER WILLIGEN. 

Vrede. — Een mooi ideaal, dat evenwel in de practijk zoo 
moeilijk te verwezenlijken blijkt! Ontelbare staatslieden ge
ven er ongetwijfeld hun beste krachten aan, doch zien — be
trekkelijk onvrij als zij in hun bewegingen zijn — er maar 
zoo weinig resultaat van! 

Daarom lijkt het mij een goede gedachte V8,n de Neder-
landsche posterijen de in het hart van zoovele — helaas niet 
alle — menschen levende 'vredesgedachte te bevorderen door 
het uitgeven van een postzegel, welke deze gedachte op zin
rijke, kunstvolle en begrijpelijke wijze zal moeten uitbeelden. 

Dit vereischte vormde de kern der bepalingen waaraan zich 
de deelnemers aan de prijsvraag tot het ontwerpen van een 
Nederlandsche vredespostzegel van 12 K cent hadden te onder
werpen en van welke prijsvraag de resultaten te zien waren 
in het Gemeentearchief te 's-Gravenhage van 4 tot 16 Juni j.l. 

Het be- en veroordeelen (dit laatste voor zoover noodig!) 
van de 708 ingekomen ontwerpen in een korte bespreking als 
deze is naturlijk niet mogelijk en ook als globaal overzicht 
zullen in dit stukje nog wel een paar dingen vergeten worden, 
die het vermelden waard waren, maar de beschouwing van 
een dergelijke enorme hoeveelheid ontwerpen maakt dat vrij
wel onvermijdelijk. 

Dat het voor de jury geen gemakkelijke taak was er een 
keuze uit te doen, zal ieder bezoeker gaarne willen erkennen 
en zelfs zy die niet in de gelegenheid waren een bezoek aan 
de tentoonstelling te brengen, zullen dit begrijpen, als zij van 
mij willen aannemen, dat het meerendeel der inzendingen van 
groote zorg en toewijding getuigde. Daaraan kan zelfs geen 
afbreuk worden gedaan door de m. i. juiste uitspraak der 
jury, neergelegd in haar rapport (bij de ontwerpen aanwezig), 
dat vele ontwerpen berusten op niet-origineele denkbeelden 
en motieven. Er bestaan nu eenmaal een aantal als het ware 
algemeen erkende vredessymbolen en als men o. a. een be
grijpelijke uitdrukking van de vredesgedachte vraagt is het 
verklaarbaar, dat velen daarvan in hun ontwerp gebruik 
maken. Ik bedoel hiermede niet dat er veelvuldig plagiaat 
gepleegd zou zijn (één ontwerp, nr. 55, motto „Spes patriae", 
herinnert door zijn gebroken zwaard en de duif met achter
overgebogen kop en olijftak in den snavel direct aan de zegels 
der ontwapeningsconferentie!), doch wel dat vrouwen-, kin
deren- en engelenfiguren, duiven, lammeren, palm- en olijf
takken enz. op allerlei manieren in de ontwerpen zijn ver
werkt, evenals natuurlijk andere contrasteerende gegevens 
van de oorlogsverschrikkingen: doodskoppen, helmen, gas
maskers, gebroken geweren, kanonnen enz. 

Ernstiger fout is het natuurlijk, dat velen zich te weinig 
rekenschap gaven van het doel van hun onlwecp, n.l. een post
zegel, waarop het rapport ook de aandacht vestigt. Bij som
mige vallen letters en cijfers als niet harmonieerend of ge
heel losstaand van het ontwerp weg, terwijl andere, waar dit 
niet het geval is, toch ook nog meer den indruk van een 
reclameplaat of sluitzegel maken, in elk geval geen postzegel. 
Als voorbeeld daarvan zou ik nr. 523, motto Efka, willen noe 
men: een door een sluier omgeven vrouwenhoofd met opge
heven, samengevouwen handen ervoor. Letters en cijfers 
staan geheel los ervan, terwijl het beeld als zoodanig ook niet 
bepaald de vredesgedachte suggereert, doch evengoed een an
dere beteekenis zou kunnen hbbben. (Dit ontwerp bedoel ik 
niet als een reclameplaat aan te merken, maar wel als onge
schikt voor postzegels, omdat de letters en cijfers als „nood
zakelijk kwaad" beschouwd werden). 

Het is mij niet bekend hoe de jury bij haar beoordeeling 
te werk gegaan is, maar niet geheel onwaarschijnlijk acht ik 
het, dat zij allereerst naar de verkleinde fotografische repro
ductie heeft gekeken en op grond daarvan reeds onmiddellijk 
vele inzendingen als volkomen onbruikbaar terzijde heeft ge
legd. Sommige deelnemers trachtten zelfs door het gebruiken 
van meerdere kleuren te voorkomen, dat zij hun ontwerp zelf 
reeds als niet geslaagd zouden beschouwen. De verkleinde foto 
toont dan echter onmiddellijk de gebreken van het ontwerp! 

Het grootste deel der ontwerpen draagt duidelijk het ka

rakter van moderne opvattingen, al treft men er nog enkele 
aan, die men overgenomen zou denken uit een geïllustreerd 
tijdschrift van omstreeks 1860. 

Ontwerpen als nr. 142, motto Vrede, en nr. 537, motto La
bor, verraden een smaak van vele nuttelooze en drukke ver
sieringen, die gelukkig tot het verleden behoort. Bij nr. 175, 
motto 777, een foto van het Vredespaleis met een recht
hoekige bladeromlijsting, moet men onwillekeurig denken aan 
een gewone prentbriefkaart! Maar ook onder de moderne zijn 
nog wel ontwerpen, die van wansmaak getuigen en bepaald 
luguber zijn sommige ervan, die doodskoppen, oorlogskruisen, 
geraamten enz. als motief hebben. Een gunstige uitzondering 
daarop maakt het ontwerp „Slagschaduw", dat als een goede 
vondst een schaduw van een kruis over de kaart van Europa 
weergeeft, welke schaduw afkomstig is van een op den voor
grond rechtopstaand zwaard. Dit ontwerp maakte dan ook 
blijkens het rapport deel uit van de aanvankelijk uitgekozen 
inzendingen. 

Ook vergaten verschillende deelnemers, dat het een zegel 
voor internationaal gebruik moet zijn en plaatsten er eenige 
woorden of zelfs geheele spreuken in het Nederlandsch op. 

Persoonlijk gevoelde ik mij het meest aangetrokken tot die 
ontwerpen, die zich door eenvoudige duidelijkheid trachtten 
te onderscheiden en daarin ook veelal slaagden, al moet men 
daarbij dan ook vergeten, dat sommigen zich tevreden stelden 
met het woord Pax, een vijfstralige ster of vijf ineengevloch
ten ringen zonder meer (behalve natuurlijk de verplichte 
tekst Nederland en 12K ct.). En van die eenvoudiger ont
werpen trokken weer die met gekleurden ondergrond en witte 
Inschriften speciaal de aandacht; misschien is dit echter onder 
invloed van de aan één daarvan toegekende premie van 
200 gld., n.l. motto Eenvoud, ontwerp P. A. H. Hofman. Ook 
de nrs. 320 en 321, motto Spiegelbeeld, waren eenvoudig van 
voorstelling, doch eenigszins ineengedrongen. 

Een aantal ontwerpen werden door foto-montage verkregen 
en hoewel nr. 86, motto Ploeg, voorstellende een door twee 
forsche paarden getrokken ploeg, als foto zeer goed genoemd 
kon worden, leent deze zich toch nauwelijks in verkleinde 
reproductie als postzegel. Ook nr. 610, motto Stop, waarop 
prikkeldraadversperringen, een tank en afwerende handen, 
maakt meer den indruk van een beeld uit een anti-oorlogs
film dan van een postzegel. 

Curiositeitshalve mogen nog vermeld worden eenige zeer 
primitieve ontwerpen in den stijl van het „kladschrift van 
Jantje" en enkele ongetwijfeld niet-ernstig bedoelde ontwer
pen, die meer caricaturen gelijken: een boertje met cirkelrond 
hoofd en lichaam en een paar koeien en een ander waarop 
een Volendammer-in-costuum, die met een soort vlag over 
de kaart van Europa strijkt! 

Misschien is het mij na het bovenstaande gelukt den lezer 
ervan te overtuigen, dat het niet zoo verwonderlijk is als het 
wel lijkt, dat na de eerste schifting nog slechts een veertigtal 
ontwerpen voor nadere beschouwing overbleven en dit aantal 
bü nauwkeurige toetsing aan de gestelde voorwaarden nog 
tot twaalf inkromp, waaruit tenslotte dan de drie met een 
premie bekroonde ontwerpen werden gekozen. Het blijft noch 
tans verwonderlijk, dat aan niet één der ontwerpen een prijs 
kon worden toegekend; zou het gewaagd zijn te veronder
stellen, dat men Jit moet toeschrijven aan het zoo uiterst 
persoonlijke van ieders smaak? Al valt daarover natuurlijk 
niet te twisten, zoo is daar dan toch het ongewenschte gevolg 
van, dat een meerhoofdige jury zelden tot een eenparige be
slissing komt. Wellicht is dit ook hier het geval en heeft men 
bij gebrek aan een betere oplossing met algemeene stemmen 
besloten drie premies van gelijk bedrag toe te kennen in 
plaats van een eersten, tweeden en derden prijs. 

In elk geval was het een interessante expositie, die bij ver
schijnen van dit nummer al weer tot het verleden behoort, 
helaas. Moge er uit de vele ontwerpen één gekozen worden, 
dat Nederland's naam in den vreemde hoog kan houden zoo
wel op het gebied van den vrede als ook ten aanzien van het 
ontwerpen van mooie, doeltreffende postzegels! 

H e b t U r e e d s Vw v r i j w i l l i g e b i j d r a g e 
g e s t o r t v o o r h e t J U B I L , E U i V l - B O E K ? 
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Uitgiften 
N.B. De afbeeldingen der ze

gels zijn steeds op ware grootte, 
tenzij het tegendeel is aange
geven. L = liggend-, S = staand 
formaat. 

AFGHANISTAN (Juni 1932). 
Verdere waarden der nieuwe serie 

f rankeerzegels: 
80 pools, rood (L). 

1 rupee, zwart (S). 
2 rupee.'j, lila (L). 

ANDORRA. 
Frankeerzegels, diverse land-

schapteekeningen, in liggend 
of staand formaat: 

1 
2 
3 
5 

10 
15 
20 
25 
30 
40 
45 
50 
65 
75 
90 

1 
1 
2 
3 
5 

10 
20 

centime 
centime 

j ^ 

,, 
,, 
) j 

,, 
„ 
„ 
j j 

,, 
,̂ 

franc. 
fr. 50, 
francs. 

ÉÉIMMItÉÉÉÉÉMÉIÉ 

g'riJRzwart. 
!, violet, 

sepia. 
blauwgroen, 
bruinviolet. 
rood. 
lilarose. 
bruin (S). 
lichtgroen, 
ultramarijn, 
rood. 
wijnrood (S). 
blauwgroen (S). 
violet (S). 
lilarose (S). 
blauwgroen (S). 
ultramarijn, 
lilarose. 
bruin (S). 
sepia, 
violet, 
karmij n. 

(De waarden waarachter geen letter 
is geplaatst, zijn in liggend formaat). 

De teekeningen stellen voor: de kapel 
van Meritxell, de brug van St. Antoni, 
Andorra-la-Vella, de bergkloof van St. 
Julia en de kerktoren St. Miguel van Engolasters. 

De gravures zijn afkomstig van Delzers, Piel, Mignon en 
Cheffri, wier namen aan den voet der betrekkelijke waarden 
zijn vermeld. 

De zegels zijn gedrukt op papier zonder watermerk; zij zijn 
verkrijgbaar aan het Fransche postkantoor in Andorra en 
dienen voor de frankeering van de poststukken, door bemidde
ling van dit kantoor verzonden. 

AUSTRALIË (Juni 1932). 
Frankeerzegels in het kangoeroe-type, papier met het meer

voudig waterm.erk kroon en C of A: 
6 pence, kastanjebruin. 
9 „ violet. 

Portzegels in de koerseerende teekening, papier als voren: 
3 pence, geelgroen en rood. 
4 „ geelgroen en rood. 

Dienstzegels, opdruk O.S. op frankeerzegels: 
2 pence, rood; Sydneybrug (gravure). 
3 „ blauw; Sydneybrug. 
6 „ bruin; kangoeroe (hierboven vermeld). 
1 shilling, groen; liervogel. 

AZOREN. 
Frankeerzegel van Portugal, Ceres-type, overdrukt met 

„Agores": 
48 centavos, rose. 

BRAZILIË. 
Ter herinnering; aan het feit, dat vier euwen geleden de 

grondslagen werden gelegd voor de kolonisatie van Brazilië 
en wel door het stichten van S. Vicente, verscheen een serie 
van vijf waarden, alle in liggend formaat: 

20 r., donkerlila; land
kaart. 

100 „ zwart; kolonist en 
Indiaan. 

200 „ blauwviolet; Alfon-
200 „ blauwviolet; Alfon

so de Souza. 
600 „ bruin; Jan III. 
700 „ blauw; landing van 

De Souza in de baai 
van St. Vicente. 

De tekst luidt: „IV Centenario Da Colonizaeao Do Brasil", 
„1532 S. Vicente 1932". Voorts de aanwijzing Correio en 
waarde. 

Maison Fischer dank voor toezending. 

BRITSCH-INDIE. 
Frankeerzegels in het koningstype, lokale druk: 

9 pies, donkergroen. 
IK annas, lilarood. 
2 „ vermiljoen. 
3 „ karmijn. 
3'A „ ultramarijn. 

Dienstzegels, opdruk „Service" op bovenvermelde frankeer
zegels: 

9 pies, donkergroen. 
IK annas, lilarood. 
2 „ vermiljoen. 
2'A „ oranje. 

CEYLON. 
Het jongste Bulletin Mensuel meldt den opdruk Ten Cents 

(twee-regelig), op het frankeerzegel 16 cents violet der uit
gifte 1883, watermerk kroon en CA. 

Tot dusverre was deze opdruk alleen bekend op dezelfde 
waarde, eveneens in violet, der uitgifte 1872-1880 (water
merk kroon en CC). 

CHILI. 
Frankeerzegel in nieuwe teekening, buste van O'Higgins: 

10 centavos, blauw. 
Het papier toont het meervoudig watermerk ster. 
Luchtpostzegel, vertikale opdruk Correo Aereo en arend, 

op frankeerzegel van 1932: 
20 centavos, vermiljoen en zwart. 

CIRENAICA. 
Luchtpostzegels, opgedrukte lands-

naam in blokletters op luchtpost
zegels van Tripolis: 

50 centimes, karmijn. 
80 „ bruinviolet. 

De opdruk is in blauw aange
bracht; het woord Tripolitania is 
doorgehaald door middel van 5 stre
pen in blauw. • 

COSTARICA. 
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De 13 centavos van 1931, Yvert nr. 160, werd voorzien van 
den tekst 

Hosp. Puntarenas 
Ley 13 agosto 1931 

en waarde. 
Aldus zijn te melden: 

13-1-5 centimos, karmijn. 
13-f 10 „ karmijn. 

De toeslag komt ten goede aan genoemd ziekenhuis. 
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EILANDEN IN DE EGEESCHE ZEE. 
Opdruk 

Isole Italiane 
Dell' Egeo 

in diverse kleuren op de St. Antonius-zegels van het moeder 
land: 

20 centimes, bruinzwart. 
groen, 
geelbruin, 
violet, 
rose, 

grijsblauw, 
l. 50 c , bruinoranje. 

25 
30 
50 
75 

1 1. 
5 1. 

)» 

25 
+ 

Isvoren 

c 
2 

Isole 
Dell 

op de Dante-zegels van 1932: 
10 centimes, grijsgroen. 

donkerviolet. 

Italiane 
Egeo 

15 
20 „ geelbruin. 
25 „ groen. 
30 „ oranjerood. 
50 „ lila. 
75 „ rose. 

1 1. 25 c , blauw. 
1 „ 75 „ sepia. 
2 „ 75 „ rose. 
5 „ + 2 1., violet. 

10 „ + 2 „ 50'c., sepia. 
Als voren op de luchtpostzegels dezer serie: 

50 centimes, karmijn. 
1 1., groen. 
3 „ lila. 
5 „ oranjerood. 
7 „ 70 + 2 1., sepia. 

10 „ +2 1. 50, grijsblauw. 

ESTLAND. 

Gelegenheidszegels, 300-jarig bestaan van de universiteit 
te Dorpat: 

5 santimi, rood. 
10 „ lichtblauw. 
12 „ karmijn. 
20 „ blauw. 

Op de 5 en 12 santimi ziet men een torenvormig gebouw, 
waarschijnlijk een observatorium; op de beide andere waar
den een deel van de hoogeschool. 

De zegels zijn voorzien van een netwerk in grijs, resp. 
violet, blauw en groen. 

FRANKRIJK. 
In nevenstaande teekening, Marianne met 

de vredespalm, verscheen de eersteling der 
nieuwe serie: 

1 fr. 50, blauw. 
De teekening is afkomstig van P. A. 

Laurens, de gravure van Delzers; beide na
men zijn aan den voet vermeld. 

HONGARIJE. 
Opdruk op den opgedrukten frankeerzegel: 

2 op 6 op 8 filler, lilarose. 
Prankeerzegels in nieuw? jnadonna-teekening, papier met 

het gewone watermerk: 

1 pengö, groen. 
2 „ karmijn. 
5 „ blauw. 

10 „ bruin. 
In het volgend nummer hopen wij de afbeelding te gsvon. 

IJSLAND. 
Aanvullingswaarden in neven-

staande teekening: 
60 aur, violet. 
65 aur, geelbruin. 
75 aur, blauwgroen. 

In het geretoucheerde koningstype 
is te melden: 

1 eyrir, geelgroen en rood. 

IRAQ (Juni 1932). 
De in het vorige nummer vermelde opdrukken 2 fils op 

34 en 4 fils op 1 anna zijn chans vervangen door dezelfde 
waarden in de definitieve teekening. 

Te melden zijn: 
Prankeerzegels: 

2 fils, blauw. 
4 ,, lilabruin. 

Dienstzegels, opdruk „On State Service": 
2 fils, blauw. 
4 „ lilabruin. 

ITALIË. 
Hier voerde men een nieu

wigheid je in: luchtpost ex-
pressezegels. De stukken, 
met deze zegels gefrankeerd, 
worden per luchtpost verzon
den en op de plaats van be
stemming per expresse be
zorgd. 

In nevenstaande teekening, 
papier met het watermerk 
kroon, zijn te melden: 

2 1. 25 + 1 1., rood en grijsviolet. 
4 „ 50 + 1 „ 50, groen en bruin. 

Deze zegels completeeren de Garibaldi-serie, in het Mei
nummer vermeld. 

Firma Voet dank voor toezending. 

LETLAND. De in het vorige nummer 
vermelde weldadigheidsze-
gels werden aangevuld met 
de volgende luchtpostzegels, 
eveneens getand en onge-
tand verschenen en alle in 
nevenstaande teekening: 

10-20 s., zwart en groen. 
15-30 „ rood en grijs. 
25-50 „ blauw en grijs. 
Maison Fischer te Parijs, 

die ons de zegels toezendt, 
meldt nog, dat de oplaag 
van de getande bedraagt 
12500 en van de ongetande 
7500 series, welke getallen 
wij onder voorbehoud weer
geven. 

MEXICO. 
De serie luchtpostzegels van 1929, Yvert nrs. 19 enz., werd 

aangevuld met: 
5 centavos, lichtblauw (doorstoken). 

Het papier heeft het koerseerend watermerk. 
De luchtpostzegel van 1931, Yvert nr. 35, werd overdrukt 

met nieuwe waarde: 
20 centavos op 25 centavos, wijnrood. 

Volgens het Bulletin Mensuel bedraagt de oplaag hiervan 
400.000 stuks; het zegel komt ook ongetand voor. 
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NEW-FOUNDLAND. 
De Dornier X komt ons opnieuw verontrusten. 
Ter gelegenheid van de oceaanvlucht van dit luchtmonster 

voorzag New-Foundland den koerseerenden luchtpostzegel, 
1 dollar blauw, van den vijf regeligen opdruk: 

Trans-Atlantic 
West to East 

Per Dornier Do-X 
May, 1932 

One Dollar and Fifty Cents 
Naar wij vernemen bedraagt de oplaag 8000 stuks. 

OOST-TURKESTAN. 
Horizontale opdruk in Chineesche letters en in zwart op 

de Sun Yat Sen zegels van China: 
1 cent, oranje. 1 dollar, roodbruin en sepia. 
2 cents, olijfgroen. 2 dollars, blauw en roodbruin. 
4 „ groen. 5 „ karmijn en zwart. 

20 „ ultramarijn. 
De cents-waarden zijn in het verbeterde type (zonnekern 

gevormd door dubbele cirkellijn), de dollar-waarden in de 
foutieve teekening. 

PALESTINA. 
Kleurveranderingen van onderstaande waarden der koer-

seerende serie: 
7 millièmes, donkerviolet. 
8 „ rood. 

PHILIPPIJNEN. Frankeerzegels in diverse 
teekeningen: 
2 c , geelgr.; vulkaan Mayon. 
4 „ karmijn; postkantoor te 

Manilla. 
oranje; Pier nr. 7 Ma
nilla-baai. 
rood; Pagsanjan water
vallen. 
geel; rijstplanten. 
violet; rijstterrassen. 
sepia; Baguto - zigzag, 
bochtige bergweg. 

De zegels werden voor het eerst uitgegeven op 3 Mei j . l . ; 
voor deze gelegenheid werd op de couverten een langwerpig 
stempel afgedrukt in groen, weergevende de kaart der Phi-
lippijnen en met den tekst „First-Day Sale Pictorial Stamps" 
met daaronder „Bureau of Posts Manila Philippine Island 
May 3 1932". 

Alle waarden liggend formaat, behalve de 18 centavos (S); 
papier zonder watermerk. 

Den heer Wildschut dank voor inzage dezer zegels. 

RUMENIE. 
Dienstzegel in de koerseerende wapenteekening, papier' met 

het nieuwe watermerk, kroon en monogram: 
25 bani, zwart. 

1 leu, violet. 
2 lei, groen. 
3 „ rose. 

In het vorige nummer meldden wij, 
dat de dienstzegels op 16 Maart j . l . 
buiten gebruik werden gesteld. De mo
gelijkheid is niet uitgesloten, dat de 
hierboven vermelde waarden een goede 
toekomst hebben. 

In nevenstaande teekening, défilé 
van militairen voor koning Karel, ge
zeten op zijn schimmel, verscheen de 
frankeerzegel: 

10 lei, blauw. 
Het is een schitterend uitgevoerd zegeltje, gedrukt op pa

pier met het nieuwe watermerk. 
Firma Voet te Rotterdam dank voor onverwijlde toe

zending. 

SAN MARINO. Ter gelegenheid van de 
opening van den electrischen 
spoorweg tusschen San Ma
rino en Rimini (Italië), ver
scheen onderstaande serie, al
le volgens afbeelding: 

20 c , groen. 
50 „ rood. 
1 1 25, blauw. 
5 „ bruinlila. 

Het papier heeft het ge
wone watermerk. 

TURKIJE. 

rwwv^vv'^w^ 

Hierbij geven wij de afbeelding van de, in het Juni-nummer 
vermelde weldadigheidszegels. Voor de opsomming der ver
schillende waarden wordt verwezen naar genoemd nummer. 

Voorts wederom een gewijzigd type bij de nieuwe Turksche 
zegels (zie tweede afbeelding). Hierin is verschenen de reeds 
in het vorige nummer vermelde: 

12 >o kurus, donkerblauw. 
De tot dusverre gebruikte teekeningen zijn in chronolo

gische volgorde: 
a. landsnaam en posterijen horizontaal bovenaan, daar

onder rechts en links munt en waardecijfer. 
b. landsnaam en posterijen links en rechts vertikaal; munt 

en waarde links onderaan in een wit vierkantje. 
c. landsnaam en posterijen als voren, waarde en munt links 

resp. rechts aan den voet (zie afbeelding). 

URUGUAY. 
De eerste waarde van de in het vorige nummer aange

kondigde serie ter eere van den dichter dr. Juan Zorilla de 
San Martin is verschenen: 

7 centesimos, blauw. 
Het zegel is gedrukt in liggend formaat en vertoont de 

buste van den dichter, kijkend naar links. 
VEREENIGDE STATEN VAN NOORD-AMERIKA. 

Verdere waarden van de Olympische-spelen-serie: 
3 cents, violet; hardlooper. 
5 „ blauw; discus-werper. 

Firma Keiser te 's-Gravenhage dank voor toezending. 
YUNNAN. 
Voor dit gedeelte van het Chineesche rijk verschenen even

eens de Sun Yat Sen zegels met horizontaal opgedrukten 
landsnaam en in zwart. 

Voor de waarden zij verwezen naar het vermelde onder 
Oost-Turkestan in dit numpjer. 

V. B 
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ARGENTINIË. 
De volgende maand zal te Buenos Aires een congres over 

koeltechniek worden gehouden, voor welke gewichtige gebeur
tenis een speciale serie zal verschijnen in beperkte oplaag. 

BELGIË. 
De heer Van Caspel zendt ons een courant-uitknipsel, waar

uit blijkt dat sedert 1 Juni j.l. de Belgische spoorwegen zich 
belasten met de uitvoering van den pakketpostdienst, tot dus
verre verzorgd door de posterijen. De geheele pakketdienst 
(van de posterijen en van de spoorwegen) komt daardoor in 
één hand. Voor het publiek is de maatregel van geen belang; 
het kan op de gewone wijze zijn postpakketten aan de post
kantoren afgeven; het vervoer en de bestelling geschieden 
voortaan uitsluitend dóór de spoorwegmaatschappij. 

Het tarief is verlaagd, waardoor de pakketpostzegel van 
6 francs (Yvert nr. 171) overbodig wordt. 

Genoemde heer meldt ons verder, dat voor de tuberculose-
zegels van dit jaar reeds een ontwerp is ingediend, kruis
ridder te paard en met schild, een jong meisje reddend, doch 
deze teekening zou niet de algemeene goedkeuring hebben 
verworven. 

Volgens dezelfde bron is de inschrijving op de 30.000 series 
hoogere waarden der Mercier-zegels bij lange niet volteekend, 
hoewel sommige couranten met een bepaald doel het tegen
deel beweren. 

Op de infanteriemonument-zegels zal een soldaat worden 
afgebeeld, zwaar bepakt, die in gebogen houding moeizaam 
voortmarcheert, temidden van ruines; de achtergrond is hel 
verlicht. Ook deze zegels, als zijnde een speciaal maaksel, 
zullen door de Belgische philatelistenvereenigingen worden 
geboycot. 

L' Union Philatélique Beige heeft een protest ingediend 
over het banale uiterlijk der zes nieuwe waarden, in het 
vorige nummer beschreven. Of het helpen zal ? 

Nader meldt de heer Van Caspel ons, dat de „infanterie-
zegels" op 4 Augustus a.s. verschijnen zullen en wel in de 
waarden 75 c. -|- 3 fr. 25 en 1 fr. 75 + 4 fr. 25. De oplaag 
is beperkt tot 40.000 series. De zegels worden u i t s l u i t e n d 
bij inschrijving verkrijgbaar gesteld tot 30 Juli a.s. 

Volledigheidshalve doen wij deze mededeeling; wij raden 
echter de verzamelaars aan deze zegels n i e t te koopen, 
daar zij absoluut geen postale waarde in den werkelijken zin 
van het woord hebben. 

BOLIVIA. 
Is het Bulletin Mensuel goed ingelicht, dan kunnen wij 

binnenkort de volgende nieuwe uitgiften tegemoet zien: 
Een serie in de waarden 2, 5, 10 en 15 centavos ter eere 

van Mariano Baptista (oplaag 250.000 series). 
Luchtpostzegels voor binnenlandsch gebruik in de waarden 

50 centavos en 1 bolivar; idem voor het buitenland (per „Graf 
Zeppelin") in de waarden ly,, 4'/,, T/> en 15 bolivars. 

Deze laatste worden wel zeer tevoren gereed gelegd, want 
op zijn vroegst zal het luchtschip in September a.s. naar 
Zuid-Amerika een tocht maken. 

CANADA. 
Zooals wij reeds meldden, zal ter gelegenheid van de bin

nenkort te Ottawa te houden rijksconferentie een speciale 
serie verschijnen. Engelsche bladen weten thans te vertellen, 
dat de serie zal bestaan uit drie waarden: 

3 cents met het portret van den koning; 
5 cents met het portret van den prins van Wales; 
13 cent met een dubbel-portret. Wie daarop afgebeeld zul

len worden is tot op heden niet bekend. 
DANZIG. 
Ter gelegenheid van de „Luposta", welke van 23 tot 31 

dezer gehouden wordt, zullen onderstaande waarden der uit

gifte 1924 worden voorzien van waarde-opdruk en den telcsL 
„Luftpost-Ausstellung 1932": 10 pfennig op 1 gulden, 15 op 2, 
20 op 3, 25 op 5 en 30 op 10 gulden. Zij zullen worden ver
kocht tegen dubbel-nominaal. 

EGYPTE. 
Naar verluidt kan men hier twee speciale series verwachten: 

een ter herinnering aan de verovering van de stad Akka 
(St. Jean d' Acre) door Ibrahim Pascha en de andere ter 
gelegenheid van het in Februari 1933 te Cairo te houden 
internationaal spoorwegcongres. 

FRANKRIJK. 
De minister van P.T.T. heeft besloten een frankeerzegel 

uit te geven met het portret van wijlen president Paul 
Doumer. De verkoop zal echter eerst geschieden op 6 Mei 
1933, eersten jaardag van den op den president gepleegden 
aanslag. 

ITALIAANSCHE KOLONIEN. 
Ten behoeve van de vereeniging „Dante Alighieri" zal de 

Dante-serie ook verschijnen voor de Italiaansche koloniën. 
Volgens het desbetreffend decreet zullen de zegels gelijk zijn 
aan de reeds voor het moederland uitgegevene; alleen het 
opschrift wordt gewijzigd in „R. P. Col. Ital.". 

De oplaag zal bedragen voor de acht laagste waarden elk 
250.000 en voor de vier hoogste elk 60.000 stuks. Van de 
luchtpostzegels zullen worden gedrukt 70.000 voor elk der 
drie laagste en 60.000 voor elk der drie hoogste waarden. 

MANDSCHOERIJE. 
Dit nieuwe koninkrijk, onder voogdij van Japan, zal ons 

spoedig vergasten op eigen postzegels, voorloopig in acht 
verschillende waarden. 

NEW-POUNDLAND. 
Stamp Collecting meldt, dat de 1, 2, 3 en 4 cents der koer-

seerende serie in gewijzigde kleuren zullen worden uitge
geven, terwijl als nieuwe waarden worden genoemd de 7 en 
24 cents. 

NIEUW-ZEELAND. 
Gibbons' Stamp Monthly van Juni j.l. geeft de goedge

keurde teekeningen der nieuwe serie. Wij zien er o.a. op de 
zwaardvisch, den Mitre-berg, Maori-types, het moderne land
bouwbedrijf, enz. enz. Naar onze meening belooft het een 
interessante serie te worden. 

OOSTENRIJK. 
Op de binnenkort verschijnende gebruikelijke weldadig-

heidszegels zullen bekende kerken en kloosters worden af
gebeeld. 

PHILIPPIJNEN. 
De heer A. Wildschut te Haarlem meldt ons de volgende 

oplaagcijfers van de ongetande uitgifte van dit jaar, be
schreven in het Maart-nummer. Deze oplaagcijfers werden 
verstrekt door het postkantoor te Manilla. 

2 c. 100.000; 4 c. 50.000; 6 c. 10.000; 8 c. 10.000; 10 c, 
4000; 12 c. 4000; 16 c. 4000; 20 c. 4000; 26 c. 4000; 30 c. 
4000; 1 peso 6100; 2 p. 3100; 4 p. 2300; 10 p. 3000; Special 
delivery 20 c. 3000. 

Genoemden heer dank voor bericht. 
RUMENIE. 

In het vorige nummer vermeldden wij het 
zegeltje, uitgegeven ter eere van Alexander 
den Goeden, die in 1400 prins van Mol
davië was. 

Dat die goede Alexander ons met geen 
rust laat, is te wijten aan een fout van 
den teekenaar \ an dit zegel; in plaats 
van het jaartal 1400 zette hij ,,1406" in 
het cirkeltje dat den kop omgeeft. 

De Rumeensche post is evenwel niet 
voor één gat gevangen; zij gaf het fou
tieve zegel uit maar bestelde tegelijk een
nieuw kwantum met het juiste jaartal 1400. 

Het slot van het lied is, dat de verzamelaars twee maal voor 
den braven Alexander in de beurs kunnen tasten. 
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SPANJE. 
In het Mei-nummer vermeldden wij enkele nieuwe waarden, 

w.o. de 1 peseta, zonder controle-cijfer op de rugzijde. In 
sommige buitenlandsche bladen wordt laatstgenoemd zegel, 
zonder controle-cijfer, aangeboden als een rariteit. Dit is 
niet juist; volgens besluit van de Spaansche regeering zullen 
deze controlecijfers worden afgeschaft. 

Als uitvloeisel van dezen nieuwen maatregel verschenen dan 
ook bereids de 2 centimos en 1 peseta zonder dit controle-
merk, zooals in genoemd nummer werd vermeld. 

De 4 pesetas zal binnenkort verschijnen met een repro
ductie van het bekende Alcazar; omtrent de afbeelding, die 
op de 10 pesetas zal prijken is nog niets definitiefs bekend. 

TURKS-EILANDEN. 
Hier verschijnt binnenkort een 2 pence zegel, waarop de 

„nationale" industrie is afgebeeld: het winnen van zout. 
YOUGO-SLAVIE. 
Reeds eerder vestigden wij er de aandacht op, dat op ver

schillende waarden in de koerseerende teekening aan den voet 
de naam van den teekenaar ontbreekt of gewijzigd werd. 

Het Bulletin Mensuel geeft van deze zegels een opgave, 
welke hieronder volgt: 

25 en 50 paras, 1, 3, 4, 5, 10, 20 en 30 dinars met D. Wagner; 
25 en 50 paras, 1, 3, 4 en 15 dinars zonder naam; 
75 paras en 1,50 dinar met Stojicevic Wagner. 
ZWITSERLAND. 
Een prijsvraag is uitgeschreven voor het verkrijgen van 

nieuwe zegelbeelden ter vervanging van de maagd Helvetia 
en de beide Tell's (vader en zoon). 

De jury beschikt over een bedrag van 10.000 francs ter 
honoreering van de bekroonde ontwerpen; de deelname staat 
alleen open voor Zwitsers. v. B. 

AAN DE NEDERLANDSCHE PHILATELISTEN. 
Zooals u bekend zal zijn, bestaat er over de afstempelingen 

van Nederland, behoudens afzonderlijke artikelen over aparte 
onderwerpen, geen ander samenvattend werk, dan het zeer 
verouderde, onvolledige en niet altijd betrouwbare boekje van 
Schreudei-s. Wanneer men nu weet, dat dit boekje desondanks 
nog zeer gezocht is en antiquarisch ƒ10,— en meer opbrengt, 
bewijst dit reeds voldoende, dat er dringende behoefte bestaat 
aan een vollediger en beter gedocumenteerde voorlichting op 
dit moeilijke terrein. 

Een onzer bekendste stempelspecia'listen, de heer O. M. 
Vellinga, heeft de resultaten van zijn levensarbeid neergelegd 
in een geschrift, dat ongeveer 200 pagina's druks zal om
vatten. Het is de bedoeling dit werk te doen verschijnen in 
twee deelen, een deel tekst en een deel platen met 481 af
beeldingen van stempels. In het geheel zullen ongeveer 9200 
stempels worden beschreven. 

Tot den Bond is het verzoek gericht om dit werk voor zijn 
rekening te doen uitgeven. Hiervoor is echter veel geld noodig 
en naast de steun van de Vereenigingen, die reeds ten deele 
is toegezegd, zal de steun van lederen individueelen verzame
laar van Nederlandsche zegels noodig zijn om de uitgave van 
dit boekwerk mogelijk te maken, waarvan de heer Waller ge
tuigde, dat de Nederlandsche phiiatelie er opnieuw met een 
standaardwerk door verrijkt zal worden. 

Er is een garantiefonds gevormd, waarvan de deelname 
ten minste ƒ 10,—, de maximum prijs van het werk, zal be
dragen. Reeds vele vooraanstaande Nederlandsche verzame
laars hebben ingeteekend. Indien de uitgave tot stand komt, 
zal den deelnemers een exemplaar gratis ter beschikking 
worden gesteld. 

Uw aangifte tot deelname kan aan ieder van de leden van 
het voorloopig comité worden gezonden. Bijdragen bij voor
keur te storten op postrekening nr. 96191 van den heer J. P. 
Traanberg, penningmeester. Brouwersplein 25 rood, Haarlem. 

Het voorloopig comité: 
A. M. BENDERS. C. VAN DER LECQ. 
P. C. KORTEWEG. J. P. TRAANBERG. 
H. LAMPE Fzn. mr. W. S. WOLFF DE BEER. 

Met den meesten aandrang en in het grootste vertrouwen 
steunen wij bovenstaand verzoek om deel te nemen aan deze 
uitgave. Met aandrang, wijl het hier geldt een werk, ook voor 
den niet-stempelverzamelaar van groot belang. Immers, aan 
de hand van de stempels geeft de schrijver een zeer uitgebreid 
geschiedkundig overzicht van ons postwezen, aan dien ont
wikkelingsgang vastknoopend tal van interessante bijzonder
heden, ontleend aan wetten; tractaten, circulaires, voorschrif
ten, stempelboeken en uitgebreide verzamelingen. 

Met groot vertrouwen, wijl het ons bekend is hoe' de heer 
Vellinga eerst na jarenlange grondige studie tot het schrijven 
van dit werk gekomen is. Diens ernstige opvatting bij de uit
voering van deze vrijwillig op zich genomen taak, is een ga
rantie voor den inhoud van dit boek, dat ongetwijfeld in een 
lang gevoelde behoefte zal voorzien. 

Wat de heer Vellinga als kundig publicist van stempel 
onderwerpen beteekent, hebben de verschillende bijdragen van 
zijn hand, in den loop der jaren in het Maandblad verschenen, 
afdoende bewezen. v. B. 

Nederlard 
er 

0\evzee%che 
Geweslen NEDERLAND. 

De ANW-zegels. 
In een ingezonden stuk in het Handelsblad wordt er de 

aandacht op gevestigd, dat van de groote molen op den voor 
grond de wieken de verkeerde kant uitdraaien, n.l. als de 
wijzers van een uurwerk, terwijl dit in werkelijkheid altijd 
juist in omgekeerde richting geschiedt. „Deze fout zal zeker", 
zoo wordt ons duidelijk gemaakt, „de waarde der postzegels 
voor liefhebbers verhoogen, als zij er opmerkzaam op worden 
gemaakt." 

In een van de volgende nummers zet de heer Brave de zaak 
recht, door erop te wijzen dat men de molen van de a c h t e r 
zijde ziet, en dat daardoor dus de zoogenaamde fout verklaard 
is. Overigens, het zegel is een foto, dus eventueele fouten 
zouden bij de molen zelf en niet bij den fotograaf te zoeken 
zijn. 

Nieuwe oplaagletters. 
y, cent F ; 1 cent L; 1 cent M; 3 cent J; 15 cent E 

2TA cent D; 40 cent L. 
Nieuwe plaatnummers en tandingen. 
6 cent J: R 362, tanding Gl. 

Gl. 
Gl. 
Gr. 

„ Gr. 
Gl. 
Gl. 

„ Gl. 
Nieuwe drukkersteekens en tandingen. 

y, cent F : 134 (Gl). 
1 cent L: 124 (Gl); 1 cent M: 149 (Gl). 
ly, cent H: 122 (Gl). 
2K cent N: 107 (Gl). 
3 cent J: 138, 143, 147, 148 (alle Gl). 

Luchtpost naar Indië; verlaging luchtrecht. 
Dienstorder H 422 bis van 15 Juni bericht: 
1. Met ingang van 23 Juni 1932 wordt het luchtrecht, boven 

de gewone porten en rechten verschuldigd voor de verzending 
per luchtpost naar Ned.-Indië, van stukken zwaarder dan 
5 gram t.m. een gewicht van 10 gram verlaagd van 75 cent 
tot 50 cent. 

2. Vorenbedoeld luchtrecht zal derhalve van genoemden 
datum af als volgt zijn geregeld: 

voor stukken tot en met 5 gram: 30 cent. 
voor stukken van 5 tot en met 10 gram: 50 cent. 
voor stukken van 10 tot en met 20 gram; 75 cent. 

12K 
15 
27 K 
40 

cent E: 

cent E: 
cent D: 
cent L: 

L 364, 
L 370, 
L 372, 
L 376, 

368, 
380, 
365, 
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Voor zendingen zwaarder dan 20 gram blijft het thans gel
dende tarief verschuldigd. 

3. Het nieuwe tarief is voor de eerste maal van toepassing 
op de correspondentie, die naar Indië wordt verzonden met 
h t t vliegtuig, dat op 30 Juni van Schiphol vertrekt. 

Afgifte van luchtpostcorrespondentie aan bagagebureaux. 
Dienstorder 422 van 15 Juni luidt: 
1. De met de Nederlandsche Spoorwegen getroffen over

eenkomst betreffende de afgifte van poststukken aan de 
bagagebureaux is zoodanig gewijzigd, dat thans ook voor het 
buitenland bestemde l u c h t p o s t c o r r e s p o n d f i n t i e aan 
genoemde bureaux zal kunnen worden afgegeven. 

2. Vorenbedoelde stukken zullen, door tusschenkomst van 
het spoorwegpersoneel, overeenkomstig de aanwijzing van 
den afzender, worden vervoerd naar Amsterdam CS. of Rot
terdam, ter doorzending met de van Schiphol resp. van Waal
haven vertrekkende luchtdiensten. Heeft de afzender ter zake 
geen aanwijzing gegeven, dan zal de overbrenging steeds 
naar Amsterdam CS. geschieden. 

3. In verband met de omstandigheid, dat de controle op de 
onderwerpelijke stukken zal geschieden door Amsterdam CS. 
resp. het postkantoor te Rotterdam, zal de aanneming door 
de bagagebureaux op risico van de afzenders plaatsvinden. 

i. De gewijzigde regeling zal 1 Juli ingaan, 

Paketten naar Indië per luchtpost. 
1. De gelegenheid wordt opengesteld om voor Ned.-Indië 

bestemde per landmail te verzenden postpaketten (met in
begrip van waarde- en verrekenzendingen), welke met de uit
varende mailbooten te Belawan worden aangebracht, met de 
aansluitende luchtverbindingen Medan-Pakanbaroe-Palem-
bang-Batavia, Batavia-Bandoeng en Batavia-Semarang-Soe-
rabaja te doen doorzenden. 

2. Deze postpaketten, voor welke dezelfde maxima van af
meting en gewicht gelden als voor de gewone paketten voor 
Ned.-Indië, zullen per vliegtuig naar de meest nabij de plaats 
van bestemming gelegen luchthaven in Indië worden over
gebracht. De verdere doorzending zal geschieden met de ge
wone middelen van vervoer. 

3. Voor dit luchtpostvervoer, waardoor de overkomst van 
de betrokken zendingen van 2 tot 3 dagen kan worden be
spoedigd, is boven de gewone porten en rechten het hieronder 
vermelde luchtrecht, te voldoen in gewone en/of luchtpost
zegels, verschuldigd: 

Bestemming Pakanbaroe: luchtrecht per kg. of gedeelte 
daarvan ƒ0.80; overige gedeelte van Sumatra ƒ1.65; Java en 
verder gelegen eilanden ƒ 2.65. 

4. Vorenbedoelde postpaketten en de daarbij behoorende 
adreskaarten moeten van een luchtpostetiket worden voor
zien. Door de Nederlandsche uitwisselingskantoren zal het 
traject waarover het luchtvervoer moet plaats vinden even
eens op de paketten en de adreskaarten worden aangegeven. 

5. Deze regeling zal op 30 Juni ingaan. 
(Dienstorder 434 van 22 Juni). 

Luchtpost Zondags afhalen. 
Het vliegtuig, dat de luchtmail uit Indië aanbrengt, komt 

meestal op Zaterdagmiddag op Schiphol aan, op een zoodanig 
tijdstip dat het niet meer mogelijk is, de luchtpost in alle 
plaatsen nog dien dag te bestellen. Aangezien des Zondags 
over het algemeen geen post wordt besteld zal de luchtpost 
uit Indië, behalve in de groote steden, eerst 's Maandags in 
de eerste bestelling kunnen worden opgenomen. 

De aandacht wordt er echter op gevestigd, dat voor degenen 
die een brief verwachten, gelegenheid bestaat de voor hen 
aangekomen correspondentie des Zondagsmorgens op het post
kantoor af te halen. 

Vervalschingen De Ruijter-portzegels. 
Onder het opschrift „nieuwe vervalschingen" vermeldt Die 

Postmarke valsche opdrukken 50 cent en 1 gulden van de 
De Ruijter-porten, die tamelijk gevaarlijk zouden zijn (beide 
ongebruikt). De kenm.erken worden er echter niet bij vermeld. 
De zegels komen waarschijnlijk uit Brussel of Parijs, zij 
worden door een Nederlandsch handelaar, genaamd König, uit 
Leiden, aan buitenlandsche handelaars verkocht. 

RfEDERLfllUDSCH-IlllDlE 
■ * . - ■ . . ^ - - - — . . . » ^ . « . j 

NED.INDIE. 
Een nieuwe luchtpostopdruk van 30 cent. 

Begin Juni is uitgegeven 
een nieuwe opdruk 30 cent op 
het luchtpostzegel van 40 cent 
rood. De opdruk is van dezelf
de plaat vervaardigd als de 
vorige opdruk van 30 cent op 
dit zegel (verschenen in Oc
tober 1930), maar de kleur 
van den opdruk is thans 
g r o e n (vroeger zwart). De 
opdruk werd aangemaakt door 
de Topografische Inrichting in 
Batavia. 

De bekende fout: gebroken framelijn boven de rechter 4 
van 40 komt ook bij dit zegel voor, op het laatste zegel van 
de vierde rij van boven. 

De 40 cent, vroeger het algemeen gebruikelijke luchtpost
zegel, is door de verlaging van het luchtrecht tot 30 cent 
vrijwel geheel uit het gebruik gekomen; de nog aanwezige 
voorraad is met dezen opdruk van bijna 1.200.000 stuks nu 
vrijwel uitgeput. 

Wij zijn den heer H. W. Borel zeer dankbaar voor het 
bovenstaande nieuws en de toezending van een exemplaar 
van den nieuwen opdruk. Of deze ook aan de Nederlandsche 
verzamelaarsloketten verschijnen zal, is ons nog niet bekend. 
Op 6 Juli was het zegel er nog niet. 

De LegerdesHeilszegels. 
In het vorige nummer konden wij nog een berichtje op

nemen, dat er in Indië een weldadigheidszegel ten bate van 
het Leger des Heils zou verschijnen. Het blijkt thans, dat 
niet één, maar vier zegels zullen verschijnen, en dat deze 
zegels de weldadigheidsserie van 1932 zullen vormen. 

Nader nieuws ontvingen wij in dank van het Leger des 
Heils in Ned.Indië en van den heer H. W. Borel. Van laatst
genoemde ontvingen wij ook reeds de afbeeldingen van de 
komende zegels, die hierbij gaan. 

«■•■•■■■■■«■■■«•■■■«IM 
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De zegels zijn ontworpen door Mas Pirngadie, inlandsch 
teekenaar. verbonden aan het Koninklijk Bataviaansch Ge
nootschap voor Kunst en Wetenschappen, dezelfde teekenaar 
als van de laatstuitgegeven Indische luchtpostzegels. Zij 
worden bij de firma Enschedé in rotogravure gedrukt, alle 
zegels in twee kleuren, het middenstuk voor alle waarden 
sepia. 

Verschijnen zullen: 
2 + 1 cent, violet en sepia; 
5 +2'/, cent, groen en sepia; 

123/. j 2'4 cent, rood en sepia; 
15 +5 cent, blauw en sepia. 

De voorstellingen zijn, zooals men ook op de afbeeldingen 
zien kan, de volgende: 

2 cent: vrouw aan het primitieve weefgetouw, op den grond 
zittend en met haar rug de draden spannend. 
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5 cen t : s t roohoedenvlechter . 
12K cent : ba t ikkende vrouw. 
15 cent : kopers lager . 

;?* De ach te rg rond word t gevormd door een inlandsch land-
L schap me t sawahs , in den rand bat ikmotieven. Onderaan 
t'̂ t. s t a a t „Leger des He i l s" met aan weerszijden daa rvan he t 

wapen me t zijn sp reuk „Bloed en Vuur" . 
In tegens te l l ing to t de zeer ger inge afzet van de Wi t t e -

Kruis-zegels , te ve rk la ren door gebrek aan de noodige propa
ganda en de mindere bekendheid van deze inr icht ing, zal he t 
Leger des Hei ls alle krachten inspannen om de zegels in • 
groote hoeveelheden te doen koopen. Van de Wi t te -Kru is -
zegels zijn s lechts 71.000 series vei-kocht, voor de Leger-des-
Heils-zegels word t gerekend op een oplaag van 500.000 (2 c ) , 
300.000 (5 c ) , 750.000 (12>^ c.) en 400.000 (15 c ) . Hierbij 
komen dan nog de aanta l len , benoodigd voor den verkoop in 
Nedei'land, als rege l ongeveer 35.000 series. 

In het November - of Decembernummer zal een gekleurde 
bijlage me t ve rg roo te afbeeldingen van deze zegels worden 
bijgevoegd. 

Ook hier ve r lag ing luchtrecht . 
Ook voor de luchtpostbrieven uit Indië n a a r Nederland is 

het ve r laagde ta r ie f ingevoerd van 50 cent voor brieven van 
5 to t en me t 10 g r a m (vroeger 75 cen t ) . N a a r wij hooren zal 
vermoedelijk een opdruk-luchtpostzegel in deze waarde wor
den a a n g e m a a k t , aangez ien de thans koerseerende serie geen 
zegel van de waa rde 50 cent bevat. 

H e t ta r ief van 50 cent is op 1 Jul i ingegaan . 
De ve r l ag ing werd bekendgemaakt bij Dienstorder H 455 

van 29 Jun i . , ' 

De „Stockholm-ser ie" van Ned.-Indië. 
Ter gelegenheid van het 8e wereld-posteongres , da t in 1924 

te Stockholm werd gehouden en w a a r a a n , als gewoonlijk, ook 
a fgevaard igden van Ned.-Indië deelnamen, besloot het hoofd
bes tuur van de Indische P.T.T. den congressis ten een serie 
post- en por tzege ls van Ned.-Indië t e r her inner ing aan te 
bieden. De daa rvoor ui tgekozen zegels werden voorzien van 
den omranden opdruk S P E C I M E N in rood, voor welken op
druk werd gebru ik g e m a a k t van het handstempel t je , vroeger 
benut voor de specimenzegels van de u i tgave 1870-1888 en de 
por tzegels van 1874. Ook op la tere postcongressen werden 
series van Ned.-Indië ten geschenke gegeven, echter zonder 
opdruk, zoodat de hierbij behandelde zegels een unicum vor
men, in Indië gewoonlijk aangeduid met den naam Stockholm-
serie, zeer gezocht , m a a r moeilijk verkr i jgbaar . In to taa l w e r . 
den ongeveer 200 series ge ieedgemaak t , die, behalve door de 
congressis ten, ook ontvangen werden door enkele hoofd
ambtena ren van de P.T.T., door de redact ie van he t dagblad 
P r e a n g e r Bode te Bandoeng, wellicht nog door enkele an
deren. In de eers te p laa t s kwamen natuur l i jk in aanmerk ing 
de waarden , die werkeli jk aan de loket ten der pos tkan toren 
verkr i jgbaar waren . Voor zoover het de portzegels betrof, 
bepaalde men zich d a a r dan ook by. Maar ten opzichte van 
de f rankeerzege ls week men af, doordat men verschil lende 
zegels, die a a n geen enkel loket meer aanwezig waren , in 
de serie opnam, zooals b.v de complete jubileum-serie van 
1923, de 2% cent g roen cijfertype me t ne twerk (Yver t nr . 43) , 
de 12>|; cent (nr . 49) , de 5 cent rood cijfertype (nr . 104), 
de 20 op 22y, cent (nr . 127), de 40 op 50 cent (nr . 129). 

Compleet b e s t a a t de Stockholm-serie ui t 49 s tuks , te weten 
de volgende n r s . van Yve r t : 

Pos tzege l s : n r s . 43, 49, 97 t.m. 100, 102 t.m. 105, 108, 
113 t .m. 117, 125 t .m. 130, 132, 134, 136 t .m. 142, 143 t .m. 149, 
to taa l 38 s tuks . 

Po r t zege l s : n r s . 23 t .m. 30 en 32 t.m. 34, to taa l 11 s tuks . 
Aangezien bleek, d a t men niet beschikte over een voldoend 

aan ta l exemplaren van de 40 op 50 cent (nr . 129), werd bij 
verscheidene series dit zegel weggela ten en bevat te het ten 
geschenke aangeboden carnet slechts 48 zegels. H e t is mü 
te Bandoeng niet ge luk t te weten te komen bij hoeveel series 
dat zegel mist , m a a r van de 5 series, die ik in Indië gezien 
heb, waren er 3, waarbij he t ontbrak . Van de 3 series, a an 
wezig op de kor te l ings te Ams te rdam gehouden postzegel
veilingen nrs . 48 en 49 van den heer Max Pool, had slechts 1 

de 40 op 50 cent. Dat zulke series desnie t temin als compleet 
werden aangegeven, was in zeker opzicht juis t . 

W a t de 32K op 50 cent (nr . 128) betreft , hierbij komt zoo
wel de opdruk met wijde a ls m e t nauwe l iniëering voor, zoo
da t men de verzameling to t 50 s tuks kan uitbreiden. Ui t 
breiding is ook mogelijk, als men let op den s tand van den 
opdruk. Deze is hor izontaal , ver t icaa l of d iagonaal . Bij de 
jubi leum-serie heb ik geen andere dan horizontale opdrukken 
gezien, bij de portzegels geen andere dan diagonale, evenmin 
als bij de f iankeerzegels in ci jfertype. De andere zegels had
den óf verticale, óf diagonale opdrukken. Ten slot te zü nog 
medegedeeld, dat alle opdrukken keur ig verzorgd zijn. 

R. H . VAN OTTERLOO. 

NEDERLAND. 
Met 2 afzenderslij nen is verschenen de buitenlandsche brief

k a a r t TA+1% cent. In deze serie mankee r t nu nog alleen 
de 5 cents br iefkaar t . 

Wederom mocht ik twee p r ivaa t -pos t s tukken ontvangen, 
die in het overzicht in het jubileumboek niet vermeld zijn, t .w.: 

E n v e l o p p e nummer 5. Type I I : 
(4) Op de adreszyde in den l inker beneden hoek: John 

Layton & Co - Ltd. / D a m r a k 28-30 / Ams te rdam. 
B r i e f k a a r t nummer 7 I I : 
(2) Van : / Cursus Holthuizen - / Scheits van Klooster , 

huis / Hi lversum. 

BUITENLAND. 
A L B A N I Ë . 
Door Bern werden verdeeld de volgende pos ts tukken in een 

nieuw kleed: de omslagen 7 en 8, de postbladen 7 en 8 en de 
br iefkaar ten 39 t.m. 42 ontvingen op den s tempel een twee-
regel igen zwarten opdruk M B R E T N I A / S H Q I P T A R E . Voor 
zoover daar toe op die pos t s tukken aanle id ing bestond zjjn de 
oude opschriften betreffende de republiek met 2 zwar te s t r e 
pen doorgeslagen en is daarboven een gelijkluidend opschrift 
als op den stempel gekomen en voor de buitenlandsche kaa r t en 
bovendien nog in het F r a n s c h : Royaume d' Albanië. 

D U I T S C H L A N D . 
Aan de reeds vrij lange reeks p ren tb r ie fkaar ten zijn er 

nog weder 17 toegevoegd. De volgende kaa r t en zijn op room-
kleur ig ka r ton gedrukt . Bielefeld - Rudolf Oetker -Hal le ; 
Essen - Burgpla tz mit t ausend jähr igem Münster ; Gernrode 
( H a r z ) - kl imatischer Gebi rgs luf tkuror t ; Hamburg-Al tona . 
Hagenbeck-Jubi leum 1932; Besucht Hannover , die S tad t der 
H e r r e n h ä u s e r Kön igsgä r t en ; Kasse l -Stadtha l le , die grosze 
Kongresshal le Mit te ldeutschlands; Kassel-Oranger ieschloss in 
der K a r l s a u e ; Kassel-Wilhelmshöhe, die g ross te Gebi rgspark-
an lage Eu ropas ; Königssee im Thür inge r Wald - Waldseebad; 
1252 - Besucht die 1932 - 700 j äh r ige Oder- und W a r t h e -
s t a d t Küs t r i n ; K u r - und Seebadeor t Langena rgen a m Boden
see; Magdeburg, die S tad t der Mit te - Auss t e l lungs tu rm; 
Magdeburg , die S tad t der Mit te , Elbeansicht mit Dom; Mag
deburg , die S tad t der Mit te , Klos te r Unse r Lieben F r a u e n ; 
Po t sdam - Schlosz Sanssouci ; Im Waldenburger Bergland, 
So schön ist es bei uns! ; Wi t t enberg , die al te Lu the r s t ad t . 

Te Essen werd van 5 to t 8 Mei een postzegel tentoonstel l ing 
gehouden, de Eposta genoemd. Bij die gelegenheid werden 4 
p r ivaa tb r ie fkaar ten met een s tempel van 3 pf. en 2 met een 
s tempel van 6 pf. ui tgegeven. Op den ach te rkan t d ragen zij 
afbeeldingen van Essen, en wel die van 3 pf. de volgende: 
Essen - Hafen ; Essen, Grugapa rk , Wasse r t e r r a s sen und Gast
s t ä t t e n ; Essen, Grugapark , Blick auf Blumenarena ; Essen, 
Opernhaus ; en die van 6 pf.: Essen, Pa r t i e am Burgp la t z ; 
Essen, Synagoge, Nach taufnahme. 
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BERICHT. 
De hoofdredacteur is tot 6 Augustus e.k. uitstedig. 
Heeren redactie-leden en medewerkers worden verzocht hun 

bijdragen voor het Augustus-nummer te zenden aan den ad
ministrateur, den heer L. C. A. Smeulders, Wilhelminapark 
128, Breda. 

HET JUBILEUM=BOEK. 
Blijkens ontvangen mededeeling van hen, die zich bereid 

verklaarden tot afgifte van het gedenkboek aan de daarop 
rechthebbenden, is daaraan door verschillenden nog niet vol
daan. Deze worden verzocht daaraan alsnog ten spoedigste 
gevolg te willen geven. Voor de adressen, tot wie men zich 
vervoegen kan, verwijzen wij naar bladzijde I van het Mei
nummer. . 

In dank ontvangen, voor de kostenbestrü'ding van het ge
denkboek, postzegels van de beeren V. te Berchem, M. te 
Amsterdam, v. C. te Brussel en T. te Haarlem. 

Verdere bijdragen worden gaarne tegemoet gezien door 
den hoofdredacteur J. D. van Brink, Lage Kanaaldijk 28, 
Maastricht. 

Wanneer een ieder zijn doubletten eens wil nakijken en 
wat hji over heeft aan „wat goeds", aan bovenstaand adres 
inzendt, kunnen wij financieel weer wat ruimer ademhalen. 

Over de afgestane zegels, die ten bate van het gedenkboek 
zullen worden verkocht, kan geen correspondentie worden 
gevoerd. 

VRIJWILLIGE BIJDRAGEN. 
6e lijst. 

Bij de administratie zijn, tot en met 9 Juli 1932, de volgende 
giften binnengekomen: 

Van den heer B. H. M. Mutsaers, te Cappellen . . ƒ 25,— 
Verschillenden - 21,30 
Vorige opgaaf • -1314,77 

ƒ 1361,07 
Met beleefd verzoek verdere bijdragen zoo spoedig mogelijk 

te storten op postrekening 37183 van L. C. A. Smeulders, 
Wilhelminapark 128, Breda. 

WIE VOLGT ? 

NEDERLANDSen POSTMUSEUM. 
Gevestigd in het gebouw van het hoofdbestuur der P.T.T., 

Kortenaerkade, te 's-Gravenhage. 
Voor het publiek geopend eiken Woensdag en Donderdag 

van 10—4 uur. Bovendien eiken 2en Zaterdag der maand van 
2—4 uur. Entree 10 cent per persoon. 

Behalve verzamelingen op post-, telegraaf- en telefoon
gebied, bevat dit museum talrijke philatelistische schatten. De 
plaatsruimte laat evenwel niet toe deze in haar geheel ter 
bezichtiging te stellen. Daarom wordt telkenmale een ander 
gebied geëxposeerd. 

Thans zijn tentoongesteld: 
a. de gespecialiseerde verzamelingen postzegels der Oud-

Duitsche staten en van Elzas Lotharingen; 
b. de postkantoorstempels op hulppostkantoren gebruikt; 
c. postdienst langs de spoorwegen (Hollandsche en Rijn-

spoor); 
d. de stempels door brievenbestellers gebruikt". 

PHILATELISTEN-LOKETTEN. 
Amersfoort: Ben Zaterdag der maand 2—4 uur. 
Amsterdam: eiken Woensdag 2—5 en Zaterdag 2—4 uur. 
Apeldoorn: 2en Zaterdag der maand 2%—4 uur. 
Arnhem: 2en Zaterdag der maand 3—4 uur. 
Bergen-op-Zoom: 2en Zaterdag der maand 2%—4 uur. 
Breda: vóórlaatsten Zaterdag der maand 3—4 uur. 
Delft: 2en Zaterdag der maand 2%—4 uur. 
Dordrecht: 2en Zaterdag der maand 3—4 uur. 
Eindhoven: len Zaterdag der maand 1—3 uur. 
Goes: 3en Zaterdag der maand 2'A—4 uur. 
's-Gravenhage: eiken Zaterdag 2—4 uur. 
Groningen: 3en Zaterdag der maand 2—4 uur. . 
Haarlem: 3en Zaterdag der maand 2—4 uur. 
Helder: 2en Woensdag der maand 4—5 uur. 
Helmond: 2en Zaterdag der maand 3—4 uur. 
Hengelo (O.): 3en Zaterdag der maand 2—4 uur. 
's-Hertogenbosch: 2en Zaterdag der maand 2-4 uur. 
Hoorn: 2en Zaterdag der maand 2—4 uur. 
Leeuwarden: 3en Zaterdag der maand 2—4 uur. 
Maastricht: len en 3en Zaterdag der maand 3—4 uur. 
Middelburg: 3en Zaterdag der maand 2%—4 uur. 
Nijmegen: 3en Zaterdag der maand 2—3 uur. 
Rotterdam: eiken Woensdag en Zaterdag 2—4 uur. 
Terneuzen: len Zaterdag der maand 1—3 uur. 
Tilburg: len Zaterdag der maand 1—3 uur. 
Utrecht: len en 3en Zaterdag der maand 2—4 uur. 
Venlo: laatsten Zaterdag der maand 2—4 uur. 
Vlissingen: 3en Zaterdag der maand 2%—4 uur. 
Zwolle: 3en Zaterdag der maand 2—4 uur. 

AAN VELEN. 
Van adresveranderingen en dergelijke, welke ons n ä d e n 

n e g e n d e n bereiken, kan voor het in d i è maand te ver
schijnen nummer g é é n n o t a meer worden genomen. 

De Administratie. 

Nederlandsche Bond van 
Vereenigingen van Postzegelverzamelaars. 

VOORLOOPIG FEESTPROGRAMMA 
VOOR DEN 

DRIE EN TWINTIGSTEN 
NEDERLANDSCHEN PHILATELISTENDAG 

OP ZATERDAG 27 EN ZONDAG 28 AUGUSTUS 1932 
TE VLISSINGEN. 

„Bri-

9!4 
10 

103^ 
1 
2 
4 

5 
6% 

lOK 
12% 

V r i j d a g 26 A u g u s t u s 1932. 
uur. Bondsbestuursvergadering in Gi*and Hotel 

tannia". 
Z a t e r d a g 27 A u g u s t u s 1932. 

uur. Kapittelvergadering. 
uur. Opening van den Philateli&tcndag. 

Opening van de tentoonstelling. 
uur. Bondsvergadering. 
uur. Gemeenschappelijke lunch. 
uur. Eventueele voortzetting der Bondsvergadering. 
uur. Officieele ontvangst van de Philatelisten door het 

Gemeentebestuur van Vlissingen op het Stadhuis. 
uur. Receptie. 
uur. Peestmaaltijd, na afloop waarvan gezellig samen

zijn. 
Z o n d a g 28 A u g u s t u s 1932. 

uur. Gongres. 
uur. Gemeenschappelijke lunch. 
uur. Autotocht door Walcheren. 

M a a n d a g 29 A u g u s t u s 
5 uur. Sluiting der tentoonstelling. 

1932. 
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DRIE EN TWINTIGSTE ALGEMEENE VERGADERING 
van den Nederlandschen Bond van Vereenigingen van 
Postzegelverzamelaars op Zaterdag 27 Augustus 1932, 
des voormiddags te 10'/> uur, in hotel „Britannia", te 
Vlissingen. 
(Deze vergadering is alleen toegankelijk voor de leden 
der aangesloten Vereenigingen). 

A g e n d a . 
1. Opening. 
2. Notulen der vorige vergadering. 
3. Ingekomen stukken. 
4. Eventueele uitreiking der Bondsmedaille. 
5. Verslag van den secretaris. 
6. Verslag van den penningmeester. 
7. Begrooting 1932-1933. 
8. Verslag van den directeur van het informatiebureau. 
9. Verslag van het hoofd van den keuringsdienst. 

10. Aanwijzing der financieele commissie. 
11. Bestuursverkiezing. 
12. Verkiezing van een afgevaardigde voor de Federation In

ternationale de Philatelie. Aanbevolen worden de heeren 
1. J. C. Cramerus. 
2. L. van Essen. 

13. Bespreking eventueele reglementswijziging in verband 
mpt tusschentijdsche vacaturen. 

14. Bespreking over de uitgifte van het werk „De post
stempels van Nederland 1676-1915" van den heer O. M. 
Vellinga. 

15. Voorstel tot afschaffing van de vóórvergadering. 
16. Bespreking over het houden van plaatselijke tentoon

stellingen. 
17. Aanwijzing van de plaats, waar de volgende vergadering 

zal worden gehouden. 
18. Rondvraag. 
19. Sluiting. 

Voor het op Zondag 28 Augustus 1932 te 10 K uur te 
houden congres heeft de heer L. de Raaij te Amsterdam 
reeds ingeschreven met een voordracht, getiteld: „De laatste 
postzegels der Zuid-Afrikaansche Republiek (de Pietersburg-
uitgifte van 1901)". 

Verzocht wordt om spoedige opgave door meerdere deel
nemers van hun voordrachten, daar de wisselbeker wederom 
vergeven zal worden. 

De aangesloten Vereenigingen worden herinnerd aan art. 4 
van het huishoudelijk reglement, luidende: Jaarlijks, in de 
maand Juli, doet elke vereeniging opgave van het aantal harer 
leden op den eersten Juli d.a.v. en van hare vertegenwoor
digers voor het volgend vereenigingsjaar (1 Augustus 1932-
31 Juli 1933). (S.v.p. naam en volledig adres der vertegen
woordigers). 

Verzocht wordt, wegens het overlijden van den heer Mijns-
sen, alle correspondentie den Bond betreffende, te richten 
tot den 2en secretaris, den heer W. G. Zwolle, Noorder 
Amstellaan 209, Amsterdam, Z. 

Wegens het overlijden van den heer Mijnssen is op de a.s. 
Bondsvergadering een bestuursverkiezing noodzakelijk. De 
Vereenigingen worden verzocht zoo spoedig mogelijk een op
gave van candidaten in te dienen. 

Doordat het op het laatst van Augustus in de hotels nog 
druk kan zijn, verzoekt het bestuur der Postzegelvereeniging 
,,Vlissingen" degenen onder de bezoekers, die logies wenschen 
te bekomen, zich in verbinding te stellen met de door deze 
Vereeniging in het leven geroepen logies-commissie, door zich 
vóór 1 Augustus a.s. op te geven bij een der navolgende 
heeren: 

H. B. J. van Dijk Soerewijn, Gr. Hotel Britannia, Vlissingen; 
J. van Reenen, Boulevard Bankert, Vlissingen; 
P. C. Speckens, Badhuisstraat, Vlissingen. 
De logies-prijzen bedragen ƒ 3,50 en hooger per persoon en 

per nacht. 
Men gelieve aan te geven, welk bedrag men ongeveer 

wenscht te besteden. 

KORT VERSLAG van de Bondsbestuursvergadering, gehou
den op 11 Juni 1932, in hotel „Neuf", te Amsterdam. 

Aanwezig 7 bestuursleden; de heeren Cramerus en Kästeln 
zijn afwezig. De wenschelijkheid werd besproken om de sta
tuten der Federation Internationale de Philatelie te wijzigen, 
ten einde minder wisseling in dit bestuur te brengen. Als 
waarnemend afgevaardigde is door het Bondsbestuur aan
gewezen de heer Cramerus; op de a.s. Bondsvergadering moet 
echter een definitieve keus plaats hebben. Aan de heeren Van 
Brink en Smeulders zal hulde worden gebracht voor hun werk 
in verband met het jubileumboek. Een ingekomen schrijven 
van de A.N.V.V., waarin onze medewerking wordt verzocht, 
om de Nederlandsche Philatelisten aan te moedigen de 
A.N.V.V.-zegels te koopen, zal zoodanig beantwoord worden, 
dat duidelijk blijkt, dat wy scherp tegen dergelijke onnoodige 
uitgiften gekant zjjn. Naar aanleiding van het schrijven van 
„Helder" over de „Dorus Rykers Monument-zegels", zal den 
minister van waterstaat worden verzocht aan dit plan zijn 
goedkeuring niet te willen verleenen. Het hoofdbestuur der 
P.T.T. deelde mede, dat aan ons verzoek betreffende de wijze 
van afstempeling zal worden voldaan. De kwestie Vellinga 
werd zeer uitvoerig besproken; met meerdere drukkers zijn 
onderhandelingen geopend over den prüs van het werk, opdat 
de Bondsvergadering over volledige gegevens kan beschikken. 
De agenda voor Vlissingen werd definitief vastgesteld. 

W. G. Z. 

Keuringsdienst. 
Het keuringsbureau is van 1 Juli-1 September a.s. gesloten. 

Het hoofd van den keuringsdienst, 
P. JORISSEN P.Czn., 

Prinses Julianalaan 73, Rotterdam. 

FEDERATION INTERNATIONALE DE PHILATELIE. 
JAARVERGADERING in het stadhuis te Heidelberg, op 

Maandag 1 Augustus 1932, des voormiddags te 9 uur. 
A g e n d a : 

1. Welkomstrede door den voorzitter van den Duitschen 
Bond, mr. Otto Falck, Dresden. 

2. Rede van den waarnemenden voorzitter der F. I. P., 
dr. Karl Willer, Weenen. 

3. Goedkeuring der notulen van het laatste congres (Parijs 
1931). 

4. Jaarverslag van den secretaris. 
5. Jaarverslag van den penningmeester. 

a. Bondsjaar 1931. 
b. Begrooting 1932. 

6. Wijziging van art. 5 der statuten, waardoor alle bestuurs
leden steeds herkiesbaar worden. 

7. Verkiezing overeenkomstig de statuten: 
a. voorzitter; 
b. secretaris; 
c. overige bestuursleden. 

8. Internationale tentoonstellingen en jury's: 
a. Weenen 1933. Aanwijzing van den vertegenwoordiger 

der F. I. P. in de jury. 
b. Brussel 1935. 
c. Opmaken eener lijst van personen, die in de verschil

lende landen in aanmerking komen voor het eere-comité 
en als commissaris-generaal. 

9. Propaganda-sluitzegels der F. I. P. 
10. Internationaal insigne. 
11. Publicatie van de lijst der Vereenigingen, welke deel uit

maken van de aangesloten Bonden. 
12. Onze strijd tegen de vervalschingen en speculatieve uit-, 

giften. 
13. Voorstel tot het beschikbaar stellen van een eereprijs voor 

de officieel door de F. I. P. erkende internationale ten 
toonstellingen. 

14. Wat verder ter tafel zal worden gebracht. 
De waarnemende secretaris, De waarnemende voorzitter, 

P. J. MAINGAY, dr. KARL WILLER, 
Brussel. Weenen. 
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Nederlandsche Vereen, van Postzegelverzamelaars. 
Secretaris: J. H. ALBRECHT, Hatertscheweg 19, Nijmegen. 

Aankondiging ingevolge art. 38 huishoudelijk reglement. 
Periodiek aftreden van het bestuurslid J. H. Albrecht, se

cretaris. 
Voorziening in twee bestuursvacaturen. 
Volgens art. 42 hebben de leden het recht candidaten te 

stellen, die ook op de voordracht moeten voorkomen. Even-
tueele opgaven worden uiterlijk 30 Augustus bij den secre
taris ingewacht. 

Nieuwe leden. 
381. A. C. de Prenne, Gijsbrecht van Amstelstraat 355, Hil

versum. (Lid „De Globe"). 
383. G. Gerbranda, Rembrandtlaan 32, Heemstede. 
384. A. G. Rinders, Koningin Wilhelminalaan 518, Voorburg 

(Z.-H.). 
386. P. D. Barthel, Brouwersplein 15, Haarlem. 

Aanmeldingen. 
W. Tinkelenberg, oud-dir. H.B.S., Soestdijkerstraatweg 23, 

Hilversum. (L.). (Lid Phil.-club „Rotterdam"). 
J. H. C. van Heulen, Serdangweg 92, Medan (Sum.). 
R. Nieuwenhuijs, 
H. Veentjer, 
E. Pelt, allen Ondern. Patoeahwattee, p /a firma De Koek 

Sparkes, Bandoeng (Java). 
Adres wüzigingen. 

976. A. G. A. Stakenburg, thans Tamblongweg 2a, Bandoeng 
(Java). 

971. mr. J. B. Bomans, thans „Berkenrode", Heerenweg 
Heemstede. 

937. ir. J. W. G. Pels Rijcken, thans Olijfstraat 40, Den Haag. 
206. mr. A. M. F. Boeije, thans Landrechter, Batavia, C. 

(Java). 
768. H. J. van Wijhe, thans Hotel Madjenang, bij Bandjar 

(Java). 
781. W. H. G. Palm, thans Talang Djawa 2, Palembang 

• (Sum.). 
280. A. M. W. Bussemaker, thans p/a Ned. Handelmij., Pe-

kalongan (Java). 
744. P. A. van Blommestein, thans s.f. Pesantren, Kediri 

(Java). 
509. W. van Duuren, thans Hendrik van Viandenstraat 33, 

Amersfoort. 
E.L. mr. E. Bonn, thans Ie Van den Boschstraat 27, Den 

Haag. 
590. F. Smallenbroek, thans Waterlooseheweg 34, Apeldoorn. 
514. mr. L. Schoutendorp, thans Mastbosch-Hotel, Breda. 
981. dr. J. H. N. van der Burg, thans Dagoweg 133, Ban

doeng (Java). 
931. B. Lindberg, thans p/a Alex. F. Lindberg, Regeringsg. 

17, Helsingfors (Finland). 
Afgevoerd. 

643. G. J. van der Werf. 
611. M. Vlierboora. 
84. F. W. Stammeshaus. 

Overleden. 
346. R. Reints Bok. 

Afdeelingsmededeelingen. 
Amsterdam. De laatste vergadering vóór de zomervacantie 

werd door ruim de helft der leden en een gast medegemaakt. 
Mr. Wolff de Beer vervolgde in een zeer onderhoudende cau
serie zijn toelichtingen op zyn verzamelingen van Turksche 
zegels, welke behalve bewonderenswaardig rijk materiaal ook 
zooveel zeldzame exemplaren bevatten. In September zal de 
heer T. G. de Vries een verhandeling houden over zijn collectie 
„Kameroen". 

Niet-leden, die deze maandelijksche lezingen willen bijwo
nen, kunnen daartoe steeds een introductie aanvragen bij den 
secretaris K. van Nes, Domselaerstraat 1 II. 

Sectie Ned.-Indië. 
Onze vertegenwoordiger, de heer Borel, schrijft ons: 
Onze Vereeniging gaat het in hooger sferen zoeken! Op de 

Patoeah, een van de vele bergen rond Bandoeng, is zich een 
nieuwe onderafdeeling aan het vormen. De aldaar gelegen 
thee-onderneming Patoeahwattee op een hoogte van 6800 voet 
telt reeds 3 leden en er komen waarschijnlijk nog meer bij. 
Het is daar zoo koud, dat er geregeld een haardvuurtje brandt 
en daar zitten zij nu rond dat vuur 's avonds zich te ver
mijden in hun zegeltjes. 

Gedenkboek. 
Naar aanleiding van het door ons bestuur gemelde op 

blz. 377 van het gedenkboek, dat van de opriehtersleden slechts 
één lid nog in leven is, ontving het bestuur van ons eerelid 
J. Goossen Czn. een aanvulling luidende als volgt: „Toen 
eenige beeren in Arnhem verzamelaars opriepen tot stichting 
van een Bond, gaf ik mij, destijds te Wageningen woonachtig, 
als lid op en werd aangenomen. Tegelijkertijd, wellicht iets 
later, kwam de afdeeling Amsterdam onder den heer Huart 
tot stand. Fusie van beide is zooals gemeld niet geslaagd, 
maar na zeer korten tijd werd Arnhem opgeheven en gingen 
de leden over naar Amsterdam. Daar het initiatief van uit 
Arnhem is uitgegaan, hebben de leden daarvan, zooal niet 
oudere rechten, ten minste zeker gelijke rechten als die van 
Amsterdam om als opriehtersleden der Nederlandsche Ver
eeniging van Postzegelverzamelaars beschouwd te worden. 
Ik meen hierop uwe aandacht te moeten vestigen." 

Postzegelvereeniging „Breda"> te Breda. 
Ie Secret.: J. C. G. VAN DEN BERG, Hortensiastr. 25, Breda. 

1 ^"^ 
F. J. 

memoriam 1 
MIJNSSEN 1 

1 onder-voorzitter, 1 
1 t 26 Juni 1932. 1 

KORT VERSLAG van de vergadering, gehouden op Maan
dag 27 Juni 1932, des avonds te 8 uur, in de bovenzaal 
van de „Beurs van Breda", te Breda. 

Aanwezig zijn 45 leden, waaronder het eerelid, de heer 
B. Mutsaers uit Capellen (België). 

Wegens ongesteldheid van den len secretaris, den heer Van 
den Berg, wordt het secretariaat door den tweeden secretaris 
waargenomen. 

Na opening der vergadering deelt de voorzitter mede, dat, 
alvorens hij den heer Mutsaers kan verwelkomen, op hem de 
droeve plicht rust de aanwezigen in kennis te stellen met 
het plotseling overlijden van den heer Mijnssen, onder-voor
zitter onzer Vereeniging. Bij deze mededeeling verheffen al
len zich van hun zetel, waarna de voorzitter den ontslapene 
herdenkt en de leden wijst op het groote verlies, dat onze 
Vereeniging heeft getroffen. Wijlen de heer Mijnssen was een 
man van groote bekwaamheden en in de vereeniging was hij 
een stuwende kracht. Vooral na zijn pensionneering als direc
teur van het postkantoor alhier heeft hij zich gewijd aan de 
belangen der philatelie in het algemeen, temeer, daar hij 
reeds de zeer eervolle functies bekleedde van Bondssecretaris 
en secretaris der Federation Internationale de Philatelie. Ook 
stond hij altijd een ieder onzer ter zijde, waar zulks hem ge
vraagd werd, zoodat wij allen in hem een vriend zien heen
gaan. Dat hij rus€? in vrede! 

Na deze droeve inleiding, valt het den voorzitter zwaar, 
den heer Mutsaers in den juisten toon te verwelkomen. Hij 
feliciteert hem met zijn herstel en spreekt den wensch uit, 
dat het hem vergund moge zijn nog vele jaren als eerelid 
een plaats in onze Vereeniging te mogen innemen, waarop de 
heer Mutsaers allen hartelijk dankt voor de spontane wijze, 
waarop hem indertijd het eerelidmaatschap is aangeboden. 

De notulen der vorige vergadering worden zonder op- of 
aanmerkingen goedgekeurd, waarna de twee candidaat-leden 
na ballotage met algemeene stemmen als lid worden aan
genomen. 
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Ingekomen is een schrijven van den heer Van der Geld te 
Batavia, waarin deze zijn dank uitspreekt voor den hem toe
gezonden prijs der jaarlijksche verloting. Tevens zendt ge
noemde heer enkele mooie zegels van Indië, welke geveild 
kunnen worden ten bate van het jubileumboek. Wegens de 
zeer omvangrijke agenda, wordt de veiling uitgesteld tot de 
volgende maand. 

De Kempische Postzegelvereeniging „Turnhout" berichtte, 
dat bestellingen voor de nieuwe Belgische serie ten bate van 
het kardinaal Mercier monument aan haar kunnen worden 
besteld. Opgaven hiervoor kunnen bij den secretaris ge
schieden. 

De voorzitter deel mede, dat thans ook in Rotterdam de 
reclamestempels wijziging hebben ondergaan, zoodat de zegels 
voortaan niet meer zullen worden ontsierd door reclame. Hü 
vestigt voorts de aandacht op de Bondstandenmeters, die nog 
steeds verkrijgbaar zijn k f 0,25 per stuk. 

Zonder hoofdelijke stemming worden hierna de beeren Van 
den Berg, Broeders, Jacobs, Loeff, t' Sas en Smeulders we
derom aangewezen als Bondsvertegenwoordigers voor het 
vereenigingsjaar 1932-1933. 

Op 1 Juli moet aan den Bond worden opgegeven het getal 
leden der Vereeniging; dit bedraagt momenteel 435. 

Thans is het moment aangebroken, waarop het ons vergund 
zal zijn een blik te slaan op een collectie zegels, zooals wel
licht nog nimmer een van ons heeft gezien en na heden nog 
zal zien. Wat de heer Mutsaers laat bezichtigen, is verbluf
fend. Vrijwel alle eerste uitgiften van Europa-landen zijn ver
tegenwoordigd, b.v. alle Kantonnaal-zegels van Zwitserland. 
w.o. de zeer weinig in goeden staat voorkomende „dubbele 
Geneve" en de bekende „ossenkoppen" van Roemenië. Een 
schitterenden aanblik levert op de op twee zegels na complete 
opdrukken-uitgifte der Engelsche dienstzegels, w.o. verschil
lende zeer zeldzame zegels, voorzien van keur en andere met 
bijbehoorend certificaat. De oud-Italiaansche en oud-Duitsche 
staten zyn nagenoeg compleet, waarbij o.m. een pracht-
exemplaar van de 3 1. Toscane. Zelden zal een dergelijke col
lectie op een vergadering ter bezichtiging aanwezig zijn 
geweest. Nadat de bladen met zegels hebben gecirculeerd, 
dankt de voorzitter den heer Mutsaers voor hetgeen hij ons 
door zijn welwillendheid heeft getoond en wenscht hem van 
harte geluk met het bezit van deze collectie zegels, welke 
slechts een klein gedeelte uitmaakt van zijn verzameling. De 
heer Mutsaers antwoordt hierop, dat hij nog verschillende 
malen naar Breda hoopt te komen, om ook andere gedeelten 
van zijn verzameling te toonen. 

En thans komt de clou van den avond, n.1. de verloting van 
een aantal series zeer kostbare zegels, door den heer Mutsaers 
voor deze gelegenheid geschonken. Het zal nimmer in den 
lande zijn voorgekomen, dat op een vergadering drie series 
Malta, Yvert nrs. 103-116, elke ter waarde van fr. 850, 
drie zegels van £ i van Gibraltar (ongebruikt), per stuk 
fr. 350 en verschillende series en zegels van Roemenië en Bel
gië werden geschonken ter verloting. Met de zegels der maan-
delijksche verloting, aangekocht door de Vereeniging en en
kele zegels, geschonken door den heer Rosman, is het moge
lijk, dat alle leden een prijs verwerven, met uitzondering van 
den voorzitter en den heer Speetjens. 

De voorzitter spreekt na de verloting namens allen zijn 
niet onder woorden te brengen dank uit voor de schitterende 
gaven en verzoekt den aanwezigen een driewerf hoera uit te 
brengen op ons eerelid Mutsaers, aan welk verzoek spontaan 
wordt voldaan. 

Na de rondvraag, waarbij de heer Smeulders mededeelt, 
dat het hem officieel bekend is, dat in het najaar in Ned.-Indië 
zal verschijnen een serie weldadigheids-zegels (2, 5, 123^ en 
20 c.) ten bate van het Leger des Heils, sluit de voorzitter 
deze gedenkwaardige vergadering, nadat de heer Mutsaers 
aan den heer Smeulders nog een bedrag van ƒ 25 ter hand 
stelde ten behoeve van het jubileum-boek. J. M. 

Nieuwe leden. 
344. (E.S.Z.BE.NK.). J. E. Cauveren, Wilhelminastraat 25, 

Doetinchem. (IV). 
349. (E.S.Z.NK.). C. Maartense, Hasebroekstraat 63, 's-Gra-

venhage. (V). 

Bedankt. 
344. S. K. H. van der Endt, te Maassluis. (V). 
359. dr. Guido baron Albori, te Triest. 

Overleden. 
129. P. J. Mijnssen, te Breda. (II). 

Adres wij zigingen. 
224. J. W. Sprenger, thans Burg. Kerstenslaan 10, Breda. 

(II) . 
497. A. M. H. de Jongh, thans Feithlaan 12, Driehuis-Wester-

veld. (VII). 
382. Q. J. M. Verouden, thans Wilhelminastraat 30, Doetin

chem (IV). 
462. L. Kruijff, thans Jeroen Boschstraat 2, 's-Gravenhage. 

(V). 
86. C. H. J. van der Geld, thans Gang Halte Dierentuin 

20 B, Oud-Gondangdia, Batavia, C. (N.-I.). 
81. A. H. Biermans, thans Seeligsingel 10, Breda. (Van III 

naar I ) . 
331. J. D. van Brink, thans Lage Kanaaldijk 28, Maastricht. 

(Van IV naar VI). 
Vergadering. 

Ledenvergadering op Maandag 25 Juli 1932, des avonds te 
8 uur, in de bovenzaal van de „Beurs van Breda", te Breda 
(ingang St. Janstraat) . 

Club-bij eenkomst. 
Club-bijeenkomst op den tweeden Donderdag der maand, 

des avonds te 8 uur, in hotel „Dennenoord", te Ginneken (bij 
Breda). Introductie vrij. 

Ver. van Postzegelverz. „HoUandia", te Amsterdam. 
Secr.: J. A. KASTEIN, Koninginneweg 200, Amsterdam, Z. 

In memoriam 
N. DE BRUIJNE. 

VERSLAG van de ledenvergadering, gehouden op Zaterdag 
25 Juni 1932, in hotel „Krasnapolsky", te Amsterdam. 

Tegen half negen opent de voorzitter de door 45 leden be
zochte vergadering, de laatste in dit seizoen, daar we in de 
vacantiemaanden Juli en Augustus niet vergaderen. De heer 
De Roever, die geruimen tijd junior lid was en nu voor het 
eerst als gewoon lid aanwezig is, wordt als .'ïoodanig ver
welkomd. De voorzitter herdenkt hei. overlijden van den heer 
De Bruijne, vroegere jaren een zeer trouw bezoeker, later 
vooral door ziekte verhinderd onze vergaderingen bij te 
wonen. 

Ingekomen is een schrijven van den heer Woudsma, om de 
Doumer-zegels aan te schaffen en ze tegen nominaal ver
krijgbaar te stellen. De voorzitter zegt, ,lat we toch onkosten 
zullen hebben en daarom het zegel even goedkoop bij de han
delaren kunnen krijgen. Daarna een schrijven van den lieer 
Bulthuis, om de nieuwe emissies op afzonderlijke bladen in 
het Maandblad af te drukken om deze als een soort supple
ment op den catalogus te hebben, opdat men niet steeds elk 
jaar een nieuwen catalogus behoeft te koopen. Dit stuit o.a. 
op druktechnische bezwaren; het is veel eenvoudiger het Bul
letin Mensuel van Yvert aan te schaffen. 

De notulen der vorige vergadering worden goedgakeurd. 
Hierna leidt de heer Zwolle, naar aanleiding van den oproep 
van het voorloopig comité over het boek Vellinga over de 
Nederlandsche afstempelingen in het laatste Maandblad, dit 
onderwerp in en stelt voor een gift ter beschikking te stellen. 
Na uitvoerige besprekingen wordt met algemeene stemmen 
besloten voorloopig een gift van ƒ 100 te doen en na de Bonds
vergadering te zien of deze gift verhoogd moet worden. 
Tevens wordt besloten stappen te doen tot afschaffing van 
de vóór-vergadering van den Bond, doch meer regelmatig con
tact te hebben, wanneer zulks noodig is. 

Na de pauze wordt een ^veiling gehouden van 33 kavels. 
Voor de rondvraag blijkt niets bijzonders te zijn. Na de ver-
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loting onder de aanwezigen, wenscht de voorzitter allen een 
genoeglijke vacantie en een tot weerziens in September, waar
na hij de vergadering om half elf sluit. 

W. G. Z. 
Bedankt als lid. 

mr. J. H. Vuijstingh, Utrecht. 
Adresveranderingen. 

H. W. van Triebt, Beethovenstraat 158, Amsterdam, Z. 
Th. H. de Haan, Amstelveenscheweg 671, Amsterdam, Z. 

Nummeropgave. 
154. S. Roodenburg, Amsterdam. 

15. A. Volmer, Amsterdam. 
18. A. Volkmaars, Nunspeet. 
96. P. Klokkemeijer, Amsterdam. 

110. J. B. M. Schoonhoven, Am.sterdam. 
42. A. Puchs, Amsterdam. 

Mededeeling. 
In de maanden .luli en Augustus werden geen verga

deringen gehouden. 

Utrechtsche PhilatelistenVereeniging, te Utrecht. 
Secret.: K. H. J. VAN HULSSEN, Brigittenstraat 17, Utrecht. 

I In memoriam 1 
I. J. J. VAN ASSUM, 

t 11 Juni 1932. 

KORT VERSLAG van de algemeene vergadering op Dinsdag 
28 Juni 1932 in het hotel „Des Pays Bas", te Utrecht. 

Aanwezig 28 leden en 4 introducé's. Om ongeveer 8.15 uur 
werd deze vergadering door den voorzitter, den heer De Bas, 
gepend, die meer in het bijzonder welkom heette den eere
voorzitter, mr. De Beer, die hedenavond als spreker zou op
treden, en de aanwezige introducé's, de beeren P. C. Korte
weg, Schoufour, Weissmann en Gathier en het lid dr. Frenkel 
uit Rotterdam. Nadat de notulen der vorige vergadering on
veranderd goedgekeurd waren, werd het meerendeel der in
gekomen stukken voor kennisgeving aangenomen. 

Mededeeling werd gedaan van het overlijden van ons lid, 
den heer I. J. J. van Assum op 11 Juni 1.1., waarna de brief 
van het Bondsbestuur, d.d. 19 Juni 1932, in zake de Suri
naamsche weldadigheidszegels als antwoord op het schrijven 
van de U. Ph. V., d.d. 1 Februari t.v., werd voorgelezen. Uit 
den brief van het Bondsbestuur bleek duidelijk, dat dit een 
particulier ingezonden stuk verward heeft met het schrijven 
van de Vereeniging. Het ontwerpantwoord op den brief van 
het Bondsbestuur werd voorgelezen en met algemeene stem
men goedgekeurd. 

Hierna las de voorzitter een kennisgeving omtrent het over
lijden van den Bondssecretaris. den heer Mijnssen, uit „De 
Telegraaf" voor. Door zich eenige oogenblikken van de zetels 
te verheffen, werd diens nagedachtenis door de aanwezigen 
geëerd. Besloten werd, namens de U. Ph. V. een condoleantie
brief aan het Bondsbestuur te zenden. 

Vervolgens deelde de voorzitter mede, dat van den directeur 
van het postkantoor te Utrecht een schrijven werd ontvangen, 
dat deze en de adj.directeur door verschillende omstandig
heden deze vergadering niet konden bijwonen. 

Hierna hield de eerevoorzitter mr. De Beer een bespreking 
omtrent de eerste emissie van Nederland, welke hij na afloop 
toelichtte door het ter bezichtiging stellen en bespreken zijner 
keurige collectie zegels. Met aandacht werd deze bespreking 
door alle aanwezigen gevolgd, waarna de voorzitter den heer 
De Beer namens allen bedankte voor zijne gehouden causerie 
en voor het ter bezichtiging stellen zijner collectie. 

Bij het debat bracht de heer Evers in de eerste plaats een 
woord van hulde en dank aan mr. De Beer voor de wijze, 
waarop hij zijn bespreking heeft ingekleed. Hij deelde mede, 
dat de bedoeling van zijn artikel geweest is zoo neutraal 
mogelijk te zijn, zonder anderen daarbij aan te vallen of hun 
werk af te kammen. Hij zou het zeer op prijs stellen en zeer 
gewenscht achten, wanneer de Bond zou overgaan tot publi

ceering der officieele documenten omtrent de emissie 1852, 
waarmede meer zou bereikt worden dan met reeds gepubli
ceerde oncontroleerbare en verdraaide gegevens. Hierna kon 
de heer Korteweg door tijdsgebrek slechts enkele korte op
merkingen geven op het betoog van den heer Evers, die door 
laatstgenoemde beantwoord werden. 

Nadat nog enkele vragen en opmerkingen van de beeren 
Baljet en Moesman over dit onderwerp beantwoord waren, 
volgde de verloting. 

Na veiling en zichtzending werd deze vergadering oth 10.45 
uur opgeheven. K. H. J. v. H. 

Candidaatlid. 
A. Wisse, Frederik Hendrikstraat 64, Utrecht. 

Overleden. 
I. J. J. van Assum, Barbarossastraat 49, Nijmegen. 

Bedankt als lid met 1 September. 
mr. C. J. van Arkel, Spinozastraat 13, Amsterdam. 
W. J. L. Weiler, Sweelinckstraat 18a bis, Utrecht. 
J. Dercksen H.Mzn., Krugerlaan 85, Gouda. 
K. van Wijk, Kattensingel 82, Gouda. 

Vergaderingen. 
Bestuursvergadering op Dinsdag 20 September 1932. 
Algemeene vergadering op Dinsdag 27 September 1932. 

Internat, Vereen. „Philatelica", te 'sGravenhage. 
Secret.: J. N. H. VAN REST, Copernicusstraat 89, Den Haag. 

VERSLAG der algemeene vergadering op Woensdag 22 Juni 
1932, in „Victoria", Spuistraat, Den Haag. 

Aanwezig 51 leden. De voorzitter, de heer C. J. Reijerse, 
opent de vergadering met de mededeelingen. Zegels voor de 
verloting zijn geschonken door den heer Scharrenburg; ten 
bate der kas door den heer Van der Houwen; voor de jaar_ 
lijksche verloting door den heer Van Leijden. Ter rondgang 
zijn aanwezig verschillende curiosa van de beeren Van der 
Houwen, Lorang en Meslier, en de tijdschriften der biblio
theek. 

Van het bestuur zijn de beeren C. van der Willigen en 
mevrouw JenezonDen Hertog met kennisgeving afwezig. 

Een onzer oudleden schonk de bibliotheek 5 jaargangen 
van het Maandblad. De notulen der voorgaande vergadering 
worden goedgekeurd, nadat de heer Van der Houwen had op
gemerkt, dat niet hij zich zoo had uitgedrukt als in het ver
slag staat in den zesden regel. De heer Roodschild laat 
eenige gegevens omtrent nieuwe Belgische zegels circuleeren. 

De ledenverkiezing geeft 42 stemmen vóór en 7 blanco. 
De verloting brengt den heer V. A. Kramers den eersten 

prii's. Hierna veiling. 
Bij de rondvraag wijst de heer Van Leijden erop, dat z. i. 

in het historisch overzicht van „Philatelica" in het jubileum
boek niet genoeg de verdiensten van ■ de beeren Trouw en 
Van der Willigen naar voren zijn gebracht. Verder komen nog 
aan het woord de beeren Van der Houwen, Van Rest en do 
voorzitter, die meteen de vergadering sluit. J. N. H. v. R. 

Nieuwe leden. 
517. C. Keuzenkamp, Geraniumstraat 15, Den Haag. 
553. J. H. Hart, Acaciastraat 55, Den Haag. 
Vorige opgave moet zijn: 378 Jensen, Amsterdam, niet 398. 

Blijft lid. 
42. M. A. Dutrieux, s.f. Bogo Kidoel, Halte Papar, 55/o/a, 

Kediri (Java). 
Candidaatleden. 

F. W. Naujoks, Buitenruststraat 40, Voorburg. (Voorgesteld 
door W. J. Boerman). 

G. Post, Corn, van der Liinstraat 85, Den Haag. (Voorge
steld door J. van den Brink). 

Adresveranderingen. 
80. G. Th. Slothouber, luit.kol. der art., Halmaheirastraat 8, 

Bandoeng (Java). 
171. C. Hagen (uit Batavia), p/a D. A. Lintvelt, Arnhemsche

weg A 52, Brummen, 
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524. Abr. Keuzenkamp, Den Haag ? ? 
J. H. H. E. Backus van Steijl naar Harddraverstraat 14b, 

Rotterdam. 
Jos. Haussen van Tiel naar Nieuwstraat 22, Maastricht. 

72. C. K. Baas, Kleverparkweg 210, Haarlem. 
Vergaderingen. 

Bestuursvergadering te 7% uur, ledenvergadering te 8 uur, 
in hotel Victoria, Spuistraat, Den Haag, op Woensdag 27 
Juli 1932. 

(Ledenvergadering steeds den 4en Woensdag der maand). 
1. Opening. 2. Mededeelingen. 3. Notulen. 4. Ledenverkie

zing. 5. Verloting. 6. Veiling. 7. Rondvraag. 8. Sluiting. 
Vergadering afdeeling Dordrecht (Ie secretaris: A. Rou

wenhorst, Celebesstraat 29), den len Woensdag der maand. 
Vergadering afdeeling Tiel (secretaris: J. Sonneveldt), den 

2en Donderdag der maand in hotel „Corbelijn". 
Vergadering afdeeling Goes en omstreken (secretaris: H. 

Derex, Westwal 30b, Goes), den 3en Woensdag der maand. 
Vergadering afdeeling Venlo (secretaris: F. Groeneboer, 

Groote Lambertusstraat 57, Blerick), den 2en Maandag der 
maand: 7'/, uur bestuursvergadering, 8 uur ledenvergadering 
in de zaal van den heer Janssen de Beer, Vleeschstraat, Venlo. 

Vereen, van Postzegelverz. „De Globe", te Arnhem. 
Secretaris: C. RAADSVELD, Apeldoornscheweg 114, Arnhem. 

KORT VERSLAG van de vergadering van Dinsdag 28 Juni 
1932, des avonds te 8 uur, in restaurant „National", te 
Arnhem. 

Aanwezig zijn 16 leden, onder wie 3 dames. Na een ope
ningswoord van den voorzitter worden de notulen van de 
vorige vergadering gelezen en goedgekeurd. Aangezien geen 
stukken waren ingekomen, werd meteen overgegaan tot het 
aannemen van den heer P. Gordon te Rotterdam als lid onzer 
Vereeniging, terwijl door den heer Feddema als candidaat-lid 
werd opgegeven H. van den Elzen. 

Daar niemand van de aanwezigen iets voor de rondvraag 
had, kon direct de gewone maandelijksche verloting plaats 
hebben. Nadat deze gehouden was en de voorzitter de aan
wezigen een prettige vacantie had toegewenscht, werd de ver
gadering gesloten, waarna nog een zeer geanimeerde verlo
ting volgde, waarvoor door verschilende leden postzegels be
schikbaar waren gesteld. C. R. 

P.S. Het bestuur zal nog twee leden aanzoeken, die de com
missie zullen vormen voor het nazien van de rekening van 
den penningmeester. 

Nieuw lid. 
48. P. Gordon, Kortekade 24a, Rotterdam. 

Candidaat-lid. 
H. van den Elzen, Rijnkade 34, Arnhem. (Voorgesteld door 

C. R. Feddema). 
Adresverandering. 

8. W. van Duuren wordt Hendrik van Viandenstraat 33, 
Amersfoort. 

Bekendmaking. 
In Juli en Augustus worden geen vergaderingen gehouden. 

Philatelistenclub „Rotterdam", te Rotterdam. 
Secret.: P. JORISSEN P.Czn., Pr. Julianalaan 73, Rotterdam. 

Adresverandering. 
J. H. Stok, thans Beukenlaan 77, Schiebroek. 

Ned. Phil. Vereen. „Op Hoop van Zegels", te Haarlem. 
Secr.: H. WEIJENBERGH, Oranje-Nassaulaan 26, Overveen. 

Adreswijzigingen. 
225. W. van Dijk wordt Joh. Bosboomlaan 1, Heemstede. 
154. P. J. van Daalen wordt Duinlustparkweg 21, Bloemen-

daal. 
79. P. H. Steenmeijer wordt Spaarnrijkstraat 59, Haarlem. 

Philatelisten-Vereeniging „Groningen", te Groningen. 
Secr.: J. VAN DER WARF, Nw. Ebbingestr. 111, Groningen. 

KORT VERSLAG van de vergadering van Maandag 27 Juni 
1932, gehouden in café Suisse, te Groningen. 

Wegens uitstedigheid van den voorzitter opent de vice-voor-
zitter, de heer T. Bakker, tegen half negen de vergadering, 
waar ondanks het prachtige zomerweer nog een 18-tal leden 
aanwezig zijn. In zijn openingsspeech heet de voorzitter allen 
welkom en maakt vervolgens melding van het overlijden van 
ons oud-lid, den heer F. Cleij, aan wiens nagedachtenis hij 
eenige woorden wijdt. De secretaris leest vervolgens de no
tulen, welke ongewijzigd worden goedgekeurd. Bericht van 
verhindering is ingekomen van de beeren K. F. Kleiman en 
P. van de Wint. 

De beeren J. Beukema en R. A. Meiborg hebben tijd
schriften geschonken, welke in dank worden aanvaard en be
stemd voor leesportefeuille en bibliotheek. 

Van een der bestuursleden is voor de bibliotheek in dank 
ontvangen „Stamp Collecting" door Stanley Phillips, dat bij 
de aanwezigen circuleert, opdat allen het kunnen inzien. 

Met algemeene stemmen worden vervolgens als afgevaar
digde naar de Bondsvergadering te Vlissingen en eventueele 
plaatsvervanger gekozen respectievelijk de beeren K. F. Kiel-
man en B. Tieman. De voorzitter wijst op het bezwaar, dat 
de Bondsvergaderingen altijd op Zaterdag en Zondag worden 
gehouden, waardoor verschillende groepen van leden deze 
bijeenkomsten nooit kunnen bijwonen. Besloten wordt dit 
onderwerp ter tafel te brengen. Hierna circuleeren een boekje 
met zegels met de Bossche tanding van den heer F. J. van der 
Sman en een briefkaart, welke bij den laatsten Zeppelin-tocht 
boven ons land alhier is uitgeworpen. Na een woord van dank 
wordt er gepauzeerd. De heer dr. J. van der Spek gebruikt 
deze gelegenheid om velen der aanwezigen met de laatste 
nieuwtjes te verblijden. Op de vergadering zijn ook reeds aan
wezig de nieuwe pengowaarden van Hongarije, dank zij de 
activiteit van den heer K. A. Cleij. 

Na de pauze heeft eerst een verloting plaats van eenige 
mooie series, daarvoor in dank ontvangen van de beeren A. C. 
Sietinga, R. A. Meiborg en ir. W. A. B. Meiborg. Vervolgens 
houdt de heer T. Bakker een gezellige causerie over „De 
Puntstempels van Nederland", daarbij wijzend op het interes
sante van dit gebied. Aan het einde van zijn betoog toont 
spreker ons zijn keurige collectie. Een hartelijk applaus ver
tolkt den heer Bakker den dank der vergadering, welken de 
secretaris hierna onder woorden brengt. 

Na een veiling van eenige mooie kavels sluit de voorzitter 
de vergadering. J. v. d. W 

Vergadering. 
In de maand Juli wordt geen ledenvergadering gehouden. 

De eerstkomende ledenvergadering zal D. V. gehouden wor
den op Maandag 22 Augustus 1932, te S% uur, in café 
Suisse, te Groningen. 

Philatel.-Vereeniging „Zuid-Limburg", te Maastricht. 
Secretaris: J. HERMANS, Alex. Battalaan 20, Maastricht. 

KORT VERSLAG van de vergadering van Maandag 27 Juni 
1932, in de bovenzaal van de sociëteit „Momus", Vrijt
hof, te Maastricht. 

Om 8.15 uur opent de voorzitter met een hartelijk woord 
van welkom de vergadering, die door 18 leden is bezocht en 
deelt mede, dat de vice-voorzitter en de commissaris van de 
rondzending met kennisgeving afwezig zijn. De notulen wor
den voorgelezen en gearresteerd. De heer J. D. van Brink, die 
als candidaat-lid is voorgedragen, wordt bij acclamatie als 
lid aangenomen. Met een voorstel van den voorzitter, om in 
de vacantiemaanden Juli en Augustus geen bijeenkomsten te 

Voorgesteld als lid. 
F. Hochheimer, Heerengracht 106, Amsterdam, C. 
mevr. J. S. Stolp-Ploeg, wed. van den heer Jac. Stolp, Rusten-

burgerlaan 23, Haarlem. 
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houden en de eerste bijeenkomst, beurs-avond, te doen plaats 
hebben op Maandag 5 September a.s., gaat de vergadering 
accoord. Daar niemand van de rondvraag gebruik maakt, 
wordt overgegaan tot de gratis-verloting en daarna de ge
bruikelijke kienpartijen, waarna sluiting omstreeks half elf. 

J. H. 
Nieuw lid. 

1. J. D. van Brink, Lage Kanaaldijk 28, Maastricht. 
Volgende bijeenkomsten. 

In de vacantiemaanden Juli en Augustus geen bijeenkomst. 
De eerste bijeenkomst, beurs-avond, zal plaats hebben op 
Maandag .5 September a.s. in de bovenzaal van de sociëteit 
„Momus", Vrijthof, te Maastricht, des avonds te 8 uur. 

Postzegelvereeniging „Heerlen", te Heerlen (L.)-
Secretaris: P. SCHOENMAKERS, Saroieastraat 48, Heerlen. 

KORT VERSLAG van de vergadering van Maandag 27 Juni 
1932, des avonds te 8 uur, in hotel Roberts, te Heerlen. 

De voorzitter opent met een woord van welkom de verga
dering, waarna de secretaris de notulen voorleest, welke on
gewijzigd worden goedgekeurd. Ontvangen is het 2e pros
pectus van de „Wipa" te Weenen, alsmede een gebonden 
exemplaar van het jubileumboek. Dit boek wordt druk be
sproken. Een ieder is vol lof over het werk van de beeren 
Van Brink en Smoulders, dat aller verwachtingen overtroffen 
heeft. Wij brengen langs dezen weg onzen dank. 

De candidaat-leden worden met algemeene stemmen als lid 
aangenomen. Bij de rondvraag worden de zegels voor vreem
delingenverkeer besproken, waarvan de voorstellingen niet 
erg duidelijk zijn. Besloten wordt in Juli en Augustus niet 
te verga^deren. Na de maandelijksche verloting wordt de ver
gadering gesloten. F. S. 

Nieuw lid. 
F. Bloemen, te Wijchen. 

Candidaat-lid. 
R. Horst, Schoolstraat 3, Rumpen. 

Adresveranderingen. 
Q. Driessen, Beuzenraderweg 14, Heerlen. 
W. van Duuren jr., Hendrik van Viandenstraat 33, Amers

foort. 
G. Verbeek, Beuzenraderweg 70, Heerlen. 

Vergadering. 
In de maanden Juli en Augustus wordt geen vergadering 

gehouden. 

Postzegelvereeniging „Helder", te Helder. 
Secretaris: J. POLLING, De la Reijstraat 4, Helder. 

KORT VERSLAG der vergadering, gehouden op Vrijdag 24 
Juni 1932, in de zaal van den heer Van Weelde, Helder. 

Te ruim half negen opent de voorzitter, de heer Habig, 
met een kort woord van welkom de vergadering. In het bij
zonder wordt welkom geheeten de heer A. Keijer, als gast 
aanwezig. 

De secretaris krijgt gelegenheid tot voorlezing der notulen, 
welke onveranderd worden goedgekeurd. De heer Walter deelt 
mede, dat het gesprokene naar aanleiding der dure zegels 
door hem niet bedoeld is aan het adres van den heer Van 
Praag; hij meende dit te moeten zeggen. 

Een paar ingekomen stukken, betrekking hebbende op het 
voorgaande, worden voorgelezen. Een schrijven van den heer 
Van den Berge uit Den Haag was zeer vriendschappelijk en 
gaf eenige nuttige wenken. Een schrijven van den handelaar 

Ederzeel uit Amsterdam ontlokte aan een der leden de mede-
deeling van zijn bevindingen van zeer recenten datum, welke 
nu juist niet als goed werden beschouwd. Megededeeld wordt, 
dat de Amsterdamsche Postzegelhandel bereid is om zegels 
voor de rondzending te leveren tegen 2 ^ cent de franc, 
waarvan bereids vijf boekjes zijn binnengekomen. 

Een bestuursvoorstel om in principe te besluiten tot deel
name aan het garantiefonds voor uitgifte van het boek Vel-
linga, werd met algemeene stemmen aangenomen. 

Medegedeeld wordt, dat het Bondsbestuur ons voorstel tot 
afschaffing van de Maart-vóórvergadering met een kleine 
wijziging heeft overgenomen. 

Van de rondvraag wordt geen gebruik gemaakt, zoodat het 
officieele gedeelte is afgeloopen. De wedstrijd over Nederland 
nr. 20 brengt den heer Van Grunningen het grootste aantal 
stemmen alsmede den prijs. De maandvreloting brengt twee 
gelukkigen. 

Verder wordt de avond gezellig doorgebracht en wordt om
streeks half elf geëindigd. J. G. J. P. 

Candidaat-lid. 
A. Keijer, Anjelierstraat 2, Helder. 

Adresverandering. 
jhr. F. E. de Kock^) wordt p/a mevrouw Tegelaar, Tegal-

sarie 55, Soerabaja (Java). 
Vergadering. 

Vergadering op Vrijdag 22 Juli 1932 in de gewone zaal. 
Wedstrijd over zegel Nederland nr. 10. 
') Volgens de cartotheek is de naam F. E. de Kok. Adm. 

Nieuwe Philatelisten-Vereeniging, te Groningen. 
Secretaris: H. STIENSMA, Graaf Adolf straat 90a, Groningen. 

KORT VERSLAG van de vergadering, gehouden op Donder
dag 23 Juni 1932, des avonds te 8K uur, in café „De 
Pool", Groote Markt, te Groningen. 

De voorzitter opent de vergadering en verzoekt den secre
taris voorlezing der notulen van de vorige vergadering, welke 
onveranderd worden goedgekeurd. 

Ingekomen is een schrijven van den heer Steenaart te 
Drachten, waarin deze verzoekt, ook namens den heer Grup-
stra, om in het rondzendingsverkeer te worden opgenomen. 
Voorts kwam ter tafel een zichtzending van den heer Suther
land. Van den secretaris gingen rond de nieuwe herinnerings
zegels (Sokol) van Tsjecho-Slowakije. 

Besloten werd in de maanden Juli en Augustus geen ver
gadering te houden. 

Door ondergeteekende zal het falsificaten-album in orde 
worden gemaakt en worden de leden beleefd verzocht even
tueel in hun bezit zijnde falsificaten voor dit doel af 
te staan. Ter uitbreiding van onze bibliotheek zullen de 
laatste uitgaven van Kohl's Handboek worden besteld. H. S. 

Vergadering. 
De eerstvolgende vergadering zal worden gehouden op 

Donderdag 22 September 1932, des avonds te 8>i; uur, in café 
„De Pool", Groote Markt, te Groningen. 

Postzegelvereeniging „Zeeuwsch-Vlaanderen". 
Secretaris: G. TIMMERMAN, De Blokken 5, Terneuzen. 

KORT VERSLAG van de algemeene vergadering, gehouden 
op Zaterdag 18 Juni 1932, des namiddags te 2 uur, in het 
clublokaal „Hotel de Nederlanden", te Terneuzen. 

De voorzitter open de vergadering, waarna de secretaris 
de notulen van de vorige vergadering voorleest, welke onver
anderd worden goedgekeurd. 

Il 
D e e e r s t v e r s c h e n e n B r i t s c H e K o l o n i a l e Z e g e l s . Ik maak hiermede bekend, dat ik uit elkaar heb gehaald een waardevolle collectie, 

waarvan de zegels alle in goede conditie zijn. — Mooie zichtzendingen kunnen op verzoek toegezonden worden tegen een-derde van den catalogus-prijs. 
Referentiën verzocht. ~ J . B I R D , 6 Vi les t f lIU R o a d , I ^ o n d o n , S . W. 1 8 . 
Daar de prijzen in Engelsch geld zijn, wordt daardoor een verdere belangrijke korting verkregen. (93) b 
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Ingekomen is een schrijven der Vereeniging „Vlissingen" 
voor de te houden tentoonstelling van 27 tot en met 29 
Augustus a.s. Als afgevaardigden worden benoemd de Heeren 
D. E. Wolfert te Terneuzen en J. Hommes te Nieuwdorp 
(Z.-B.), die beiden de benoeming aannemen. Als aanmoedi
gingsprijs zal beschikbaar worden gesteld een verguld zil
veren legpenning. 

De ingekomen nieuwe uitgiften worden rondgedeeld en de 
nog te verschijnen worden door den voorzitter opgenomen. 

Van de rondvraag wen seht geen der aanwezigen gebruik 
te .maken. 

Hierna sluit de voorzitter de vergadering, na nog mede
gedeeld te hebben, dat de volgende vergadering zal plaats 
hebben op Zaterdag 17 September 1932. G. T. 

Adresverandering. 
W. van Duuren jr. wordt Hendrik van Viandenstraat 33, 

Amersfoort. 
Vergadering. 

Vergadering op Zaterdag 17 September 1932, in het gewone 
clublokaal. 

Vereeniging van Postzegelverzamelaars „Helmond". 
Secretaris: C. G. KNOL, Emma straat 40, Helmond. 

KORT VERSLAG der vergadering van Maandag 27 Juni 
1932, in de groote bovenzaal van het „Oud Stadhuis", te 
Helmond. 

Niettegenstaande het zomerseizoen was toch een groot deel 
der leden aanwezig, toen de voorzitter omstreeks 9 uur het 
officieele gedeelte der vergadering opende. De notulen, reeds 
in het Maandblad verschenen, werden onveranderd goed
gekeurd. Het candidaatlid, de heer C. M. Hilgardenaar, werd 
met algemeene stemmen tot lid toegelaten. De voorzitter 
wenschte hem, die ter vergadering aanwezig was, hartelijk 
welkom. Met dit nieuwe lid heeft onze jonge vereeniging 
haar eerste vijf en twintig-tal volgemaakt. Met wat propa
ganda onder de vele postzegelverzamelaars-niet-leden, dio 
ook te Helmond nog aanwezig zijn, moet het niet moeilijk 
zijn, dit aantal binnen afzienbaren tijd te verdubbelen. 

Thans kwam aan de orde de veiling van een 32 kavels van 
meest oude en mooie zegels. Nadat eerst eenige besprekingen 
hadden plaats gevonden over de beste wijze van veilen, had 
deze ten slotte een vlot verloop. Alle kavels werden verkocht 
tot een totaal verkoopbedrag van omstreeks ƒ 80,—. 

Op de inschrijving op de Rijksveiling had men tot heden 
niets gehoord, waaruit de conclusie kon worden getrokken, 
dat aan de leden onzer Vereeniging geen kavels werden toe
gewezen. 

De secretaris liet onderwijl de toegezonden „nieuwtjes" 
circuleeren, om de bestellingen daarop te kunnen noteeren. 

Het was reeds ver over elven, toen de laatste kavel was 
geveild, zoodat er dezen avond voor onderling ruilen niet 
veel tijd overschoot. Nog werd besloten, gedurende de zomer
maanden Juli en Augustus geen vergaderingen te houden. Het 
bestuur werd gemachtigd de vergadering in September op 
een door hem gewenschten datum uit te schrijven, welke dan 
in het Augustus-nummer van het Maandblad zal worden 
gepubliceerd. C. G. K. 

Nieuw lid. 
25. C. M. Hilgardenaar, Mierloscheweg 86 D, Helmond. 

Adreswijziging. 
W. van Duuren jr. wordt Hendrik van Viandenstraat 33, 

Amersfoort. 
Bekendmaking. 

In de maanden Juli en Augustus worden geen vergade
ringen gehouden. 

's-Hertogenbossche Ver. van Postzegelverzamelaars. 
Secr.: F. F. G. SCHEEFHALS, Kempenlandstr. 17, 's-Bosch. 

VERSLAG van de ledenvergadering op Dinsdag 7 Juni 1932. 
De opkomst was zeer bevredigend, vooral omdat dit de 

laatste vergadering gold voor dezen zomer; dit wegens den 

vacantietijd. De voorzitter, de heer Jac. Roelands, opent te 
Sj4 uur de vergadering en heet de 14 aanwezige leden van 
harte welkom; tevens werd door den heer J. Rademaker ge
ïntroduceerd de heer N. Seijs. De notulen der vorige verga
dering werden door den secretaris voorgelezen en onver
anderd goedgekeurd en vastgesteld. 

Onder de ingekomen stukken waren o.a. een prospectus 
der Wipa te Weenen, een veilingcatalogus der firma Max 
Pool te 's-Gravenhage en een prospectus voor de driemaande-
lijksche veiling vanwege het hoofdbestuur der posterijen te 
's-Gravenhage. Ook werd door bemideeling van den directeur 
van het postkantoor alhier een nieuwe lijst ontvangen van 
de aan het verzamelaarsloket verkrijgbare Nederlandsche en 
koloniale zegels, waarvan bereids reeds aan enkele leden een 
afschrift werd gezonden, terwijl de andere leden dit eerst
daags kunnen tegemoet zien. 

Het lang verbeide jubileumboek, een prachtwerk van het 
Nederlandsch Maandblad voor Philatelie, werd aan de leden 
uitgereikt en door hen bijzonder geprezen. Op voorstel van 
den voorzitter werd besloten een dankbetuiging te zenden aan 
den Raad van Beheer voor de totstandkoming van dit stan
daardwerk, alsook voor het ingekomen exemplaar, geschonken 
voor het archief der Vereeniging, waarmede alle leden una
niem instemden. (Dit is intusschen reeds geschied). 

Daarna ving de gratis-verloting aan, waarvoor door het 
bestuur 5 mooie prijzen waren beschikbaar gesteld, en waar
mede de gelukkige winnaars hun verzameling met eenige 
exemplaren konden verrijken. Van de rondvraag v.'evd door 
niemand gebruik gemaakt, waarop de voorzitter deze ge
animeerde vergadering omstreeks 10 uur sloot, de laden nog
maals dankend voor de goede opkomst, hen tevens aanspo
rend tijdens de rustmaanden krachtig actie te voeren voor 
het aanbrengen van nieuwe leden. Na afloop der vergadering 
gaf de heer N. Seijs voornoemd zich als lid onzer Vereeniging 
op. Daarna bleef men nog gezellig bijeen, den avond verder 
doorbrengend met ruilen en handelen. F. F. G. S. 

Nieuw lid. 
N. Seijs, Laurissard lez Lille (Frankrijk), tijdelijk te 's-Her-

togenbosch verblijvend in Hotel Central, Markt 51. 
Adresverandering. 

A. Benink, Hinthamerstraat 34, 's-Hertogenbosch. 
Vergadering. 

De eerstvolgende vergadering zal worden gehouden op 
Dinsdag 1 September 1932. 

Vrflwillige bij
dragen voor 't 
Jubileum-boek 
kunnen op het 
Gironummer 
37183 v . l . CA. 
SMËULDERS 
gestortworden. 

KILO'S. 
Gegarandeerd onuitgezocht en ongesorteerd. Direct van 
de diverse postbesturen betrokken, 
Z i v e d e n . Nieuwste regeeringsleveringin origineel 
verzegelde i kilo-pakketten. Een schitterende samen-
steUing, waarover wij reeds legio tevredenheidsbetui-
gingen ontvingen, r kilo franco I 5 , 3 0 . 
D e t i e t n a r k e n . Origineel verzegelde kilo's, 
bevattende zeer dikwijls r, 2, 10 Kronen, kankeruitgif
ten, enz. I kilo franco f 3,73^ 
IV O o n v e r e n . Orig. van de post (niet verzegeld), 
uit de jaren 1924/30, met veel herinneringszegels, pro-
visonen, porto's, enz. i kilo franco f S » 7 S . 
H o n g a r i j e - Orig. van de post (niet verzegeld). 
Postpakket- en vrachtbnefstrooken uit de jaren 1922-23, 
met veel Madonna's, enz. i kilo franco f 2 , S O > 
S j j ^ i v i t s e r l a n d . Orig. van de post (niet verze
geld). Postpakket- en postwisselstrooken gefrankeerd 
met Zwitsersche zegels van 5 c. tot 3 fr. in verschil
lende emissies (geen Pro Juventute!) i kilo fr. f 3 » S O . 
Voor Indië f 0,75 per pakket hooger. Wanneer diverse 
kilo's tezamen worden genomen, worden de prijzen 
wegens de mindere portokosten voordeeliger. Toezen
ding na ontvangst van het bedrag of onder rembours. 

Auf der Heide's Postzegeihandel, 
H i l v e r s u m , Postbus i, Giro 1700. 

A m s t e r d a m , Gra\enstraat 17 a.d. N. kerk 
^ (7^) 
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WAAROM INDO-CHINA DE DAMES WEERT. 

In het vorige numer meldden wij, dat bij de prijsvraag voor 
nieuwe zegels het beding is gesteld, dat dames niet mogen 
worden afgebeeld. Eerlijk bekenden wij niet te weten, waar
aan deze „uitsluiting" te danken was. Een onzer lezers is zoo 
vriendelijk de volgende verklaring te geven. 

Op de serie van 1907 werden, zooals bekend, verschillende 
leden van het zwakke geslacht afgebeeld. Het bleek nader
hand, dat de teekenaar de vrijmoedigheid had gehad daarop 
o.m. dames uit Saigon af te beelden, van wie bekend was dat 
zij het leven al heel luchtig opvatten. Dit heeft een soort 
schandaaltje verwekt, zoodat het vermoeden voor de hand 
ligt, dat men daarom thans den zekersten weg wil bewandelen. 

Lil A D V E R T E N T I Ê N i 
Prijs dezer advertenties: 
f 0,75 bi) vooruitbetaling. 
Poatz. werden niet in betaling gen. 

Nederland en Koloniën, 
gebruikt en ongebruikt, typen, tandingen, 
ver onder alle prijslijsten, in prima kwaliteit, 

koopt U bij: VAN SEVENTER's 
Postzegelhandel, Nieuwstraat 31, 
R'dam. ZENDT MANCO-LIJSTEN. (83) 

T e I c o o p s Luchtpostzsgels op omslagen 
met aankomststempels. Album Ned. en Kol., 
Ka-Be, schroefband. Niet gebruikt. Postzegels 
Ned. en Kol. op aanvraag. T e k O O p 
g e v p a a g d : Luchtpostzegels ongebr., 
o.a. Epypte 1,2. B. H. Farret Jentink, 
Van Aerssenstr. 150, Oen Haag. (112) 

VAN SEVENTER's Postzegelhandel, 
NIEUWSTRAAT 31, ROTTERDAM, 
levert tegen zeer billijke prijzen Euro
pa en Overzee. Speciaal adres voor 
H. H., die typen, enz. verzamelen. 

Zichtzendingen tegen referentiën. 
Levering volgens mancolijsten. (82) 

Te koop gevraagd: 
Nederl. en Ned.-Ind zegels, afgeweekt en 
gesorteerd, per loo en per looa Aanbiedingen 
met prijsopgave aan P. Gordon, 
Kortekade 2 4 a , Rotterdam. ( m ) 

V E R K O O P V A N 
meerdere betere zegels tot zeer lage prijzen. 
Vraagt vrijblijvend zichtzending. Ruime keuze. 

Opgave van referentie verzocht. 
M. J. H. Toorens, - Stationsweg 2, 
Den Haag, Telefoon 117133. (no) 

Tekst dezer Annonces 
voor den 5̂ « in te zenden 
aan de Administratie. 

Te koop gevraagd Uitgezocht kllogoed 
van Nederland; ook de slechtste kwaliteit, 
mits goedkoop, en groote kwantiteit. 
Aanbieding aan Ned. Postzegelbeurs, 
stationsweg 2, Den Haag. (109) 

DE DALING VAN HET POND 

[ biedt een sterk disconto voor de verzamelaars, — 
die bij mij koopen, want al mijn zegels zijn 
geprijsd in Engelsch geld. Ik zet geen enkelen 
toeslag op mijn prijzen en de tegenwoordige 
wisselkoers biedt een geheel bijzondere gelegen
heid aan de verzamelaars en speculanten, 
die op dit oogenblik wenschen te koopen. ^ 

Mijn specialiteit: ZELDZAME BRITSCHE KOLONIALE ZEGELS van alle uitgiften, 
Zichtzendingen worden op aanvraag naar alle deelen der wereld toegezonden. 

T . A L L E N , 5, Blake Hall Road, Wanstead, London E. 11. 
(84) 

WËiïï m, PM m IHIDIL¥EßSIUI 
mm pmnË(^ËmAMmi. DS ©HYISÏÏDGP, î i. 

„De Gooische Postzegelhander, 
GROEST 88 , TELEFOON 2161. 

RUIME KEUZE IN POSTZEGELS, PAKKETTEN EN BENOODIGDHEDEN. 

AANBEVELEND, Ä. IF. 3 (113) 



X NEDERLANDSCH MAANDBLAD VOOR PHILATELIE. 16 JULI 1932. 

INKOOP, RUIL. VERKOOP. 
U ontvangt gratis onze zoo juist ver
schenen prijslijst van landen, verzame
lingen, postzegelalbums en benoodigd-
heden. Neemt proef. Wij houden ons 
aanbevolen voor toezending van partijen 
zegels, welke gij wenschtopte ruimen. 

Postzegelhandel „INSULINDE", 
Aert van der Goesstraat 19, Den Haag. 

Telefoon 556867. Giro 46266. (93) 

20 000 
verschillende, in Uw verzameling ont
brekende zegels zend ik U op zicht, 
zonder acht te slaan op den cat.-prijs, 
tegen 1-10 cent p. st. Vraag het pros
pectus over Rohr's Woolworth-zichtz. 

HAREENHAÜS RUDOLF ROHR, 
Friedrichstr. 131d, Berlin N. 24. (628) 

P R O F I T E E R ! ! 
Van het afgeloopen seizoen resten ons nog 
enkele combinaties van 3 lots. 
Deze laatste combinaties van 3 lots, volgens 
de bekende annonce, plus gratis premie van 
200 velschillende Nederland en Indië, plus 
gratis premie van 1200 zegels, voor slechts 
f 25,— ; totaal 9400 zegels. Toezending franco 
aangeteekend na ontvangst van postwissel 
of giro 118330. 
P o s t z e g e l h a n d e l „ X H E G L O B E " , 

H o o é e n d I J R 142, Z a a n d a m . (74) 

POSTZEGELHANDEL JOS. LA POUTRE, 
DEN HAAG, Zoutmanstraat 14-14a, 
Telefoon 334929. Giro 31822. 

Lid Ned. Vereenigingv. Postzegelhandelaren, 
Nederland, Brandkastserie compl 
Ned.-Indië, id. id. 
Bremen, No. 1, prachtex. 
Egypte, Taxe No. 14, id. 
Straits Settlement, No. 8, id. 

id. No. 9, id. 
id. No. 90, id. 
id. No. 74, id. 

Siam, No. 6, id. 
Nieuwste prijslijst van landenverzamelingen, 
alsmede van albums en benoodigdheden, 
wordt op aanvraag gaarne toegezonden. (88a) 

* 
* 
o 
* 
o 
o 
* 
o 
o 

f 17,25 
„ 17,25 
„ 12,50 
„ 12,50 
„ 4,25 
„ 4,25 
„ 1 1 , -
„ 5,75 
„ 1 1 , -

POSTZEGELHANDEL 

P. HOOGERDIJK, 
MOLENSTRAAT 22, 
Telefoon 112874. 

DEN HAAG. 
Gironummer 92993. 

Speciale aanbieding. 
200 
300 
100 
10(f 
150 
200 

versch. 
versch. 
versch. 
versch. 
versch. 
versch. 

150 versch. 
300 versch. 
200 versch. 
100 versch. 

versch. 
versch. 
versch. 
versch. 

versch, 

200 
200 
300 
500 
1000 
100 
800 
400 
150 
200 
100 
100 

Beieren ƒ 1,90 
België - 4,75 
Belg. Congo - 5,— 
Bosnië - 3,25 
Bulgarije - 2,75 
Danzig - 2,75 
Denemarken - 3,20 
Duitschland -0,90 
Eng. koloniën - 1,90 
Finland - 1,40 

versch. 
versch. 
versch. 
versch. 
versch. 
versch. 
versch. 

100 versch. 

■4,50 
.. 1,15 
.. 2,40 
..  5,50 
22,— 

.. 1,25 

versch. 
versch. 
versch. 
versch. 
versch. 
versch. 
versch. 
versch. 

150 versch. 
100 versch. 

versch. 
versch. 
versch. 
versch. 
versch. 

200 
100 
100 
300 
500 
100 
200 
200 

200 
75 
100 
150 
200 
300 versch. 
100 
100 
150 
WO 
150 
50 
100 

versch. 
versch. 
versch, 
versch. 
versch. 
versch. 
versch. 

Frankrijk 
Pr. koloniën
Fr. koloniën 
Fr. koloniën 
. Fr. koloniën 
Griekenland 
Hongarije  0,90 
Hongarije  2,75 
Italië  2,20 
JougoSlavië  3,90 
Luchtpost  4,25 
Luxemburg  2,25 
Memel  4,75 
Nederland  5,50 
Ned.Indië 2,20 
Noorwegen  2,40 
Oostenrijk  0,85 
Oostenrijk  3,75 
Perzië  1,75 
Perzië  4,75 
Polen 1,25 
Portugal  2,40 
Port. koloniën .'  0,85 
Rumenië  2,80 
Saargebied  2,30 
Sovjet Rusland  2,75 
Tsjecho Slowakije  1,20 
Turkije  2,60 
Turkije  5,75 
Wurtemberg  2,20 
Zweden 
Zweden 
Zwitserland 
Zwitserland 
IJsland 
IJsland 

0,70 
4.25 
1,40 
3,25 
1,90 
6,50 

— Bestellingen boven ƒ 10,— franco. — 
Vraag volledige prijslijst van pakketten 

en albums. (21) 

KBIVIVISGEVIIVG. 
In aansluiting op de vorige kennisgeving, 

deel ik nog mede, dat ik van de oprichting 
af, in 1927, tot medio April 1Q32, de leiding 
van den Postzegelhandel „Insulinde" op mij 
heb genomen. — Aan den heer N. Veldhoen 
is door mij toestemming verleend tot het 
blijven gebruiken van den naam „Insulinde". 

Reden van uittreding en verplaatsing vol
gen eventueel in het volgend nummer. 

Mijn van 1914 af bekende postzegelhandel 
blijft gevestigd Zoutmansfraat 14-14a te 
Den Haag. 

Met voortdurende aanbeveling, 
Hoogachtend, Jos. la Poutré. 
Lid der Nederl. Ver. v. Postzegelh. (88bj 

.AM tÉÉÉOÉI k * * i 

V e r k e e r s r e g e l s 
Per 10 series . f 1,75 
ïliegpost, 40, 75,1,50,4,50, 7,50 f 1,60 

10,15,60ct., p. lOser. f 1,75 
Prijscourant op aanvraag. Porto extra. 
Giro 40215. — Het is ook uw belang 
eens een zichtzending aan te vragen. 
Voor vereenigingen en clubs speciale 
reductie. Voor weinig geld kunt U 
veel open vakjes vullen. 

J o h n G o e d e , 
Brederodestraat 46, — Amsterdam,W. 

(9) 

N.V. Postzegelhandel ^^Philadelphia'', 
KRUISWEG 43, HAARLEM, 

TELEFOON 15515, 

is goedkooper. (81 

Koopt liii onze tdverteerders. 

NIEUWE UITGIFTEN. 
Zwitserland, Gothard-herdenking ƒ 0,38 
Bulgarije, vliegpost, compl - 2,75 
Bulgarije, vliegpost, 3 stuks, cpl - 1,65 
Letland, weldadigheid, compl - 0,80 
Letland, jubileum, compl - 1,35 
Italië, Dante-herdenking - 5,25 
Italië, Dante, vliegpost - 4,—-
Italië, Garibaldi-herdenking ) 
Italië, Garibaldi, vliegpost ) -4,— 
Hongarije, St. Elisabeth - herdenking - 0,50 
Hongarije, 4 hooge waarden - 9,— 
Andorra, Fransche uitgifte - 5,50 
Estland, 4 stuks -0,40 
San Marino, 5 stuks, compl - 0,85 
San Marino, 4 stuks, compl - 1,05 
IJsland, 6 stuks, nieuw - 1,35 
Franco rembours of postwissel. J . J . A . E N G E L K A M P , 

Spui 13, Amsferdam. (20) 

BANDOENGSCHE 
POSTZEGELHANDEL, 
TAMBLONGWEG 2D, BANDOENG. 

Specialiteit 
NEDERLAND EN 

KOLONIËN. 
Ka-Be ALBUMS. 

(684) 
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ZEPPELIN-POST ! 
Zuid-Amerika-vlucht 1930. Braziliaansche post met speciaal 

zegel 500 reis, groen, en aanvuUingsfrankeering, violet 
„Round-Flighf'-stempel en aankomststempel Friedrichs
hafen ƒ 4,50 

Hongarije-vlucht 1931. Brief van de thuisvlucht met speciale 
zegels van 1 en 2 p. en aanvuUingsfrankeering, groen spe
ciaal stempel, aankomststempel van Friedrichshafen ƒ 3,50 

Liechtenstein. Zeppelinpost. Kaart met speciaal zegel van 
1 fr. Brief met speciaal zegel van 2 fr., rood speciaal 
datumstempel van Vaduz, aankomststempel Lausanne 
IO.VI.31. Kaart en brief samen ƒ 3,— 

Noordpoolvlucht 1931. Brief met 2 rmk. Zeppelin-zegel ,,Po
larfahrt 1981", rood speciaal stempel, klein aankomst
stempel Leningrad ƒ 2,75 

Brief met 4 rmk. Zeppelin-zegel „Polarfahrt 1931" met lucht-
schip naar Frans-Josephland, van daar met ijsbreker ver
zonden, aan boord afgestempeld, met rood speciaal stempel 
en Malygin-stempel ƒ 5,— 

DO-X-POST ! 
Kaart met Duitsche frankeering met zwart en rood Do. X-

speciaal-stempel en zwart Braziliaansch Do. X-speciaal-
stempel, aankomststempel van Rio 22.VI.31 ƒ 5,50 

Brief met Duitsche frankeering, stempel als boven . . . ƒ 7,50 
Kaart met Zwitsersche frankeering, stempel als boven, aan

komststempel van Rio 22.IV.31 ƒ 5,— 
Brief met Zwitsersche frankeering, stempel als boven ƒ 7,50 
Brief met Liechtensteinsche frankeering, stempel a. b. ƒ 7,50 
Kaart met Braziliaansche frankeering, vertrekstempel van 

Rio 4.VIII.31, aankomststempel New-York 27.VIII.31, Bra
ziliaansch speciaal-stempel ƒ 2,— 

Brief met Braziliaansche frankeering, stempel als bov. ƒ 2,50 
AANBIEDIIVGEIV V R I J B I v U V B N D ! 

Behalve de bovengenoemde post hebben wij een njk voorzienen voorraad van nagenoeg 
alle vluchten van het luchtschip, b.v de verschillende Zuid-Amenkavluchten 1931 en 1932 
(ook contract-post), Holland-vlucht 1932, enz. Wij verzoeken UW mancolijsien. 

ZUiVLSXEIIV & C o . , B e r n , C ^ w i t s e r l a n d ) . 
P O S X R E K E I V I I V G D E N H A A G M o . 1 1 0 7 S 0 . (97) 

BUITENGEWONE AANBIEDING VAN ZEGELS 
BENEDEN DE NOMINALE WAARDE ! 

ALLES POSTFRISCH ! 
DENEMARKEN, vliegpost 4 en 5 ƒ0,70 
TSJECHO-SLOWAKIJE, 270—273 -1,35 
TSJECHO-SLOWAKIJE, porto, 55—66 -2,50 
TSJECHO-SLOWAKIJE, 242—251 -1,10 
TSJECHO-SLOWAKIJE, 263—265 - 0,80 
TSJECHO-SLOWAKIJE, 258—262 - 0,85 

20 
■ 2 , 

0,85 
1,20 
1,25 
0,40 
1,60 
3,75 
 2 25 

DENEMARKEN, 149  4*— 
IJSLAND, 138 4,—

Toezending van het nieuwe, pas verschenen nummer „Post
zegels als beleggingsobject" gratis en franco op aanvraag. 

NOORWEGEN, 132—140 
LIECHTENSTEIN, porto, 13 
ZWEDEN, 212—215 
HONGARIJE, vliegpost, 13—20 
POLEN, 343—344 
ESTLAND, 97—109 
ESTLAND, 110—112 
DENEMARKEN, 116 

• •vv^vww^vv« ■ • • ■ • 

John L. Benjamins, 
Beethovenstraat 97, 
AMSTERDAM, Z. 
POSTGIRO 173848. 
TELEFOON 21421. 

(55) 

MaiaiseAanbieding. 
Nederland, 10 gld., jubileum 1913, gebr ƒ 14,— 
Nederland, l'A, 4)4 en 7% gld., vliegpost, gebr - 1,10 
Curacao, nrs. 78—84 - 5,— 
Curacao, jubileum 1923, compL, postfrisch - 23,— 
Curasao, luchtpost, Yvert nrs. 1, 2.en 3, echt -11 ,— 
Suriname, jubileum 1923, compl., postfrisch - 23,— 
Suriname, Yvert nrs. 111, 112 en 113 - 4,25 
Suriname, nrs. 124--130 - 1,75 
Suriname, Do X, ongebr., compl - 12,50 
Suriname, Do X, op echt gevlogen brief, compl - 13,50 
Engeland, £ 1, postcongres, ongebr - 11,— 
Italië, Yvert nrs. 244—250, nominaal ƒ 2,60, voor - 2,10 
Italië, Yvert nrs. 186—191, nominaal ƒ 1,30, voor - 1,10 
België, Yvert nrs. 221—233, compl., ongebr - 3,50 
België, Orval, compl., ongebr - 3,60 
Bulgarije, Yvert nr. 108, ongebr - 2,— 
Levering geschiedt uitsluitend onder rembours, na ontvangst 
van postwissel of na storting op mijn postrekening 197130. 

Porto steeds extra. 

F . a . F . EIVGEI^K AiViR, 

K R U I S S T R A A T 4 , H A A R I ^ B M . 
P o s t r e R e n l n ^ 1 9 7 1 3 0 . (108) 

Verwaarloost Uw verzameling 
gedurende de zomermaanden niet. 

Stilstand is achteruitgang! 
Nieuw uitgekomen zegels worden 
gaarne ter inzage toegezonden. 
Voor oude re uitgiften z ien wij 
mancolijsten gaa rne tegemoet . 
Wilt U verzekerd zijn van 
onmiddel l i jke t oezend ing der 

r 
zendt dan Uw orders daar
voor thans reeds in aan 

IFÄ. Jl. VOET 
CJ. G. MILLLAARD) , 

Keizerstraat 9 , Rotterdam. 
The Firm that gives Service plus Act ion. 6̂66) 

http://22.VI.31
http://22.IV.31
http://27.VIII.31
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DE NIEUWE 
SUPPLEMENTBLADEN 

1930-1932 
op het album Nederland en Koloniën 
(Uitgave Yvert & Tell ier = Keiser &■ Zoon), 
Hollandsche tekst, zijn verschenen. Prijs: f 2 , 1 0 
plus f 0 , 2 5 porto. 

Bovendien hebben wij het licht doen zien alle 

\ ROLTANDINGZEGELS 
VAN NEDERLAND IN 11 BLADEN, 

behoorende tot bovenstaand album. 
Prijs dezer Roltandingbladen f 1,55 + f 0,25 porto. 

Bij bestelling van supplement plus 
roltandingbladen te zamen is één 
maal porto a. f 0,25 voldoende. 

J I ^ P " Spoedige bestelling verdient aanbeveling, "^f^ 

Postzegelhandel 6. Keiser & Zoon, 

L 
PASSAGE 25. — DEN HAAG. 
Telefoon 112438. — Giro 4262. 

(16) 

/E ßie SMITH. 
VIA GREINA 2, P. O. Box 661, 
HdD^ÄRÜl®, ^WDÏÏSIil^lLAI^Ig). 

(W. WINDRATH's OPVOLGER). 

^ 

V 

TANDINGEN, TYPEN EN AFWIJKINGEN 
ZIJN MIJN SPECIALITEIT. 

Prijslijsten en goedkoope aanbiedingen met 
prijzen in Nederlandsche munt op verzoek. 

VRAAGT MIJN ZICHTZENDINGEN ! 
U bekomt werkelijk voordeelige prijsnoteeringen. 
— Een enkele bestelling zal het U bewijzen. — 

S.v.p. prima referentiën. 
Ik ben lid van: Ned. Vereen, van Postzegelverz., 

„Breda", „Hollandia" en Weltevreden. 
Postrekening: Nederland 145664, 
Zwitserland Xla (Lugano) 1770. 

(26) 2 6 ) ^ M 

ZOO J U I S T 
VERSCHENEN: 

Postzegelkoode en Postwezen, 
[GEDENKBOEK 

UITGEGEVEN TER GELEGENHEID VAN 
DE TACHTIG'JARIGE INVOERING VAN 
DE NEDERLANDSCHE POSTZEGELS EN 
HET TIENJARIG BESTAAN VAN HET 
NEDERLANDSGH MAANDBLAD 

VOOR PHILATELIE 
1852  1922  1932. 

HET ZOOGENAAMDE 
„JUBILEUM - BOEK", 
BEVATTENDE 452 PAG. 

Verkrijgbaar bü de Admini
stratie van het „Nederlandscli 
Maandblad voor Phiiatelie" 
te Breda, door oversGhrijving 
van f 2,50 + f 0,30 franlieer
liosten op de postrel(ening 
37183 van L.C.A.SMEÜLDERS, 
Wilhelminapark 128, BREDA. 
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HONGARIJE. 
Via Berlijn verneem ik het verschijnen van een post-

opdrachtkaart van 10 filler, blauw op grijs papier met water
merk MAGYAR KIR. POSTA en gegolfde lijnen. In den 
stempel de Stephaanskroon. De verkoopprijs is 12 filler. 

HONGKONG. 
Gezien werd een omslag van 4 c. rood op wit papier in het 

formaat 146:112 met den kop van koning George in den 
stempel, waarvan het papier van binnen thans grijs is in 
tegenstelling van voorheen donkerblauw. 

NOORD-RHODESIA. 
Bern distribueerde een omslag van l'A pence in formaat b. 

De stempel is donkerrood, het papier wit. Behalve het kleur
en waardeverschil is overigens de omslag gelijk aan nr. 1. 

RUSLAND., 
De mededeeling in de tweede alinea van de Ruslandmelding 

in de vorige aflevering kan aangevuld worden met de ver
melding van het bekend zijn van de volgende reclamekaart
nummers: 47, 71, 75, 76, 80, 85, 91, 92, 93, 94, 96, 97, 102, 
107, 108, 110, 111, 117, 121, 125, 130, 131. In herinnering 
wordt gebracht, dat al die kaarten den achttaligen tekst 
dragen. Daarnaast bestaat blijkbaar nog een andere serie 
van 10 kop. rood (arbeiderskop) met slechts drie talen: 
Fransch, Esperanto en Russisch. Voorloopig werd nog alleen 
gezien nr. 132 met een reclame voor hotels. 

Bovendien is te melden, dat de vroeger verschenen propa-
gandakaarten van 3 kop. die voor 2 kop. verkocht worden, 
gebruikt worden om daarop aan de achterzijde privaat re
clames in blauw aan te brengen. Daarvoor is echter ambtelijke 
goedkeuring noodig, welke uitgedrukt wordt door een num
mer van het MOSGUBLIT. Gezien is voorloopig nog slechts 
een kaart met nr. 20394, waarvan de oplaag 125000 is. 

Naast de kaarten met de acht talen op één kaart, ver
schijnen weder kaarten met en zonder deelstreep in een of 
drie talen. Aan te nemen is na mijn vorige melding, dat alle 
combinaties aanwezig zijn, hoewel ze nog niet alle zijn voor
gelegd. 

Tot slot nog de mededeeling van de uitgifte van een propa-
gandaomslag van 15 kop. olijf kleurig (drie koppen), genum
merd 132a, ten dienste van All Union Company Hotel Limited. 
Verzamelaars zullen zich zeker wel met eenigen angst af
vragen of de voorgaande 131 nummers ook nog te ver
wachten zijn. 

TCHECHO-SLOWAKIJE. 
Nu ik de Sokolkaai'ten voor mij heb liggen blijkt het, dat 

de mij verstrekte en in de Mei-aflevering verwerkte inlich
tingen niet juist waren. De toen gemelde kaarten waren voor 
binnenlandsch gebruik, en hadden een waarde van 50 haleru. 
Naast deze 7 verschenen 4 stuks van 1,20 kr. in donkerbruin. 
Twee afbeeldingen geven voorname gebouwen in Praag bij 
belichting door schijnwerpers weer, de twee andere stellen 
oefeningen der sokols voor. 

ZUID-AFRIKA. 
Een nieuwe briefkaart van 1 d. rood en zwart (zeilschip) 

op zeemkleurig karton en zwarten tekst wordt gemeld. 

ZUID-WEST-AFRIKA. 
De omslag van 1 d. rood (George) met éénregeligen opdruk 

S.W.A. onderaan is thans in de twee formaten a en b te 
melden. 

N I E U W ! ( V e p k P i i g b a a p b i j a l l e H a n d e l a p e n . ) (100) 

Amsterdam CS. In de Fliermachine zagen wij in de links 
staande „vlag" de tekst „Amsterdam Universiteitsfeesten" 
het laatst op 11.VI.1932, daarna „Postzegels-rechts enz." t.m. 
14.VI.1932 en vanaf 14.VI.18-19 een nieuwe 3-regelige tekst 
tusschen de dubbele golflijnen GOEDKOOPE / X BRIEF- X 
/ TELEGRAMMEN. 

Rotterdam. Laatstgenoemde tekst kwam hier van 13 t.m. 
15.VI in gebruik als linksstaande vlag met rechts een dag-
teekeningstempel met 3 open 5-stralige sterren, vanaf 16.VI 
staan onder in den datumstempel 8 zwarte 5-stralige sterren. 

Maastricht. Wij danken mevrouw bsse. Van Heerdt-Kolff 
voor de mededeeling, dat in den machinestempel met de leeuw 
de datumstempel 8-VII.18-19 1932 k o p s t a a n d voorkwam. 

Utrecht-Station. Dr. Benders zond ons een handrolstempel 
nr. 4, waarin de uuraanduiding slechts met 1 cijfer -19 staat 
aangegeven in plaats van met 2 cijfers (19-20) bü de vroegere 
stempels. 

Van den Zeppelin-tocht op Zaterdag 18 Juni j.l. zijn ons 
geen speciale Nederlandsche stempels bekend geworden. 

Het „Bureau" verschafte den deelnemers de in het vorige 
nummer reeds vermelde afstempelingen 's Gravenhage * In
dische Tentoonstelling, 's Gravenhage * Intern. Tramweg 
Congres 1932, benevens die van het poststation KRABBEN
DAM (N.H.) en het postagentschap WASSENAAR - DEN 
DEIJL. 

Bureau voor het verschaffen van postafstempelingen aan 
verzamelaars. 
Het adres van den heer W. C. Verdoorn jr. wordt met in

gang van 20 Juli a.s. gewijzigd in: Lijnbaansgracht 297 I, 
Amsterdam, C. 

De aangelegenheden betreffende de rondzendingen zullen 
gedurende eenige weken worden behandeld door den heer 
Brave, Adm. de Ruijterweg 128, Amsterdam, W., aan wien 
correspondentie enz. is te richten. 

De „nommerstempels" van Ned.-Indië. 
Het ligt voor de hand, dat voor deze stempelsoort, waar

aan dr. W. Weigand in het jubileumboek een zeer gedocu 
menteerd artikel wijdt, groote belangstelling bestaat. Vele 
Philatelisten, die zich overigens niet op het verzamelen der 
diverse afstempelingen toeleggen, nemen de verschillende 
nummers op de postzegels van Nederland, Ned.-Indië, Suri
name en Curasao wel in hun collectie op. Hoewel dr. W. tot 
122 verschillende nummers komt, zijn er aan de verzamelaars 
slechts 120 van Indië bekend. In de tot nu toe gepubliceerde 
tijdschriftartikelen komen wijlen B. Halberstadt (De Neder
landsche Philatelist, Ie jaargang, 1905), mr. E. Bonn (Ned. 
Tijdschrift voor Postzegelkunde, Januari 1909) en P. C. 
Korteweg (De Philatelist, Mei 1930) eveneens slechts tot 120, 
waarbij allen 119 aan Lasem, 120 aan Toeren toekennen. 

Ondergeteekende acht dit juist. Om echter het bewijs te 
kunnen leveren zijn briefomslagen noodig, waarop naast den 
nommerstempel, die als vernietigingsstempel dienst deed, ook 
de plaatsnaamstempel, die tevens de dagteekening inhoudt, 
voorkomt. Gelukkig zijn vele officiëele enveloppen, die in 
Indië veel meer en algemeener gebruikt blijken te zijn dan 
hier te lande, bewaard gebleven. Ook op de briefkaarten 
komen in Indië vaak nommerstempels voor. 

In het artikel van dr. Weigand komen de nummers 105, 106, 
108, 109, 110, 111, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122 voor 
met een *, daar over deze nummers geen officiëele gegevens 
meer bestaan. Vorigen onderzoekers was het evenmin gelukt 
juiste gegevens te verkrijgen. 
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Als bewijs dat men o.a. in 1922 op het hoofdpostkantoor, 
afd. statistiek, te Weltevreden, niets meer van de nommer-
stempels afwist, diene onderstaand onnoozel antwoord, ver
strekt aan een mij bekend Amerikaansch stempelverzamelaar, 
die een zegel van Ned.-Indië (20 et. Willem III) met nommer-
stempel 108 (Medan) inzond. 

„Without the year it is not possible to fix from which 
office your stamp comes. Herewith a list of the number „108" 
on old cancellations from 1883-1893: 

Year. 
1883 
1884 
1885 
1886 
1887 
1888 begin 
1888 end 
1889 
1890 
1891 
1892 
1893 

Number. 
108 
108 
108 
108 
108 
108 
108 
108 
108 
108 
108 
108 

Cancellation from the office 
Lengkong. 
Seblat. 
Kotaboemi. 
Kotaboemi. 
Djombang. 
Mokko-Mokko. 
Indrapoera. 
Bangkalan. 
Patjitan. 
Poerwakarta. 
Tebingtinggi Deli. 
Solo. 

„As you will see on this list, a postoffice has no fixed 
number. It changes according to increase or decrease of the 
offices." ! ! 

Hoe men aan zoo'n vermakelijk allegaartje is gekomen, zal 
wel een raadsel blijven, evenals de systeemlooze nummering 
die reeds in 1874 werd ingevoerd en waarbij plaatsen op Java 
en in de z.g. buitenbezittingen door elkander geplaatst zijn. 
Hier werd ten minste bij de invoering van den nommer-
stempel in 1869 voor de 135 toen bestaande postkantoren aan 
een strikt alphabetische volgorde vastgehouden en kreeg Alk
maar nr. 1 en Zwolle 135. 

Hoe dit ook zij, de verzamelaars en meer speciaal degenen 
die gewoon zijn op het geheele stuk te verzamelen (de meest 
juiste wijze van stempelverzamelen) kunnen aan de hand van 
echt gebruikte stukken mogelijk licht in deze „stempelduis-
ternis" verschaffen. 

F. J. MIJNSSEN t 

Ondergeteekende bezit stukken met de nummers 105 (Oleh-
leh), 106 (Edi), 108 (Medan), 109 (Wlingi), 110 (Djombang), 
116 ( G o m b o n g ) en 117 ( B i n d j e i ) , zoodat nog geen 
volstrekte zekerheid bestaat omtrent de nummers 111 en 
118/120. 

Voor meldingen, bg voorkeur onder overlegging der bewijs
stukken, evenals voor verdere mededeelingen over tot nu toe 
kwestieuze nummers (b.v. 114 en 115) houdt hij zich warm 
aanbevolen. Dat ook na den officiëelen datum van intrekking 
(1 April 1893 volgens Korteweg, volgens dr. W. eire. nr. 33 
van 14 April 1893 na ontvangst der nieuwe dagteekening-
stempels, hetgeen mij juister lijkt) o.a. te B i n d j e i nog 
met den nommerstempel gestempeld is bewijze de afbeel
ding van een gedeelte v.an een enveloppe, waarop de 10 et. 
zegel vernietigd is met nommerstempel 117, waarnaast de 
n i e u w - m o d e l dagteekeningstempel van 15 Mei 1893, die 
n.b. als v e r n i e t i g i n g s stempel in de plaats moest komen 
van den nommerstempel. 

Wie kent nog latere data? 
J. P. TRAANBERG. 

Op 26 Juni j.l. overleed, na een korte doch hevige ongesteld
heid, Fran?ois Jacques Mijnssen, oud-postdirecteur te Breda. 

Met hem is een man heengegaan, die zich in den loop der 
jaren slechts vrienden heeft weten te verwerven. Wie met 
den heer Mijnssen in aanraking kwam, geraakte onder de 
bekoring van zijn beminnelijkheid. Het was hem een lust 
anderen van dienst te zijn, om zich heen te scheppen een sfeer 
van vriendschap en opgewektheid. Humoristisch aangelegd, 
wist hij in enkele fijne trekjes een situatie weer te geven, 
getuige verschillende verdienstelijke schetsen uit het postale 
leven, die hij in vroegere jaren schreef onder den schuil
naam „Snarf". 

Slechts zeer kort heeft de heer Mijnssen kunnen genieten 
van zijn ambtelijke rust, waarvan hij zich zooveel voorstelde, 
wat hij schrijver dezes bij een laatste ontmoeting toe
vertrouwde. Het heeft niet mogen zijn; een Turksch spreek
woord zegt: wanneer het huis klaar is, sterft men. Thans is 
Mijnssen de eeuwige rust ingegaan, maar in de gedachten 
van hen, die hem hebben gekend, zal hij blijven voortleven 
als een rechtschapen en hartelijk man, wiens levensblijheid 
zijn omgeving in stralen zette, wien de vriendschap een tweede 
natuur was geworden, in één woord: als een waarachtig 
mensch. 

De heer Mijnssen bekleedde in de philatelistische wereld de 
volgende functies: onder-voorzitter der Vereeniging „Breda", 
secretaris van den Bond en van de Federation Internationale. 
Op dit gebied was nog veel van hem te verwachten geweest. 

Op 30 Juni j.l. werd op de oude begraafplaats te Velp het 
stoffelijk overschot aan den schoot der aarde toevertrouwd. 

De begrafenis vond plaats vanuit het Diaconessenhuis te 
Breda, alwaar aanwezig was een deputatie van de Arrondisse-
ments-Rechtbank met mr. P. Bloemarts, president van die 
rechtbank, aan het hoofd om den overledene, wiens zoon 
griffier aan het Kantongerecht is, een laatsten groet te 
brengen: 

Van het Diaconessenhuis werd het stoffelijk overschot per 
autolijkwagen naar het Postkantoor gevoerd, waar de Post-
harmonie stond opgesteld, om aan zijn beschermheer de 
laatste eer te bewijzen. 

Op den doodenakker te Velp werd allereerst het woord ge
voerd door den heer Ten Brink, inspecteur der P.T.T. te 
's-Hertogenbosch, die namens den directeur-generaal den voor-
treffelijken postambtenaar herdacht. Daarna sprak namens de 
Federation Internationale de Philatelie, mede namens den 
Belgischen Bond en ook als vriend, de heer P. J. Maingay 
uit Brussel, die eraan herinnerde hoe hy met Mijnssen di
verse buitenlandsche congressen bezocht, waar Mijnssen door 
zijn innemende persoonlijkheid onmiddellijk de harten der 
aanwezigen veroverde, hoe hij zich door zijn prettigen om
gang behalve in Nederland ook in België en Frankrijk onder 
de Philatelisten vele goede vrienden gemaakt had; hijzelf 
rekende hem tot een zijner allerbeste vrienden. Spreker legde 
er in het bijzonder den nadruk op, dat Mijnssen steeds met 
zooveel toewijding en ambitie zijn functie vervulde. Ten slotte 
vertolkte de heer J. C. Cramerus als vice-voorzitter van den 
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Nederlandschen Bond en als voorzitter der Postzegelvereeni-
ging „Breda" de gevoelens der Nederlandsche Philatelisten 
in het algemeen en van die der Bredasche in het bijzonder 
bü het zoo droevig verscheiden. Slechts korte jaren stond hij 
in het philatelistisch leven, maar zijn ambitie, zijn liefde 
voor de philatelie en bovenal de charme, die van zijn persoon 
uitging, maakten hem tot de allerwegen geziene figuur, wiens 
plotseling heengaan diepe ontroering gewekt heeft. Hij 
dankte ten slotte den afgestorvene voor de immer in zoo 
ruime mate ondervonden vriendschap en hartelijkheid. 

Een twintigtal kransen, waaronder van de Federation, van 
den Nederlandschen Bond en van ,,Breda", dekten de kist. 

Namens het Nederlandsch Maandblad voor Philatelie was 
aanwezig de heer L. C. A. Smeulders, te Breda. 

De oudste zoon dankte voor de betoonde belangstelling. 

DE EERSTE NEDERLANDSCHE 
POSTZEGEL-UITGAAF 

1852-1863 
door G. A. EVERS. 

DE DRUKPLAAT EN DE AFDRUK. 
Het afdrukken der staalplaat geschiedde door ze op de 

metalen tafel der plaatdrukpers te leggen, welke tafel regel
matig verwarmd werd, vermoedelijk om te spoedig verstijven 
van den drukinkt in de drukplaat te voorkomen. Door middel 
van een drukkersbal (tampon) werd de reeds op een steen 
aangezette en goed uitgewreven drukinkt in de verdiepte ge
deelten (de zegelbeelden) der drukplaat gebracht, waarby de 
drukinkt niet aan de gepolijste, dat zijn de bovenliggende ge
deelten (vnl. de blanke rand om de zegelbeelden) behoorde te 
hechten, doch wat in de practijk wel geschiedde. Ten einde 
deze inktsporen te verwijderen en zoodoende het smetten van 
den afdruk te voorkomen, werd de drukplaat derhalve met 
een tweede, nu schoone tampon en (of) met een daartoe ge-
eigende doek afgewischt. Na dit wisschen werd een gevocht 
(even in water gedrenkt) vel papier, dat voor den plaatdruk 
zuigkrachtig en dus niet gelijmd mag zijn, over de diukplaat 
gespreid, daarover een doek (viltblad) en daarover weer een 
blad gesatineerd bordpapier gelegd, en vervolgens dit alles 
(tafel met drukplaat enz.) door de tegen elkaar indraaiende 
walsen der drukpers gevoerd. 

Misschien onderging het papier, behalve het vochten, no;? 
een andere bewerking vóór het tot het maken van den afdruk 
geschikt werd geacht. Blijkens art. 12 van het in den aanvang 
reeds genoemde contract van 12 Juli 1851, was de munt-
meester als leverancier van den drukkersarbeid der postzegels 
verplicht, behalve voor de in art. 13 omschreven „plaatdruk-
kerspers van de grootste soort" te zorgen voor „een litho
graphische pers benevens een lithographische steen, drukkers-
rol en in allen opzigte geschikt om het papier voor de post
zegels de noodige voorbereiding te geven." Misschien is dus 
het papier vooraf nog door de steendrukpers getrokken, om 
de vergeure (de schepvormdraden in het handpapier) te ver
zachten en zoodoende het papier gladder te maken. 

Door de sterke persing der walsen en de zuigkracht van het 
papier werd nu de inkt als het ware uit de verdiepte gedeel
ten der drukplaat gezogen, op het papier overgezet en daar
door een vel met honderd zegels verkregen. Zooals reeds 
hiervoor gezegd is, komt bij den diepdruk de dikste inktlaag 
in de diepste partijen van het zegelbeeld en nemen de minder 
diepe partijen naar gelang van hun basrelief dunner inkt
laag aan, waardoor de afdruk meer onderling tintverschil 
vertoont, dan bij den hoog- of den vlakdruk bereikbaar is. 
Bovendien ontstaat eenige vervloeiing van het inktlaagje 
rondom de donkerste partijen, zoodat door deze vervloeiing 
zachte overgangen tusschen donker en licht ontstaan en een 
meer gesloten beeld wordt verkregen dan bij de andere druk-
procédés het geval is. Daardoor komt het o. m., dat de diep
druk in den regel een voor het oog bijzonder bevredigenden 
afdruk levert. 

Als gevolg van het veelvuldig afdrukken werd de drukplaat 
allengs vlakker, het basrelief der zegelbeelden zwakker, kon 
dat relief steeds minder inkt aannemen, werd de afdruk blee-

ker en vertoonde zij sterker sprekende overgangen tusschen 
de verschillende partijen. De primitieve werkwijze, die te 
Utrecht gevolgd werd, zal dat slijten der platen wel bevor
derd hebben. Door zoo'n afgesleten plaat op te werken, kon 
ze voor verderen druk weer meer geschikt gemaakt worden. 
Die retouche was aiteraard mogelijk, al bleef ze in hoofdzaak 
tot de lijnen van het zegelbeeld beperkt, omdat in de plaat de 
verdiepte gedeelten natuurlijk wel weer dieper gemaakt kon
den worden, in tegenstelling met de vroeger reeds genoemde 
cylinderpatrijs, waarop de retouche verhoogd en dus bezwaar
lijk zoo hecht bevestigd kon worden, dat ze de krachtige me
taalpersing in het transfertoestel kon weerstaan. 

Een treffend voorbeeld van de herstellingswijze eener druk
plaat is de geretoucheerde hoornplaat (volgens de Leiddraad 
1922, blz. 1, is plaat 7 de plaat met „hoorntje", plaat 8 die 
met „hoorntje" geretoucheerd), waarop de manier van ver
wijdering van het hoorntje en derhalve de manier van retou
cheeren bijzonder duidelijk is na te gaan. Het ontstaan van 
dat hoorntje kan, zooals vroeger reeds verklaard is, technisch 
moeilijk anders dan door beschadiging (gedeeltelijk afbreken 
of indeuken) van 't hoogrelief der transferrol verklaard wor
den. De daardoor Ontstane verhooging in sommige beelden der 
drukplaat (die het blanke „hoorn"-plekje op den papierafdruk 
leverde) is later weggewerkt door dat plekje op de drukplaat 
te verdiepen (te retoucheeren). Zoodoende werd het weer in 
overeenstemming met de omgeving van den koningskop ge
bracht, nam het op de drukplaat weer drukinkt aan en werd 
't op den papierafdruk ook in kleur weer meer gelijk aan de 
omgeving, al moest het kenmerk dezer retouche vooral bij de 
begrenzing van den koningskop wel zichtbaar blijven. Het is 
dus op technische gronden niet verdedigbaar in dit geval van 
twee verschillende drukplaten te spreken. 

De plaatretouche moest deskundig, spaarzaam en met over
leg aangebracht worden en daarbij moest gestreefd worden 
naar blijvende gelijkheid in de zegelbeelden, ten einde te 
sterk sprekende onderlinge afwijkingen te vermijden. Door 
die retouche ontstond de tweede staat eener drukplaat en 
daarbij zal het bij de meeste, zoo niet alle platen wel ge
bleven zijn, omdat de plaat bij de toenmalige werkwijze dan 
wel op geweest zal zijn en afgedankt moest worden. Blijkens 
vele afdrukken zijn de retouches met den beitel (het burijn) 
gestoken en niet met de graveernaald getrokken. 

Evenals het bovenbedoelde ontstaan der zwakke afdrukken 
en de daarmede gepaard gaande tintverschillen door tal van 
bewaard gebleven zegels bevestigd wordt, en derhalve alle 
gebezigde en niet bepaalde drukplaten deze afdrukken ge
leverd zullen hebben, zoo toonen ook tallooze afdrukken, dat 
bij het aanbrengen der plaatretouches ernstig rekening is ge
houden met den opzet, die het scheppen van waardepapieren 
met zoo weinig mogelijk onderlinge afwijkingen in het oog 
hield. 

Het beoordeelen en aanwijzen van retouches moet trouwens 
zeer omzichtig geschieden. Partieele lijn(kader-)versterkin-
gen, welke o.m. als kenmerk voor het z.g. „platen" worden 
aangegeven, passen hier niet bij de techniek der retouche en 
nog minder bij de bedoeling der drukmethode van waarde
papier. Wanneer een lijn voor verbetering op de plaat in aan
merking kwam, dan werd die retouche uiteraard op redelijke 
en logische wijze uitgevoerd, door de geheele lijn bij te steken 
en niet door een gedeelts zwaarder dan de rest te maken. Die 
retouche had immers de bedoeling de plaat opnieuw bruikbaar 
te maken en niet om bepaalde zegelbeelden op opvallende 
manier te kenmerken. De onregelmatigheden in de beelden 
der verschillende platen moeten op andere meer willekeurige 
manier ontstaan zijn, hebben andere technische oorzaken ten 
grondslag en kunnen derhalve moeilijk aan bepaalde zegel
beelden van bepaalde platen gebonden worden. 

Tijdens het afdrukken werd de drukplaat ook nog op andere 
wijze aangetast. Door den drukinkt, door het wrijven met den 
inkt- en met den wischtampon en door de nerf van het druk-
papier ging de polijsting van de plaat zachtjes aan vermin
deren, werd de bovenkant dus ietwat ruw en bleef de telkens 
opgebrachte inkt, niettegenstaande zorgvuldig wisschen, ook 
daar eenigermate aan de plaat hangen. Het gevolg daarvan 
was, dat de papierranden rondom de zegelbeelden bij het af
drukken niet meer blank bleven, maar getint werden. Daar
door nam de afdruk den schijn aan van op éénzijdig gekleurd 
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papier gedrukt te zijn. Die éénzijdige papieraantasting nam 
in kracht toe, naar gelang de drukplaat langer in gebruik was 
en de blauwe drukinkt schijnt, zooals weer zeer vele afdruk
ken bewijzen, het krachtigst op de drukplaat te hebben in
gewerkt. Ook uit dit verschijnsel mag opgemaakt worden, 
dat voor het blauwe 5-cents-zegel vele drukplaten noodig 
zijn geweest. 

Uit de bekende oplaagcyfers kan bij benadering opgemaakt 
worden, hoe groot de dagelijksche productie der Utrechtsche 
postzegeldrukkerij is geweest. 

Wordt het jaar op 300 werkdagen en de werkdag op 10 uren 
gesteld ('s zomers werd langer, 's winters korter gewerkt). 
dan zijn in het eerste jaar dat de drukkerij geheel op gang 
was (1852) 30.000 vellen druks, dat is 100 per dag of 10 per 
uur afgeleverd. 

In 1863 (het laatste jaar dat uitsluitend met platen van 
100 stuks werd gewerkt) werden 69500 gave vellen gedrukt, 
is ruim 230 per dag of 23 per uur afgeleverd. Daarbij moer, 
nog een aantal vellen uitschot gerekend worden, want er wer
den niet slechts heele vellen, maar ook gedeelten van vellen, 
waarvan de overige gedeelten afgekeurd en vernietigd waren, 
aan het departement van financiën afgeleverd (vgl. Jubileum
boek, blz. 53). 

De mogelijkheid van die toeneming der drukcapaciteit mag, 
daar slechts met één drukpers gewerkt werd, aan het gebruik 
van meer dan één drukplaat tegelijk toegeschreven worden. 
Bij het toenmalig handbedrijf was "niet alleen het inkten eener 

l̂  diepdrukplaat, waarbij ieder postzegelbeeldje ingewreven en 
op gelijkmatige inktverdeeling gecontroleerd moest worden, 
maar ook het eerst droog en vervolgens met potasch — of 
soda-oplossing wisschen der plaat en het af en toe met krijt 
napoetsen der randen een zeer tijdroovende arbeid. Ongetwij
feld hebben dan ook twee drukkers ieder een plaat geinkt en 
gewischt en heeft een derde persoon deze platen bij voort
durende afwisseling door de pers getrokken. 

Ware deze toen voor het vlugger werken algemeen bekende 
en toegepaste werkwijze nog niet te Utrecht gevolgd, dan 
had het Muntcollege in 1864 niet behoeven te verklaren,, dat 
geen hooger oplage dan van 8 millioen postzegels per jaar 
te bereiken was. Aangezien in dat jaar grootendeels met 
platen van 200 zegels werd gedrukt, het aantal druks der
halve grooter hoeveelheid zeg'els kon leveren, daar blijkt uit 
deze verklaring, dat de drukcapaciteit nog slechts door het 
plaatsen eener tweede drukpers, niet meer door verbetering 
der werkwijze te verhoogen was (Jubileumboek, blz. 50). 

AANVULLING DER FLIERSTEMPELS VAN 
AMSTERDAM-C.S. 

Na het eerste vervolg van de lijst, verschenen in het Maand
blad van November 1931 (blz. 225), hebben er weer talrijke 
wisselingen van ringen en teksten op de machine in Amster
dam plaats gehad. Vooral in de tweede helft van December 
en in begin Januari blijkt een groote ongedurigheid zich van 
de stempelende beambten te hebben meester gemaakt. 

De lijst, beginnende bij 1 October 1931, volgt hieronder: 
IVb, Adress. voll, (tekst links) 1—5.X.31. 
IVb. Postz. r. boven (t. rechts) 5.X.31 (21-22 uur). 
IVb. Adress. voll. (t. links) 6—11.X.31. 
IVb. Ned. fabr. (t. links) 12—18.X.31 (nieuw cliché tekst). 
IVb. Adress. voll. (t. links) 19—24.X.31. 
IVb. Ned. fabr. (t. links) 24.X—1.XI.31. 
IVb. Adress. voll. (t. links) 1—8.XI.31. 
IVb. Ned. fabr. (t. links) 9—15.XI.31. 
IVb. Adress. voll. (t. links) 16—21.XI.31. 
IVb. Ned. fabr. (t. links) 22—29.XI.31. 
IVb. Adress. voll. (t. links) 30.XI—6.XII.31. 
IVb. Ned. fabr. (t. links) 7—9.XII.31. 
IVb. Postz. r. boven (t. rechts) 9.XII.31. 
Ille. Koopt thans (t. links) 10—13.XII.31. 
IVb. Adress. voll. (t. links) 13.XIL31(19-20). 
Ille. Koopt thans. (t. links) 13(21-22)-15.XII.31(18-19). 
IVb. Ned. fabr. (t. links) 15.XII.31 (21-22). 
IVb. Goedk. Kerst- (t. links) 16—17.XII.31. 
IVb. Postz. r. boven (t. rechts) 18.XII.31(9-22). 

Il lg. Goedk. Kerst- (t. links) 18(23-24)—19.XII.31(15-16). 
IVb. Goedk. Kerst- (t. links) 19(18-19)—23.XII.31(9-10). 
IVb. Koopt thans (t. links) 23(17-18)—25.XII.31. Nieuw 

cliché; de vier regels even lang. 
IVb. Goedk. Kerst- (t. links) 28—31.XIL31. 
IVa. Koopt thans (t. links) 1—2.1.32(19-20). 
I l lg. Koopt thans (t. links) 2(20-21)—4.1.32(23-24). 
IVb. Koopt thans (t. links) 5.1.32(14-20). 
Il lg. Postz. r. boven (t. rechts) 5(23-24)—6.1.32(10-11). 
Ille. Koopt thans (t. links) 6(17-18)—8.1.32(23-24). 
Ille. Adress. voll. (t. links) 9.1.32(10-11). 
Ille. Ned. fabr. (t. links) 9(13-14)—25.1.32(14-15). 
Ille. Postz. r. boven (t. rechts) 25.1(17-18)—22.IL32. 
Ille. Crisiscom. (t. links) 22.11—7.III.32. 
Ille. Ned. fabr. (t. links) 8—9.III.32. 
IVa. Ned. fabr. (t..links) 10—28.III.S'2. 
IVa. Univ. feesten, (t. links) 29.III—6.IV.32. 
Ille. Emmabloem (t. rechts) 7—10.IV.32. 
IVa. Univ. feesten (t. links) 11—13.IV.32. 
Ille. Emmabloem (t. rechts) 15—18.rv.32(16-17). 
IVa. Univ. feesten (t. links) 18(20-21)—20.IV.32. 
Ille. Emmabloem (t. rechts) 21—23.IV.32. 
IVa. Univ. feesten (t. links) 25—26.IV.32. 
Ille. Emmabloem (t. rechts) 27.IV.32( 14-15). 
IVb. Emmabloem (t. rechts) 27(19-20)—28.IV.32. 
IVa. Univ. feesten (t. links) 29.IV—12.VI.32. 
IVa. Postz. r. boven (t. links) 13—14.VI.32(15-16). 
IVa. Brieftelegrammen (t. links) 14(17-18)—25.VI.32. 
Il lg. Verz. p. luchtp. (t. rechts) 27.VI.32— 

AANVULLING DER FLIERSTEMPELS VAN 
'S-GRAVENHAGE. 

Op de in het Maandblad van Februari j.l. verschenen lijst 
van de Haagsche Flierstempels bleek nog vrij veel aan te 
vullen en te verbeteren te ziJn, hoewel de lijst vóór de publi
catie aan verschillende verzamelaars was voorgelegd. 

B l z . 29 : 
(regel 13 v.o.) III. 5 golfl. 23.XII.13—7.1.14. 
(regel 12 v.o.) III. 7 golfl. 12.1.14—25.XII.14 
(regel 11 v.o.) III. 5 golfl. 29.XII.14—8.L15. 
(regel 8 v.o.) IV. 7 golfl. 31.VII.15—28.XII.15. 
(regel 2 v.o.) V. 7 golfl. 20.VII.16—24.Xn.16. 
B l z . 30, e e r s t e k o l o m : 
(regel 1) V. 7 golfl. 8.1.17—26.XII.17. 
(regel 7) VI. 7 golfl VI.18—28.Xn.18. 
(na regel 7) D a a r n a a s t : V. 7 golflijnen, 15—16.X.18. 
(regel 8) V. 7 golfl. 5—6.XII.18. 
(regel 9) VII. 5 golfl. 30.XII.18—6.1.19. 
(regel 10) V. 7 golfl. 8.1.19—4.II.19. Van 8.1 is een ex. 

bekend met 7 golfl. zonder datumstempel. 
(regel 11) was een drukfout, moet vervallen. 
(regel 13) VIII. 7 golfl. 6.II—26.VII.19. 
(regel 14) VII. 7 golfl. 26.VIII—22.XII.19. 
(regel 15) VII. 5 golfl. 27.XII.19—4.1.20. 
(na regel 15) VII. 7 golfl. 7.1.20. 
(regel 23) IX. 4e Jaarbeurs 12.1—27.11.20. 
(regel 24) VIL 7 golfl. 3.III—27.XII.20. 
(regel 27) VIL 7 golfl. 8.1—20.IX.21. 
(regel 28) Type IXa (met twee sterren) is van verschil

lende data bekend geworden, tusschen ll.VII en 10.VIII.21. 
(regel 30) X. 7 golfl. 21.IX—27.XII.21. 
(regel 38) X. 7 golfl. 5.1—24.VIII.22. 
(regel 40) X. 7 golfl. 14.IX—17.XI.22. 
(regel 46) X. Postvaart 20.XI—31.XII.22. 
(regel 49) X. Postvaart 2—3.1.23. 
B l z . 30, t w e e d e k o l o m : 
(regel 1) V. Postvaart 4.1—27.XII.23. 
(regel 3) X. Postvaart 12—31.1.24. 
(regel 4) V. Postvaart l.II—20.VI.24. 
(regel 11) V. 4 golfl. H.XI—2.XII.24. 
(regel 12) V. 3 golfl. op 30.1.25. 
(regel 14) XII. 4 golfl. 7.1—23.VI.25. 
(regel 19) XII. 5 golfl. ook op 13—14.X.25. 
(regel 20) XIII. Koopt thans. Zooals vermeld is dit stem

pel van 13.1.26 in rooden inkt bekend. Daarvan hoorde ik de 
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volgende interessante verklaring. Tijdens een Engelsche druk
kersstaking werden verschillende Engelsche couranten in Den 
Haag gedrukt, die dan per post werden verzonden. Om het 
eigen cachet zooveel mogelijk te bewaren werden de kruis
banden, als in het land zelf, van een rooden stempelafdruk 
voorzien. Bij ongeluk zouden eenige Nederlandsche brieven 
toen ook met die inkt gestempeld zijn. — Het zou interessant 
zijn om een dergelijke kruisband eens te zien. Mogeljjk een 
soort voorlooper van de baarfrankeering ? 

(regel 22) XIII. 4 golfl. 16.1—16.11.26. 
(regel 23) XII. Post vroegt. werd ook bekend van 17.11.26 

(.5-6N); Draagt bij! (regel 25) eveneens van 17.II.26(5-6N), 
terwijl op dien dag ook nog type V met 5 golfl. liep! 

(regel 24) V. 5 golfl. 16—17.11.26. 
(regel 26) XIII. Adress. voll. 27—29.IV.26. 
(regel 33) V. Koopt thans 30—31.XII.26. 
(regel 36) XIII. 3 golfl. 30.XII.26—1.1.27. 
B 1 z. 31, e e r s t e k o l o m : 
(regel 6) XIV. Koopt thans 14.XII.27—15.1.28. 
(regel 22) Een tot nu toe onbekend nieuwjaarsstempel: 

type V, 3 golfl., van 31.XII.28(9-10N). 
(regel 32) XVI. Postz. r. boven 29.IV—28.V.29(10-11V). 
(regel 57) XV. Postz. r. boven 30.V—10.XII.30. 
Daarachter voegen: 
XIX. Postz. r. boven 5.XII.30. 
(regel 66). XVII. Postz. r. boven 27.III—1.IV.31. 
B 1 z. 31, t w e e d e k o l o m : 
(regel 5) XVII. Ned. fabr. 8—13.VI.31. 
(regel 6) XVII. Verz. p. luchtp. 15—22.VI.31. 
Na regel 17 invoegen: 
XIX. Koopt thans 6.1.32(14-15). Tot 14 uur was type XX 

in gebruik. 
(regel 22) XX. Postz. r. boven 9—14.1.32. 
(regel 24) XXI. Ned. fabr. 21.1—6.II.32. 
Het vervolg van de lijst luidt: 
XXI. Crisiscomité 6—15.11.32. 
XXI. Ned. fabrikaat 15—29.11.32. 
XXI. Crisiscomité 1—13.III.32. 
XXI. Ned. fabrikaat 14—29.III.32. 
XXI. Crisiscomité 29—31.III.32. 
XXI. Emmabloem 1—29.IV.32. 
XXI. Ned. fabrikaat 30.IV—8.V.32. 
XXI. Crisiscomité 9.V.32. 
XXI. Indische tent. 10.V.32—heden. 

Stempels met boogje. 
B l z . 31 : 
(regel 38) I. 7 golfl. 13.IX.15—22.VII.21. 
(regel 39) XI. 7 golfl. 29.IX.21—5.XII.22. 
(regel 44) Deze moet waarschijnlijk luiden: 
XI. Post vroegt. 12—14.11.26. 
XI. 4 golfl. 15.11.26. 
XI. Post vroegt. 16.11—26.IV.26. 
(regel 54) XI. Ned. fabr. 28.V.29—18.IX.30. 
B l z . 32 : 
(regel 18) XVIII. Adress. voll. 5—19.1.32. 
(regel 19) XVIII. Verz. p. luchtp. 21.1—6.II.32. 
Vervolg: 
XVIII. Ned. fabrikaat 6—15.11.32. 
XVIII Crisiscomité 15—29.11.32. 
XVIII. Ned. fabrikaat 1—1S.III.32. 
XVIII. Crisiscomité 15—29.III.32. 
XVIII. Ned. fabrikaat 29.III—30( ?).IV.32. 
XVIII. Crisiscomité 2—8.V.32. 
XVIII. Ned. fabrikaat 9—25.V. 
Ook hierna wisselen de beide laatste reclames geregeld af. 

Opgaaf volgt later, omdat nog niet alle data mü bekend zün. 

Baarfrankeering. 
B I z. 32 : 
(regel 38) XVII. 28.V.30—14.III.31, bovendien op 20.IV.31. 
Dank voor opgaaf van aanvullende data aan de beeren 

Binder (niet aleen alfabetisch vooraan). Brave, Doorman, 
Sluyk, Traanberg, Verdoorn en Van der Willigen. 

A. M. BENDERS. 

DE ONTWIKKELING VAN DE LUCHTVAART IN 
NEDERLANDSCH-INDIE 

door W. HAJENIUS. 
Inspecteur bij den Ned.-Indiischien P.-, T.- en T.-Dienat. 

XI 
Voorbereiding van een luchtdienst Nederland - Ned.-Indië. 

Het plan Enthoven. 
De gebeurtenissen op luchtvaartgebied hier te lande eind 

1926 en 1927 en de in laatstgenoemd jaar uitgevoerde Holland-
Indië vluchten, hadden de belangstelling van het publiek in 
het luchtverkeer vergrooot en het verlangen naar snelverkeer 
door de lucht tusschen verschillende in den Ned.-Indischen 
archipel gelegen plaatsen sterk aangewakkerd. 

De beslissende stoot tot de instelling van een burgerlijk 
luchtverkeer in Ned.-Indië werd begin 1927 in de Amsterdam-
sche zakenwereld gegeven. De heer E. Enthoven, gedelegeerd 
commissaris van de Deli Maatschappij, stelde zich in verbin
ding met den president der Nederlandsche Handel Maat
schappij, dr. C. J. K. van Aalst, die een groot voorstander 
van luchtverkeer in Indië bleek te zijn. 

Het comité Van Aalst. 
Beide genoemde maatschappijen hebben zich vervolgens tot 

alle groote maatschappijen en andere lichamen, welke groote 
belangen in Ned.-Indië hebben, gewend om medewerking, 
welke door vrijwel alle bedoelde lichamen en instellingen 
werd toegezegd. Zelfs werd binnen korten tijd zekerheid ver
kregen, dat het benoodigde kapitaal zou worden beschikbaar 
gesteld, indien de gedachte onderneming levensvatbaarheid 
zou hebben. 

Onder voorzitterschap van dr. C. J. K. van Aalst werd een 
comité van voorbereiding gevormd, waaruit, onder voorzitter
schap van den heer Enthoven, een werkcomité werd ingesteld, 
hetwelk de plannen in financiëelen, administratieven en tech
nischen zin had uit te werken en de onderhandelingen met de 
Nederlandsche en de Ned.-Indische regeering had te voeren. 

De financiëele grondslag was spoedig gelegd; slechts enkele 
weken nadat het werkcomité de ondernemers tot medewerking 
had uitgenoodigd, kon den minister van koloniën de mede-
deeling worden gedaan dat het vereischte kapitaal ad vijf 
millioen gulden onder bepaalde voorwaarden was toegezegd. 

Samenwerking met de K. L. M. 
Bij de besprekingen met de Nederlandsche regeering werd 

groote tegemoetkoming ondervonden van den minister van 
koloniën, die ook het werkcomité met de K. L. M. in verbin
ding stelde. Van den beginne af toch lag het in de bedoeling, 
dat de maatschappij, welke de luchtverkeersdiensten in Ned.-
Indië zou uitvoeren, wel geheel onafhankelijk van de K. L. M. 
zou staan, doch dat er niettemin een nauwe samenwerking 
tusschen beide zou bestaan. Het,vinden van een beide partijen 
bevredigenden grondslag voor deze samenwerking was niet 
eenvoudig, doch de goede wil om tot overeenstemming te ge
raken, welke beiderzijds aanwezig was, leidde tenslotte tot 
het gewenschte resultaat. 

In talrijke conferenties werd gaandeweg een denkbeeld ver
kregen omtrent de lijnen, welke geleidelijk in exploitatie zou
den worden gebracht, over het type van vliegtuigen en mo
toren, welke voor het luchtverkeer in de tropen het meest 
geschikt zouden zijn. Bij de samenstelling van een schema 
voor de diensten moest voorts rekening worden gehouden met 
het maximum der te verkrijgen subsidie. 

Achtereenvolgens werd overeenstemming verkregen met het 
departement van koloniën over de statuten der op te richten 
luchtvaartmaatschappij, over de met de Ned.-Indische regee-
ring te sluiten overeenkomst, over de in te stellen lijnen en 
het type der vliegtuigen. 

Hierna was de tijd voor het voeren van verdere onderhan
delingen met de Ned.-Indische regeering aangebroken, ten
einde te verkrijgen, dat de subsidieposten nog konden worden 
opgenomen op de begrooting, welke in de najaarszitting van 
den Volksraad in behandeling zou komen. De beeren mr. D. A. 
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Delprat, directeur van de Stoomvaart Maatschappij „Neder
land" en A. Plesman, directeur van de K. L. M., begaven zich 
daartoe naar Ned.-Indië, waar zij in September 1927 aan
kwamen. 

De subsidie-overeenkomst. Oprichting K. N. I. L. M. 
Instelling van een Bureau Luchtvaart. 

In betrekkelijk korten tijd verkregen genoemde beeren, dank 
zij den steun van de Ned.-Indische autoriteiten en van den 
Volksraad, overeenstemming met de Indische regeering om
trent de grondslagen voor een overeenkomst tusschen het Land 
en de op te richten Nederlandsch-Indische Luchtvaart Maat
schappij, bij welke overeenkomst ds Maatschappij zich ver
plichtte om met ingang van 1 September 1928 de trajecten 
Batavia-Bandoeng v.v. en Batavia-Semarang-Soerabaja v.v. 
dagelijks met landvliegtuigen en te beginnen 1 Januari 1929 
het traject Batavia-Singapore-Medan v.v. eens per week te 

ite;' vliegen met watervliegtuigen. 
f " De noodige vliegterreinen of vlieghavens, met de daarbij 

behoorende gebouwen en andere onroerende goederen, noodig 
voor de exploitatie van de verplichte luchtlijnen, zouden door 
de Indische regeering op overeen te komen voorwaarden tot 
gebruik of medegebruik ter beschikking van de Maatschappij 
worden gesteld en door de regeering in bedrijfswaardigen 
staat worden gehouden. 

Het resultaat van een en ander was, dat de noodige voor
stellen nog konden worden opgenomen in de aanvullings-
begrooting 1928, welke 2 December 1927 door den Volksraad 
werd aangenomen. 

h£, Nadat de Staten-Generaal de suppletoire begrooting hadden 
^•" aangenomen, kon 16 Juli 1928 de oprichtingsacte van de Ne

derlandsch-Indische Luchtvaart Maatschappij worden verle
den; in October d.a.v. behaagde het H. M. de Koningin aan 

fcj. de Maatschappij het predicaat „Koninklijke" te verleenen. 
E'i. In den loop van 1928 werd van gouvernementswege begon

nen de vliegterreinen Tjililitan (bij Meestercornelis), Andir 
Cbij Bandoeng) en Simongan (bij Semarang) voor het burger
lijk luchtverkeer in gereedheid te brengen. Op deze terreinen 
werden hangars, kantoren, enz. gebouwd. Het Semarangsche 
veld, tot nu toe alleen door de legerluchtvaartafdeeling ge
bruikt, werd belangrijk uitgebreid, terwijl door samenwerking 
tusschen de departementen van oorlog en gouvernements-
bedrijven en de gemeente de toegangsweg tot dit vliegterrein 
belangrijk werd verbeterd. 

Dat bij dezen stand van zaken en groote uitbreiding van 
werkzaamheden, welke op het gebied van het luchtverkeer 
zouden moeten worden verricht, kon worden verwacht, spreekt 
van zelf. Dat deze werkzaamheden bezwaarlijk aan de com
missie voor den luchtverkeersdienst konden worden opgedra
gen, was door deze commissie reeds jaren geleden betoogd. 
In 1928 werd dan ook besloten over te gaan tot de instelling 
bij het departement van gouvernementsbedrijven, waaronder 
ook de andere groote verkeersdiensten ressorteeren. van een 
afdeeling, waar alles zou samenkomen, wat betrekking heeft 
op het burgerlijk luchtverkeer. Den len Maart 1928 werd des
wege bij genoemd departement, als onderdeel van het ,.Tfcch-
nisch-Economisch Adviesbureau", een .,Bureau Luchtvaart" 
gesticht. Het Bureau Luchtvaart is belast met de voorberei
ding van wetgeving op luchtvaartgebied, de zorg voor het 
register van luchtvaartuigen, het toezicht on luchtvaaitmate-
riaal in het belang van de veiligheid van het publiek, het uit
reiken van brevetten en het medisch toezicht op vliegtuig
bestuurders, den aanleg en het onderhoud van civiele vlieg
terreinen, het verspreiden van gegevens betreffende lucht-
routes en vlieghavens, het toezicht op de uitvoering van de 
subsidie-overeenkomst en het overleg met overeenl'.omatige 
bureaux in Nederland en het buitenland. 

Na de oprichting van genoemd bureau werden bij gDuver-
nementsbesluit van 30 Juni 1928, nr. 12, de commissie voor den 
luchtverkeersdienst, alsmede de commissie, belasc met hat uit
brengen van een advies aan de regeering over de door de 
K. L. M. in 1924 ingediende ontwerp-overeenkomst betreffende 
het onderhouden van luchtverkeersdiensten in Ned.-Indie, ont
bonden onder dankzegging voor haren belangrijken arbeid. 

Omstreeks Juni 1928 opende de Nederlandsch-Indische 
Luchtvaart Maatschappij hare kantoren te Weltevreden ter 

voorbereiding van het bedrijf, dat zij den len September 1928 
dacht aan te vangen. 

Tijdens zijn verblijf in Ned.-Indië had de heer Plesman 
verschillende technische mogelijkheden nader bestudeerd. Voor 
het onderhouden van de luchtdiensten op Java werden Fokker 
F VII vliegtuigen met drie Siddeley Lynx motoren aange
wezen. Deze toestellen (vier stuks) werden in Nederland ge
bouwd en zouden door de lucht naar Indië worden gebracht, 
waarbij zij tevens zouden worden benut voor het vervoer van 
post. De ervaring, welke tijdens de vluchten van Nederland 
naar Indië zou worden opgedaan, zou van groot nut kunnen 
zijn bij de instelling van een luchtdienst van Nederland naar 
Ned.-Indië en terug, waaromtrent de plannen toen reeds vrij 
vasten vorm hadden aangenomen. 

De voorbereiding van de luchtverbinding 
Nederland - Ned.-Indië v.v. 

De voorbereiding van de organisatie van een luchtlijn van 
Nederland naar Indië en terug kon daadwerkelijk eerst begin 
1927 worden begonnen. Op 26 Maart van dat jaar had in de 
Ridderzaal te 's-Gravenhage een belangrijke bijeenkomst plaats 
welke was belegd door het comité Vliegtocht Nederland-Indië, 
de afdeeling 's-Gravenhage van het Algemeen Nederlandsch 
Verbond en de K. L. M. Deze bijeenkomst was gewijd aan de 
luchtverbindingen in en naar Ned.-Indië, waaromtrent de eco
nomische zijde door prof. Treub en de technische door gene
raal Snijders werd belicht. Laatstgenoemde kwam tot de vol
gende conclusie: 

„Het luchtverkeer naar Ned.-Indië is rijp voor onverwijlde 
uitvoering. Het opent in de toekomst voor postvervoer, zaken
reizen en toerisme reusachtige vooruitzichten en belooft naast 
afdoende verzekering der veiligheid, uit een oogpunt van snel
heid en comfort nog belangrijke verbeteringen." 

Leek het of in deze conclusie te veel optimisme lag opge
sloten, de hiervoor beschreven tochten van Geysendorffer en 
Koppen bewezen hetzelfde jaar, dat een luchtverbinding naar 
Ned.-Indië zeer wel mogelijk was en een niet te onderschatten 
tijdwinst zou geven. Van verschillende zijden werd dan ook op 
spoedige tot stand koming van een dergelijken dienst aan
gedrongen. 

De verwezenlijking scheen nabij. Geruchten deden de ronde 
dat de K. L. M. met de Nederlandsche postadministratie onder
handelde over een contract om per vliegtuig wekelijks van 
Nederland naar Ned.-Indië 30.000 brieven en briefkaarten over 
te brengen tegen een extra port van 50 cent per stuk, het
geen, volgens de toen ter tijd gemaakte ramingen, geacht werd 
voldoende rendement op te leveren. 

Voorts was intusschen in Juni 1927 door den minister van 
waterstaat met de K. L. BI. een overeenkomst gesloten, nopens 
de toekenning van subsidie over de jaren 1927 tot en met 1933, 
ten behoeve van het onderhouden van luchtverkeersdiensten 
door genoemde Maatschappij tusschen Nederland en het bui
tenland. Artikel 2 dezer overeenkomst verplichtte de K. L. M. 
zooveel mogelijk de totstandkoming van de luchtverbinding 
met Ned.-Indië na te streven. 

Deze contractueele bepaling was voor de vooruitstrevende 
K. L. M. aanleiding om reeds aanstonds de voorbereiding van 
een luchtdienst op Indië in beschouwing te nemen en, vermits 
de levensvatbaarheid van een dergeliiken dienst goeddeels af
hankelijk is van het postvervoer, daaromtrent onderhande
lingen te openen met de naast de deur zetelende dienstleiding 
der Nederlandsche posterijen. 

In Nederland was onderwijl de belangstelling voor een lucht
dienst naar deze gewesten sterk toegenomen, niet alleen in de 
kringen van luchtvaartdeskundigen, doch ook onder den han
del, de nijverheid en in bank- en zakenwereld. 

Teneinde eenig inzicht te krijgen, hoe in die en in andere 
kringen over een luchtpostverbinding met Ned.-Indië werd 
gedacht, werd 4 October 1927 door den directeur-generaal der 
P.T.T. in Nederland met de vertegenwoordigers van diverse 
lichamen en instellingen een conferentie gehouden omtrent de 
instelling van een geregelden wekelijkschen vliegpostdienst 
naar Ned.-Indië. Daarbij bleek, dat over het algemeen vol
doende belangstelling voor een dergelijken dienst bestond. Ook 
het onderzoek door verschillende vereenigingen en instellingen 
onder de leden gehouden, gaf bemoedigende uitkomst. De 
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directeur-generaal was bereid, indien de verkregen indruk 
door nader te ontvangen gegevens zou worden bevestigd, den 
minister van waterstaat in overweging te geven een bepaald 
bedrag per enkele vlucht voor postvervoer te garandeeren. 

Kort daarop werd ook in Ned.-Indië door de postadmini-
stratie een schriftelijke enquête ingesteld bij de kamers van 
koophandel, handelsvereenigingen en feenige andere handels
lichamen, omtrent het gebruik, dat vermoedelijk mocht wor
den verwacht van een luchtpostverbinding met Nederland. 

Hoewel geen absoluut onaantastbare gegevens konden 
worden verstrekt, werd uit de binnengekomen antwoorden 
toch den indruk verkregen, dat de instelling van een geregelde 
wekelijksche luchtmail Indië-Nederland in het algemeen de 
instemming en waardeering van den handel hier te lande had. 
De Indische postadministratie werd hierdoor gesterkt in haar 
voornemen om een eventueele proefluchtpostdienst door ga-
rantieverleening voor postvervoer mogelijk te maken. Met de 
Nederlandsche postadministratie werd over eventueele garan-
tieverleening in overleg getreden en ten aanzien van de ver
deeling der garantiesom overeenstemming bereikt. 

Zooals hiervoor reeds werd uiteengezet, hadden de door de 
beeren Delprat en Plesman in Ned.-Indië met de regeering 
gevoerde onderhandelingen over de instelling van burgerlijke 
luchtverkeersdiensten het gewenschte verloop, zoodat in Ne
derland een bestelling kon worden geplaatst voor 4 Fokker
verkeersvliegtuigen F Vllb 3 m. Door den raad van bestuur 
van de N. I. L. M. werd het belangrijke besluit genomen om 
deze vier vliegtuigen met een tusschenruimte van een week, 
na elkaar op eigen kracht naar Indië te doen brengen. 

Met de Nederlandsche posterijen werd overeengekomen, dat 
die toestellen luchtpost van Nederland voor Ned.-Indië zouden 
vervoeren. Voor elke vlucht garandeerde de Nederlandsche 
postadministratie een bedrag van ƒ 20.000 voor postvervoer, 
welk bedrag zij hoopte terug te ontvangen door voor de met 
die vliegtuigen te vervoeren stukken, boven de gewone porten 
en rechten, een luchtrecht te heffen, hetwelk door speciaal 
daarvoor aan te maken luchtpostzegels zou moeten worden 
gekweten. 

Middelerwijl had de K. L. M. zich ook gezet aan de verdere 
uitwerking van het andere daareven genoemde plan, dat zou 
moeten leiden tot een geregelden wekelijkschen luchtdienst 
Nederland-Ned.-Indië. De dienaangaande in Nederland ge
voerde besprekingen waren begin 1928 zoover gevorderd, dat 
aan de Indische postadministratie een K. L. M. voorstel kon 
worden voorgelegd, hetwelk hierop neerkwam, dat van begin 
1929 af gedurende 12 achtereenvolgende maanden op vaste 
data door de K. L. M. elke maand een postvlucht Nederland-
Ned.-Indië v.v. zou worden uitgevoerd. Voor elke vlucht zou 
door de Nederlandsche en de Indische postadministratie te
zamen een garantie voor postvervoer van ƒ 37.500 moeten 
worden gegeven. (Wordt vervolgd). 

PHILATELISTISCHE BESCHOUWINGEN 
door H. J. L. DE BIE. 

In aansluiting op het reeds door mij medegedeelde over de 
randbedekking op de zegels van Suriname 1913-1915 in het 
gedenkboek, geef ik een opgave der in Suriname bekend zijnde 
randcijfers en randletters van de eenkleurige portzegels. 

Eerste groep. 
De oude soort op geelachtig papier: 
Blanco rand z. g.: 2%, 5, 10, 20, 25 en 40 ct.; 
Randcijfer 1 m. g.: 2y,, 5, 10, 20, 25 en 40 ct.; 
Randcijfer 2 afwaschbaar: 2%, h, 20, 25 en 40 ct.; 
Randletter A afwaschbaar: 10 en 12)4 ct. 
Zoo men ziet verscheen de 10 et. zoo ook de 12 J4 et. met A 

in de oude kleur, waarom ik in het voorgaande artikel zeide, 
dat deze zegels alleen als B of C, D enz. in groep II konden 
worden ondergebracht. (Groep II der eenkleurige portzegels 
is die opstelling waarbij de zegels in de z.g. nieuwe kleur 
zijn tezamen gebracht). 

Tweede groep. 
De nieuwe soort op helder wit papier en blanco gom: 

Randletter A: yi, 1, 2, 23^, 12, 15, 25, 30, 50, 75 ct., 1 gld.; 
Randletter B: 12K, 15 en 25 ct.; 
Randletter C: 25 ct.; 
Randletter D: 25 ct. 
De 25 ct. verscheen dus reeds in D. Dit zegel doet dienst 

ter voldoening van het verschuldigd inklaringsrecht bij den 
postpakkettendienst, waardoor het veel gebruikt wordt. 

Om de eventueele belanghebbenden tegemoet te komen, 
doe ik nog een opgave van de verschillende variëteiten dor 
door mij behandelde zegels welke momenteel te Paramaribo 
aan het postkantoor voorradig zijn. 

Cijfertype: 
14 cent violet, blanco rand. 

1 cent olijfgroen, randcijfer 2, afwaschbaar. 
ly, cent blauw, randletter A, lu'ntanding. 
2 cent roodbruin,, randletter B. 
2% cent groen, randcijfer 2, afwaschbaar. 
3 cent geelbruin, randletters A, B. 
4 cent lichtblauw, randletter A. 
5 cent paars, randletter A. 
ly, cent citroengeel, randletter A. 

Jubileumtype: 
10 cent rood, plaatcijfers 1 en 3. 
12 >̂  cent oranje, plaatcijfer 2. 
15 cent lichtblauw, plaatcijfer 2. 
20 cent donkerblauw, plaatcijfer 1. 
21 cent bruin, plaatcijfer 1. 
25 cent violet, plaatcijfer 2. 
30 cent groen, plaatcijfer 2. 
35 cent sepiabruin, plaatcijfer 1. 
Palmtype: 
50 cent groen, plaatcijfer 1. 
1 gld. bruin, plaatcijfer 1. 
ly, gld. violet, plaatcijfer 1. 
2y, gld. rood, plaatcijfer 2. 

Portzegels: 
'/, cent randletter A, nieuwe soort. 

1 cent randletter A, nieuwe soort. 
2 cent randletter A, nieuwe soort. 
2% cent randletter A, nieuwe soort. 
5 cent randcijfer 2, oude soort, afwaschbaar. 

10 cent randletter A, oude soort, afwaschbaar. 
12 cent randletter A, nieuwe soort. 
12y, cent randletter A, oude soort, en B, nieuwe soort. 
15 cent randletter A, nieuwe soort. 
20 cent randcijfer 1, oude soort. 
25 cent randletter A, nieuwe soort. 
30 cent randletter A, nieuwe soort. 
50 cent randletter A, nieuwe soort. 
75 cent randletter A, nieuwe soort. 

100 cent randletter A, nieuwe soort. 
Voor eventueele aanvulling houd ik mij zeer aanbevolen; 

adres redactie Nederlandsch Maandblad voor Philatelie of 
Groote Waterstraat 4, Paramaribo, Suriname. 

COLUMBUS 
door mr. J. H. VAN PEURSEM. 

(Slot). 

Op 2 Juni 1537 stond keizer Karel V, koning van Spanje, 
aan den kleinzoon van Columbus toe, om het stoffelijk over
schot over te brengen naar de Kathedraal van Santo Domingo, 
waaraan men reeds in 1514 was begonnen te bouwen, doch 
welke nog niet was voltooid. De „Catedral de Santo Domingo" 
is de oudste kathedraal der Nieuwe Wereld; inderdaad: „Pri-
mada de America". 

Op 5 November 1540 werd in eeuwigdurend gebruik aan 
de familie Columbus afgestaan de zoogenaamde Capilla 
Mayor van de Kathedraal, alwaar vermoedelijk in het 
voorjaar van 1541 de bij zetting plaats vond. Zou de rust 
eeuwig zijn? Wel waakte „La Espaiïola" vol zorg over het 
haar toevertrouwde pand — Espafiola, het land van Columbus' 
glorie; Espaiïola, het land waar Columbus vernederd werd — 
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Espaüola, bij uitstek aangewezen, te waken over „Los Restos". 
Later werden in dezefde kapel ook Diego, Columbus' zoon 

en Tweede Admiraal van Indie, benevens zijn kleinzoon Luis, 
derde Admiraal, bijgezet. Bartolomé, de broeder van Cristo
bal, werd begraven in het Franciscanenklooster in Santo Do
mingo; hoewel men veelal beweert, dat ook hij later in de 
Capilla Mayor zou zijn bijgezet, is hiervoor geen enkel bewijs 
aan te voeren. 

Maar ook in de Capilla Mayor zou het stoffelijk overschot 
van den Eersten Admiraal geen rust hebben. Op 1 Januari 
1586 landde een Engelsche troepenmacht onder aanvoering 
van Francis Drake op Espanola. Na een kort beleg werd de 
stad genomen en door de Engelschen meer dan bar geteisterd. 
Men neemt algemeen aan, dat ook de kathedraal is geschon
den en zelfs de graven niet onaangetast zijn gelaten. 

Toen op 22 Juli 1795 de vrede van Bazel werd gesloten, 
moest Spanje krachtens art. 9 het eiland Espaüola, voor zoo
ver niet reeds in Fransch bezit, aan Frankrijk afstaan; der
halve ging ook de oudste nederzetting met de schoons kathe
draal verloren. Maar op 20 December werd de kist, waarin 
men meende dat het stoffelijk hulsel van den ontdekker zich 
bevond, onder militair geleide uit de kathedraal weggevoerd 
en naar Habana gebracht. Op Dinsdag 19 Januari 1796 werd 
het onder groote plechtigheid bijgezet in de aloude kathedraal 
van Habana, sindsdien Columbuskathedraal geheeten. Maar 
nog was het niet genoeg — ook de laatste Spaansche kolonie. 
Cuba, ging verloren. Spanje was geheel uit de Nieuwe We
reld, door Spaansche mannen gevonden, verdreven. Uit piëteit 
werd echter toegestaan, dat Spanje het stoffelijk overschot 
van Columbus mee zou mogen nemen. Dit is waarlijlc een 
symbolische daad: Columbus behoort bij Spanje; toen dit land 
niets meer had dan den eigen vaderlandschen bodem, moest 
Colon däär en nergens anders rusten. Voor de vijfde maal 
ging Columbus op 12 December 1898 terug naar het vader
land — voor de laatste maal. Op 19 Januari 1899 werd de kist 
met ziJn gebeente bijgezet in de kathedraal van Sevilla; voor-
loopig onder het hoofdaltaar, totdat een blijvend en passend 
grafteeken zijn roem zou kunnen verkondigen. Aan het Spaan
sche volk, neen, aan de gansche wereld. 

Althans! Wat wij hierboven schreven, is de lezing, die van 
Cubaansch-Spaansche zijde wordt gegeven. Van meerdere 
kanten is hiertegen echter sterk verzet gerezen. Het derde 
mysterie betreffende Columbus — waar werd hij geboren ? 
Het is niet met zekerheid te zeggen. Waar ging hij aan wal 
in de Nieuwe Wereld — de geleerden twisten erover. Waar 
ligt Columbus begraven — ook daarover twist men. In het 
jaar 1877 toch werd, bij een grondige herziening van de 
kathedraal van Santo Domingo, in een van de gewelven een 
looden kist gevonden. Hierop staan allerlei inscripties; aan 
de voorzijde o.a. staat 

D. de la A. P.er A.te 
Dit moet men lezen als „D(escubridor) de la A(mérica) 

P(rim)er A(lmiran)te. Tevens stond aan den binnenkant van 
de kist de naam Cristobal Colon duidelijk te lezen. Aanvanke
lijk heeft men deze ontdekking als onzin voorgesteld en er 
nauwelijks eenige waarde aan toegekend. Van Spaansche zijde 
wordt nog steeds de stelling gehandhaafd, dat Columbus in 
Sevilla begraven ligt, men leze b.v. Luis Astrana Marin, 
Cristobal Colon. Daartegenover werd van Dominicaansche 
zijde hartstochtelijk gepleit voor „Los Restos de Santo Do
mingo", men zie b.v. het werk van Emiliano Tejera, Los Res
tos de Colon en Santo Domingo. Thacher blijkt nog niet ge
heel zeker van zijn zaak, al erkent hij dat van Cubaansch-
Spaansche zijde de kist, welke uit Santo Domingo werd mee

gevoerd, nooit is onderzocht. Thans wordt vrijwel algemeen 
aangenomen, dat Columbus nog steeds te Santo Domingo ligt 
begraven. De kist staat daar in een nis van een van de ka
pellen der Kathedraal, op twee marmeren zuilen. Daarvoor be
vindt zich een prachtig monument, opgericht door de be
volking van het eiland, waar Columbus zijn eerste neder
zetting had gevestigd. 

Is het nu echter van overweldigende beteekenis, waar „Los 
Restos" zich bevinden? Of zij zijn te Sevilla of, gelijk waar
schijnlijk is, in de Kathedraal van Santo Domingo? Nog
maals is het van principieele beteekenis? Néén! Want 
wij hebben ons niet dood te staren op zijn stoffelijk omhulsel, 
dat ons niets te zeggen heeft, maar te zien naar den levenden 
ontdekkingsreiziger, die eenmaal aan het hof van de Katho
lieke koningen de fiere woorden, met volste recht kon uit
spreken : 

Een wereldzee heb ik ontketend. 
Een wereld heb ik ontsluierd. 

In dit nummer plaatsen wiJ het laatste stuk van het lange 
vervolgartikel van mr. Van Peursem over Columbus. Zooals 
bekend, is de geheele studie in boekvorm verschenen, als 
nr. 10 van de serie Philatelie en Geschiedenis (uitgave Zee
straat 40, Den Haag) tegen den prijs van 1 gulden. Het boekje 
is 80 blz. groot, omvat 100 cliché's, 4 groote foto's en 2 uit
vouwbare landkaarten, waarop alle tochten van Columbus 
te volgen ziJn. Nu dit artikel beëindigd is, zullen vele lezers 
het ongetwijfeld in boekvorm willen bezitten; de oplaag is 
grootendeels uitverkocht, zoodat men zich moet haasten, het 
werkje bij de uitgevers of bij een handelaar te bestellen. 

V. B. 

Ede, Juli 1932. • 
Hooggeachte redactie. 

Het zij mij vergund nog een kort antwoord te geven op het 
onderschrift van den heer Evers. Door zijn bewering dat de 
literatuur vermeldt, dat elke tint van een afzonderlijke plaat 
afkomstig is, bewijst hij, dat het boekje van Serrane, de 
studies van Warren, Wilkinson, enz. hem totaal onbekend zijn 
en dat is juist de oorzaak van onze ergernis, dat zonder be
hoorlijke studie een vernietigend oordeel over het levenswerk 
van ernstige onderzoekers dezer uitgifte wordt uitgesproken. 
Als de heer Evers de muntverslagen eens beter gaat lezen, 
zal hij den naam Hinsberg ongetwijfeld vinden. Alle onjuist
heden te weerleggen zou een lang artikel vergen en dat lijkt 
mij niet noodig nu de heer Korteweg mij mededeelde, dat hij 
een uitvoerige weerlegging van het artikel van den heer 
Evers in De Philatelist zal publiceeren. 

Intusschen verblijf ik met dank voor de plaatsing. 
Uw dw., 

A. VAN DER WIEL. 
Getrouw aan mijn daaromtrent in het vorige nummer (blz. 

117) neergeschreven verklaring, zal ik met op deze ongedo-
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cumenteerde schr\jverij ingaan. In het volgend nummer hoop 
ik echter, met goedvinden van den hoofdredacteur, een reeds 
in de pen zijnd en aan officieele gegevens ontleend opstel over 
Victor 'Joseph van Hinsberg te publiceeren. Ik zal het door 
hem zelf aangeprezen artikel van den heer A. van der Wiel 
te Ede, afgedrukt in het Nederlandsch Maandblad voor Phi
latelie, jrg. VI (1927), blz. 106-107, als uitgangspunt hebben. 
Na de lezing van dat opstel zullen de lezers weer kunnen be
slissen, wie de inhoud der Muntverslagen, wat de toenmalige 
postzegeldrukkerü en ook wat de mededeelingen over Van 
Hinsberg betreft, goed gelezen en betrouwbaar weergegeven 
heeft. 

Utrecht, 4 Juli 1932. G. A. EVERS. 

RECTIFICATIE. 
Op pag. 123 van het Maandblad 1931 heb ik stelling geno

men tegen de publicatie van een teekening in The London 
Philatelist van Januari 1931 van de hand van colonel E. C. 
Wilson P.R.P.S.L. betreffende het veldeel, in het bezit van 
den heer Passer te Praag, welke teekening nagenoeg dezelfde 
was als die door den heer Korteweg was vervaardigd en door 
mij geëxposeerd op de Iposta. 

Door de welwillende bemiddeling van sir John Wilson, den 
vice-president der Royal Society, is thans gebleken, dat hier 
inderdaad een toevallige samenloop van omstandigheden heeft 
plaats gevonden, dat colonel Wilson reeds vóór de Iposta met 
zijn werk was gereed gekomen en dat hij geheel onkundig was 
van onze expositie op de Iposta en van de resultaten van de 
onderzoekingen van den heer Korteweg en mij, zooals deze 
in den catalogus der Iposta waren gepubliceerd, zoowel wat 
betreft de 1 piastre waarde als ook alle andere waarden der 
eerste emissie van Turkije. 

Eenerzij ds betreur ik ten zeerste colonel Wilson ten on
rechte te hebben verdacht, anderzijds doet het mij genoegen, 
dat colonel Wilson is gebleken te zijn een zelfstandig onder
zoeker op het moeilijke terrein van de platen der eerste 
emissie van Turkije, een onderzoeker die door latere publi
caties heeft bewezen ook zijn belangstelling uit te strekken 
tot het zeker niet minder lastige gebied van de opdrukken 
op de volgende emissies. 

Mr. W. S. W. DE BEER 

UITSLAG VIJFTIENDE PRIJSVRAAG. 
De opdrukken zijn ontleend aan zegels van de volgende 

landen: 
1. Frankrijk. 9. Ned.-Indië. 
2. Nederland. 10. België. 
3. Polen. 11. Ver. Staten (New-York). 
4. Columbia. 12. Selangor. 
5. IJsland. 13. Suriname. 
6. Luxemburg. 14. Guatemala. 
7. Mauritius. 15. Perzië. 
8. Paraguay. 16. Liberia. 
Niet minder dan 137 oplossingen werden ingezonden. 
De prijzen vielen ten deel aan: 
J. Broeders, Breda. 
J. G. F. Cooligem, Dordrecht. 
C. A. W. van Dongen, Breda. 
G. F. W. Kools, Tholen. 
J. Prins, Den Haag. 
J. W. Reinders, Treebeek (L.). 
G. H. J. van Tongeren, Arnhem. 
P. Wefers Bettink, Rotterdam. 
C. Wijmers, Soerabaja (N.-L). 
J. Zemel, Singkawang (N.-L). 

Namens den Raad van Beheer, 
dr. P. H. VAN GITTERT. 

Tenlobnstellin^em 

Amsterdam. 
Gedurende de maanden Augustus en September a.s. zal in 

het Koloniaal Instituut te Amsterdam een postzegeltentoon
stelling worden gehouden, waarvan hieronder in groote trek
ken eenige voorloopige bijzonderheden volgen. 

De tentoonstelling zal o.a. bestaan uit: 
A. — Een zeer belangrijke inzending van het Nederlandsch 

Postmuseum te 's-Gravenhage: 
a. de gespecialiseerde verzameling van Ned.-Indië, Suri

name en Curacao, zijnde de verzameling Waller en de voort
zetting daarvan; 

b. de in bruikleen ontvangen verzameling Van Nifterik: 
1. brieven met stempels der Vereenigde Oost-Indische Com

pagnie (V.O.C.); 
2. stem_pels op brieven vóór de invoering van postzegels, 

Ned.-Indië, Suriname en Curasao; 
3. landmail portzegels en portstempels; 
4. hulpporten Ned.-Indië. 
B. — Een zeer uitgebreide inzending van de firma Joh. 

Enschedé en Zonen te Haarlem, die o.a. iets zal demonstree-
ren omtrent de wordingsgeschiedenis van een postzegel en 
voorts een fraaie collectie op de Nederlandsche overzeesche 
gewesten betrekking hebbende briefkaarten, enveloppen, enz., 
zal uitstallen. 

C. — Een inzending van de P.T.T. in Den Haag en Ban
doeng, zoomfide van de K.L.M., betrekking hebbende op de 
postvluchten naar Indië. 

Danzig. 
Luposta: Luchtposttentoonstelling 23-31 Juli 1932. 

Weenen. 
Wipa 1933. Wij ontvingen het tweede reclame-boek over 

deze klaarblijkelijk grootsch opgezette tentoonstelling. Het 
bevat bijzonderheden over jury, eerecomité, indeeling der ten
toonstellingsruimte, enz. enz. Als vertegenwoordiger voor ons 
land treedt op de heer P. J. Hekker, directeur N.V. Hekker's 
Postzegelhandel, Rokin 42, Amsterdam C, tot wien men zich 
kan wenden voor alle gewenschte inlichtingen. 

Ter bescliermiTi^ 
Van Verzainelaars 

en Handelaren 
^ 

Argentinië. 
Valsche luchtpostzegels. Gewaarschuwd wordt tegen den 

groenen opdruk Zeppelin Ier Vuélo 1930 op de 1 peso 80 
blauw en karmijn. De opdruk is valsch. 

V. B. 

Australië. 
Hier is een vervalsching op groote schaal ontdekt van de 

.koerseerende 2 pence, koningskop. Te Sydney werd door de 
politie een inval gedaan in een werkplaats, waarbij (50000 
valsche exemplaren in beslag werden genomen. 

Het staat reeds vast, dat de posterijen zeer ernstig zijn 
benadeeld, daar de valsche zegels voortreffelijk waren na
gemaakt. De plaat zou langs fotografischen weg zijn ver
vaardigd. 

v. B. 



140 NEDERLANDSen MAANDBLAD VOOR PHILATELIE. 

PHILATELISTISCHE KRONIEK 
door mr. J. H. VAN PEURSEM. 

Op 2 Juli 18.32 overleed in zijn geboortestad 
Buenos Aires de hoogbejaarde staatsman Ger-
vacio Antonio de Posadas, die in de eerste ja
ren van de Argentijnsche republiek een groote 
rol heeft gespeeld. Hij was op 19 Januari 1757 
geboren; na in de rechten te hebben gestu
deerd,, trok hem de politiek aan. Hij wilde het 
Spaansche juk afschudden en sloot zich dan 
ook bij Belgrano en Rivadavia aan. Op 26 Ja

nuari 1814 werd hij president van de jonge republiek van La 
Plata, doch hij voelde wel dat hij noch iemand anders van de 
leiders in staat zou zijn, om de onafhankelijkheid te hand
haven. Derhalve zocht hij aansluiting bij Engeland, welk land 
hij het protectoraat wilde aanbieden. Dit plan werd echter 
verijdeld. De Posadas werd afgezet op 9 Januari 1815. Ge
durende het korte bewind, dat hij voerde, bleek hij een be
kwaam man te zijn, wiens diensten door den groeten José de 
San Martin herhaaldelijk zijn gebruikt in 's lands belang. 
Honderd jaar geleden is hij gestorven. Zooals bekend mag 
worden geacht, komt het portret van Posadas voor op een 
tweetal zegels van de Republica Argentina, t.w. de 60 ets. 
van 1873 en de 60 ets. van 1888. 

In het vorige nummer heb ik reeds iets gezegd over den 
Italiaanschen vrij heidsheid Giuseppe Garibaldi; ook in dit 
nummer mag zijn naam, niet ontbreken, omdat het op 4 Juli 
125 jaar geleden was, dat de groote „roodhemd" te Nizza werd 
geboren. In het Europa van de zestiger jaren wist zijn naam 
groeten geestdrift te ontvlammen; ook thans zullen zij, die 
de vrijheid liefhebben, den naam van den onstuimigen strijder 
achten, al moet men ook tegen het persoonlijke leven van 
Garibaldi bezwaren hebben. 

Een tragische figuur was de man, wiens 
geboorte wij thans, op 6 Juli 1932, herden
ken! Keizer Maximiliaan van Mexico! Op 
6 Juli 1832 op slot Schönbrun geboren, liet 
hij zich door den avontuurlijken Napoleon III 
verleiden de keizerskroon van Mexico te 
aanvaarden. Op 9 April 1864 deed hij af
stand van zijn groothertogelijke rechten van 
Oostenrijk en nam op 10 April 1864 de 

keizerskroon aan uit handen der clericale partij van Mexico. 
Hij wist echter geen krachtige positie in te nemen tusschen 
de liberalen en clericalen in zijn nieuwe vaderland; Napoleon 
liet hem in den steek; zijn voor eenige jaren overleden vrouw 
Marie Charlotte van België (dochter van Leopold I, na tien
tallen jaren van krankzinnigheid hoogbejaard op het slot 
Bouchout in 1927 gestorven) deed vergeefsche pogingen om 
keizer, koning en paus voor Maximiliaan te winnen. Zoo werd 
het langzamerhand onmogelijk zich te verzetten tegen den 
groeten staatsman Juarez, die ons van vele Mexicaansche 
zegels bekend is; doch ook tot terugkeer kon hij niet be
sluiten. Op 15 Mei 1867 viel hij den vijandigen generaal 
Escobedo in handen; na een politiek proces werd hij met twee 
zijner aanhangers ter dood veroordeeld en op 19 Juni 1867 te 
Quaretaro gefusilleerd. Zijn portret is ons bekend van de 
Mexicaansche zegels van 1866. 

Op 2 Juli overleed te Londen tamelijk onverwacht de ex-
koning van Portugal, Manoel II. Op 15 November 1889 te 
Lissabon geboren, volgde hij zijn vader Carlos op, nadat deze 
samen met den kroonprins op 1 Februari 1908 in de hoofd
stad was vermoord. Hijzelf was bij deze gelegenheid licht 
gewond. Over zijn bestuur ontstond weldra groote ontevreden
heid, zoodat hij reeds op 4 October 1910 moest aftreden: 
Portugal werd republiek, gelijk den Philatelisten maar al te 
goed bekend is! De laatste Braganga is thans overledem; het 

Portugeesche koningshuis, eens door zijn Joao's zoo bekend, 
is met Manoel II, die zijn naamgenoot Manoel den Groeten 
weinig eer aandeed, uitgestorven. Zijn portret komt voor op 
de zegels van Portugal en sommige koloniën van 1910; ook 
ziet men zijn beeltenis op de zegels van Nyassa van 1911. 

Wij hebben in de kroniek van April iemand vergeten. Op 
13 April 1832 is n.1. de groote schrijver Juan Montalvo ge
boren; wél was mij bekend, dat 1832 zijn geboortejaar was, 
maar de datum was mij onbekend. Juist dezer dagen had ik 
zijn schitterende verhandelingen over Bolivar herlezen, toen 
het blad van de Pan American Union met een herinnerings • 
artikel over den uitnemenden schrijver kwam. Zijn bekendste 
werken zijn „Siete Tratados", waarvan één handelt over Boli 
var, en „Capitulos que se Ie olvidaran a Cervantes". De libe 
rale autodidact moest uitwijken tijdens het conservatieve be 
stuur van Garcia Moreno en ging naar Parijs, waar hij in 
1889 overleed. Zijn portret zien wij op de 5 ets. van Ecuador 
van 1899 en 1901. 

GESCHIEDKUNDIG OVERZICHT 
DER FRANSCHE ZEGELS. 

Het Fransche periodiek „Annales des Postes, Télégraphes 
et Telephones", een maandschrift, dat zoo goed als steeds 
geheel gewijd is aan technische en personeele vraagstukken 
op P.T.T.-gebied, begint in het Mei-nummer met een zeer 
uitvoerige beschrijving van de Fransche en algemeene kolo
niale zegels van de hand van den heer Demoulin, directeur 
van den zegelaanmaak. Ook in het Juni-nummer wordt dit 
onderwerp zeer uitvoerig behandeld en dat op interessante en 
begrijpelijke wijze, terwijl het artikel zal worden voortgezet 
in het Juli-nummer. 

Wij vestigen op deze publicatie gaarne de aandacht van de 
belangstellende lezers. 

„Annales" wordt uitgegeven door de Librairie de 1' enseig-
nement technique", 3 rue Thénard, Paris 5. De prjjs per 
nummer bedraagt 6 francs. 

THE ROLL OF DISTINGUISHED PHILATELISTS. 
Zooals bekend houden de Engelschen er een eere-lijst op na, 

welke zoo nu en dan wordt aangevuld met de namen van 
vooraanstaande Philatelisten. 

Ter gelegenheid van het Britsche philatelistencongres, de 
vorige maand te Brighton gehouden, werden de volgende 
Philatelisten uitverkoi'en op deze lijst te worden geplaatst: 

Louis Meinertzhagen, Londensch bankier en lid van de 
Royal Philatelie Society. Beroemd is zijn verzameling Fran
sche en koloniale zegels, terwijl van hem een studie is ver
schenen over de platen der Bordeaux-uitgifte. 

Frederick Ch. Krichauff te Adelaide, een bekend verzame
laar van Australische zegels, o.a. een uitgebreide collectie 
„Sydney Views". 

Heinrich Köhler, de bekende Berlijnsche auctionaris, een 
van de bekwaamste philatelistische experts van Duitschland. 
Hij is eigenaar van een der schitterendste verzamelingen 
oud-Duitsche staten. 

HET BRIGHTON CONGRES. 
Dit werd in Juni j.1. gehouden. De agenda vermeldde ver

schillende interessante onderwerpen, o.a. hield de heer Guy 
Harrison, lid van de bekende drukkersfirma, een causerie over 
„fotogravure, toegepast bij postzegelfabricage". Frank Godden 
had het over het houden van internationale tentoonstellingen 
enz. enz. 

Als slot kwam de motie in behandeling, waarin het congres 
ter kennis van de regeering en de volksvertegenwoordiging 
brengt, dat de tegenwoordige Engelsche zegels gespeend zijn 
van alle moderne opvattingen en waarin het landsbestuur 
wordt uitgenoodigd zegels uit te geven met een beter ge
lijkend portret van den koning. Deze motie werd aangenomen 
en het wachten is nu op wat de regeering in dezen zal doen. 

WAAR DE ZEGELS VAN BELG.-CONGO BESTELLEN. 
Deze kunnen door de verzamelaars schriftelijk worden 

aangevraagd aan het postkantoor Brussel I, met overmaking 
der gelden op postrekening 55043. Zonder extra kosten wordt 
aan de opdracht voldaan. 


